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A mágica presença das estrelas!

Mario Quintana



RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo analisar as políticas do governo federal
destinadas ao setor pesqueiro entre os anos de 2003 e 2011, visando identificar
como equaciona as dimensões econômica, ecológica e social do desenvolvimento e
qual o subsetor pesqueiro mais favorecido. Assumiu-se como posicionamento
teórico o materialismo histórico em geral e a economia política em particular,
propondo-se a compreensão do setor como organizado de diferentes formas: sob a
produção mercantil simples, na qual ocorre a pesca artesanal e a aquicultura
familiar, e sob a produção mercantil capitalista, onde se encontram os armadores da
pesca, a pesca industrial e a aquicultura empresarial. As políticas públicas são
entendidas como as ações do Estado, implantando um projeto de governo, por meio
de programas e ações voltadas a setores específicos da sociedade, onde, além de
reproduzir o sistema em geral, se estará beneficiando a uns em detrimento de
outros, dependendo da ideologia do governo e das pressões que este sofre por
parte dos diferentes setores econômicos e políticos. Buscou-se também
problematizar a questão das políticas voltadas para a pesca no contexto do debate
sobre o desenvolvimento sustentável, entendendo a crise dos recursos pesqueiros
como parte da crise ambiental, e assim, sua análise e as respostas dadas a ela em
termos de políticas como influenciadas pelas distintas perspectivas do pensamento
ambientalista, que têm como ponto de partida a dimensão que privilegiam –
ecológica, econômica ou social – e como articulam e subordinam as demais. A
pesquisa teve cunho qualitativo e o levantamento de dados se fez por meio da coleta
de dados documentais sobre as ações executadas pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura, complementadas com entrevistas com informantes qualificados dos
órgãos do governo, das organizações dos pescadores e das ONG’s que os apoiam.
Os dados permitem concluir que a política atual, em termos das dimensões do
desenvolvimento, atende principalmente a econômica, visando o crescimento da
produção, privilegiando os setores escolhidos para protagonizar esse crescimento, a
pesca industrial e a aquicultura. Secundariamente, o governo atende a dimensão
social, visando melhorar a renda e os direitos dos pescadores artesanais, por meio
de medidas de incentivo ao cooperativismo e ao associativismo e pelo pagamento
do seguro-desemprego nos períodos de defeso. Mas isto fica subordinado ao
primeiro objetivo, prejudicando aos artesanais, direta e indiretamente. Diretamente,
limita os recursos e esforços públicos disponíveis para eles. Indiretamente, a pesca
artesanal perde competitividade no mercado e sofre mais que a industrial a crise dos
recursos. Do ponto de vista da dimensão ecológica, o governo demonstra o
reconhecimento da crise dos recursos, o que não o coloca em franca
irresponsabilidade ambiental, porém, sua vocação desenvolvimentista subordina o
cuidado ambiental aos objetivos econômicos e sociais, de forma que não evita e de
forma limitada, até incentiva, certa depredação de recursos pesqueiros e costeiros.
A falta de proteção especial às comunidades pesqueiras artesanais frente ao avanço
de atividades que concorrem pelos espaços e recursos dos quais estas dependem
mostram que, privilegiando o crescimento econômico, este governo, neste setor -
como em outros- além de desproteger a natureza, não protege/beneficia o suficiente,
e até prejudica, aos mais pobres e vulneráveis

PALAVRAS-CHAVE: política pesqueira, desenvolvimento sustentável, pesca
artesanal.



ABSTRACT

This study aimed to analyze the policies of the federal government for the fishing
industry between the years 2003 and 2011, aiming to identify how the economic,
ecological, and social development is tackled, and which the most favored fishing
subsector is. Historical materialism in general and political economy in particular
were taken as the theoretical and methodological position, proposing to understand
the industry as organized in different ways: by simple commodity production, which
occurs in the artisanal fishing and aquaculture, and under capitalist commodity
production, comprising the owners of fisheries, industrial fisheries and aquaculture
businesses. Public policies are understood as actions of the state, implementing a
project of the government, through programs and actions aimed at specific sectors of
society, where in addition to reproducing the system in general, will benefit a few at
the expense of others, depending on the ideology of the government and the
pressures that it faces from the different economic and political sectors. Also
discussed was the issue of policies aimed at fishing within the debate on sustainable
development, understanding the crisis of fisheries resources as part of the
environmental crisis, and thus, its analysis and the answers given to it in terms of
policies as influenced by different perspectives of environmental thinking, which have
as their starting point the scope that is dominant - ecological, economic or social -
and how it articulates and subordinates the others. The research was qualitative and
data collection was done by examining documents on the actions taken by the
Ministry of Fishing and Aquaculture, supplemented by interviews with qualified
informants from government agencies, organizations of fishermen and NGOs that
support them. The data shows that the current policy, in terms of dimensions of
sustainable development, primarily serves the economy, aiming at the production
growth by focusing on the sectors chosen to play the leading role in this growth,
namely, the industrial fisheries and aquaculture. Secondly, the government meets the
social dimension, to improve the income and the rights of fisher folk, through
incentives to cooperatives and associations and the payment of an unemployment
aid between fishing seasons. But that is subordinate to the first goal, damaging the
fishermen, directly and indirectly. Directly, it limits public resources and efforts
available to them. Indirectly, artisanal fishing loses market competitiveness and
suffers more than the industrial sector over the crisis of resources. From the
standpoint of the ecological dimension, the Government acknowledges the resource
crisis, which does not make them straightforwardly irresponsible as to the
environment, but their developmental vocation subordinates environmental care to
economic and social objectives, so that they do not prevent and in a limited way,
even encourage, a certain degradation of fishing and coastal environments
resources. The lack of special protection for artisanal fishermen communities facing
the advancement of activities that compete for space and resources that they depend
on show that, by focusing on economic growth, this government, in this sector - and
also in others – besides leaving nature unprotected, does not protect/benefit enough,
and even damages, the poorest and most vulnerable people.

KEYWORDS: fishing policy, sustainable development, artisanal fishing.
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Preâmbulo: a construção da pesquisa interdisciplinar

Uma tese de doutorado é, muitas vezes, vista como um árduo trabalho

individual do doutorando, auxiliado em diferentes níveis pela orientação de um ou

mais professores-orientadores, mas fundamentalmente o produto do esforço

individual do aluno como pesquisador em formação. Essa visão tende a

corresponder em maior ou menor grau com a realidade de diversos programas de

pós-graduação mundo afora. No caso desta tese, cuja leitura se inicia por este

pouco comum preâmbulo, o trabalho predominantemente individual que caracterizou

as etapas finais da análise dos resultados e redação do texto foi precedido por

diversas etapas de trabalho coletivo realizadas no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (MADE) da Universidade Federal

do Paraná (UFPR).

Esse programa tem características peculiares na sua abordagem do

processo de pesquisa da interface ambiente – sociedade, e do próprio processo de

formação de pesquisadores nesse campo que é, fundamentalmente, interdisciplinar.

São essas peculiaridades que suscitaram a inserção de um preâmbulo, que procura

situar a tese, e o próprio leitor, dentro do contexto do processo coletivo de

construção de um programa de pesquisa interdisciplinar, que caracteriza as etapas

iniciais deste doutorado.

A proposta interdisciplinar do programa objetiva a aproximação entre as

ciências da natureza e as sociais para, de modo articulado, estudar questões

relevantes dentro do binômio ambiente e desenvolvimento. Nesse contexto, a

interdisciplinaridade é entendida como um caminho necessário para a produção de

novas formas do fazer científico, que respondam às demandas colocadas pela crise

ambiental e pela necessidade de novos paradigmas de desenvolvimento (RAYNAUT

et al., 2000).

Ao se analisar  questões que emergem do campo socioambiental, tomado

neste aspecto como um objeto científico híbrido, a abordagem interdisciplinar se

apresenta como uma alternativa útil para apresentar respostas que venham a

abranger de modo mais completo as variáveis que possam surgir de uma dada

realidade concreta. Seu procedimento, todavia, exige que as disciplinas mantenham

suas identidades, reforçando a necessidade de troca de experiências de pesquisa, a
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fim de que, ao longo do processo, cada disciplina incorpore novos questionamentos

para suas lógicas disciplinares (FLORIANI & KNECHTEL, 2003).

O programa de doutoramento do MADE/UFPR privilegia a integração dos

alunos com origens nas mais diversas áreas disciplinares, em oficinas teóricas e de

pesquisa, propiciando o diálogo e a construção de projetos de pesquisa

interdisciplinares. Com isso em vista, os doutorandos são selecionados para o

MADE sem um projeto definido, mas apenas com base em suas intenções e em sua

abertura para a prática da pesquisa interdisciplinar. Esse processo se iniciou a partir

de uma temática geral, proposta já no edital de seleção, e definida para a Turma VIII

(2008 – 2012) como “Natureza, sociedade e mudanças globais: riscos,

vulnerabilidades, conflitos, estratégias locais e globais”.

A primeira etapa do programa consistiu de cursos teóricos que abordam

diferentes aspectos das disciplinas das ciências sociais, das ciências da natureza e

da interface, relacionando-os à temática geral. Ao longo desse processo, as

articulações promovidas entre os temas, por doutorandos e professores com

diferentes formações acadêmicas e experiências prévias profissionais e de pesquisa,

acabaram por gerar recortes temáticos específicos, voltados para a compreensão

dos problemas e conflitos socioambientais em suas múltiplas escalas e dimensões, a

partir de elementos comuns ao campo de análise de cada disciplina envolvida no

processo.

Ao final desse processo de discussão teórica, iniciou-se a chamada “Oficina

de Pesquisa”, durante a qual ocorreu efetivamente a construção do programa e dos

projetos de pesquisa coletivos. As quatro etapas principais da Oficina de Pesquisa,

desenvolvidas a partir do final de 2008 e durante 2009, estão resumidas na Figura 1.

Tomou-se como pressuposto inicial a ideia de que a crise ambiental se

expressa na realidade sob distintas formas, destacando-se as chamadas crises de

governança, da biodiversidade e alimentar. Ao se partir de um sentido comumente

dado à noção de crise ambiental – a alteração das dinâmicas naturais pela ação

humana, de forma que os ecossistemas e recursos não conseguem se renovar,

gerando a degradação ou colapso – buscou-se problematizar essas noções

buscando compreender o que e em que medida se encontra em estado de crise e

quais processos sociais as produzem. Nessa etapa, a turma se dividiu, de acordo

com suas competências e seus interesses prévios de pesquisa em relação aos

temas propostos, em três grupos de estudos, cada qual com o objetivo de produzir
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um documento, nos moldes de um “estado da arte”,  relativo a uma das crises

levantadas.

FIGURA 1. Sequência das etapas da Oficina de Pesquisa da Turma VIII do MADE/UFPR, com a
indicação do semestre do curso em que foram desenvolvidas.

A reflexão sobre as crises foi colocada sobre o pano de fundo dos debates

sobre a globalização e as mudanças globais, o primeiro pensado, principalmente, em

termos econômicos/políticos/sociais, e o segundo em termos biogeofísicos. Isso

implica pensar em que medida os processos colocados em marcha, em especial a

partir dos anos de 1980, de globalização hegemônica (SANTOS, 2002)

transformaram o sistema político (governança), a produção de alimentos e o padrão

de exploração dos recursos naturais. Por outro lado, as mudanças globais, como o

aquecimento global e o aumento da ocorrência de fenômenos extremos, sejam elas

provocadas ou não pela ação humana, tensionam o modelo preditivo e de certezas

científicas, trazendo exigências não apenas de novas formas de produção de

conhecimento, mas também de novos princípios para a ação humana, que devem
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reconhecer a imprevisibilidade e a irreversibilidade e constituir sistemas de

organização e gestão mais adaptáveis e flexíveis, baseados em princípios de

precaução.

Após a elaboração e apresentação desses documentos sobre as crises

realizaram-se várias rodadas de discussão entre professores e alunos, com o intuito

de gerar novas questões gerais, fertilizadas pelas produções dos documentos de

cada um dos grupos, de forma a fomentar o que seria o Programa Coletivo de

Pesquisa da Turma VIII.

Com o levantamento destas questões gerais, foi elaborado no início de 2009

o Programa Coletivo de Pesquisa da Turma VIII do MADE/UFPR (Etapa 2, Figura 1)

intitulado “Lógicas e estratégias de produção, consumo e gestão/governança nas

questões alimentar, energética e da biodiversidade”, e que tinha como objetivo

“compreender as relações entre as lógicas hegemônicas e contra-hegemônicas no

âmbito das práticas de produção e consumo, dos processos de elaboração e

implementação de políticas socioambientais e suas implicações na reprodução

social das populações e na conservação ambiental” (MADE/UFPR 2009a).

Neste programa, assentou-se o entendimento de que:

a) o processo de globalização hegemônica é determinado, ainda que não

se limite, pela expansão da lógica do capital sob a fórmula neoliberal para lugares e

recursos que até então se mantinham à margem de sua influência;

b) a mudança econômica está intrinsecamente ligada a transformações

no âmbito do sistema político, o que, em termos socioambientais, implica a

formulação de políticas em escalas mais amplas (no nível hierárquico mais alto),

que, ao serem implementadas, resultam em uma série de conflitos com as lógicas e

usos que as populações locais fazem dos ambientes e dos recursos naturais;

c) as populações locais (agricultores familiares, pescadores, extrativistas,

indígenas) passam então a ser tensionadas tanto por sua integração/exclusão

causada pela expansão do capital via mercado, quanto por políticas ambientais

preservacionistas que limitam/restringem seu acesso aos ambientes/recursos dos

quais faziam usos a partir de práticas produtivas baseadas em lógicas comunais de

acesso;

d) uma série de reações ocorrem, sejam de caráter extremamente localizado

e sem se constituir em projeto (resistências baseadas na economia moral)

(THOMPSON, 1998), ou formas cotidianas de resistência, meramente reativas
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(SCOTT, 2002), seja na formulação de novas redes e tentativas de constituir formas

contra-hegemônicas de luta e organização social (SANTOS, 2002).

A partir do Programa Coletivo de Pesquisa, buscou-se, ainda em 2009, uma

aproximação entre as problemáticas levantadas e realidades concretas, na busca de

identificar possíveis recortes empíricos que pudessem contribuir para a

compreensão dessas problemáticas. Para tanto, a turma de doutorandos, bem como

o corpo de professores do programa, desdobrou-se em três grupos (Etapa 3, Figura

1), formados de acordo com os seus interesses e competências e a partir da seleção

de alguns delimitadores empíricos, tais como: espaço físico ou geográfico; escala

espacial de análise; instituição; sistema de produção; e/ou sistema natural

(ecológico, ecossistema, etc.).

Nesta nova etapa, que ocorreu no segundo semestre de 2009, os grupos de

pesquisa criados estavam voltados para os seguintes temas: os sistemas produtivos

costeiros e sua relação com  práticas e políticas de gestão num contexto de

mudanças globais (Grupo de Pesquisa 1); os sistemas produtivos agroalimentares,

propondo analisar a experiência da Rede Ecovida como forma de  “alternatividade”

(Grupo de Pesquisa 2); e a sustentabilidade de empreendimentos e sistemas

produtivos, suas dinâmicas sociais e mecanismos de regulação (o Grupo de

Pesquisa 3).

A partir deste ponto, cada grupo desenvolveu uma metodologia de trabalho

própria, com a intenção de diagnosticar temas e recortes empíricos de pesquisa

relevantes, já inseridos em uma problemática mais específica, visando à elaboração

de seu próprio Projeto Coletivo de Pesquisa. Esta tese é resultado de um projeto

desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa 1.

Nesta Etapa 3 de construção de um Projeto Coletivo de Pesquisa do Grupo

1, o procedimento consistiu em realizar uma primeira aproximação a uma realidade

empírica, por meio da produção de um diagnóstico, a luz da problematização

elaborada anteriormente na Etapa 2, e realizado a partir de levantamento de dados

secundários da literatura e base de dados disponíveis. Com base nos interesses e

experiências dos integrantes do grupo (professores e alunos), além de critérios como

proximidade geográfica que permitisse operacionalmente a realização da pesquisa,

e de abranger contextos socioecológicos que contemplassem as problemáticas

discutidas em etapas anteriores, foram selecionadas três grandes áreas de estudo
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para o diagnóstico: o Litoral Norte do Paraná – LNPR; o Litoral Norte de Santa

Catarina – LNSC; e o Litoral Central de Santa Catarina – LCSC (Figura 2).

A delimitação das três regiões seguiu a lógica de ter como foco central da

análise as baías e estuários, respectivamente, do Complexo Estuarino de

Paranaguá, da Baía da Babitonga e da Baía de Florianópolis. Foram selecionados

para o diagnóstico os municípios cujos territórios margeiam essas baías, o que

permitiu o acesso a informações e bases de dados que normalmente estão

disponíveis neste nível das escalas espacial e de gestão.

Esses locais foram selecionados por duas características principais que se

relacionam com as problemáticas de pesquisa levantadas até então: concentram

populações significativas de pescadores, principalmente aquelas que praticam a

pesca artesanal ou de pequena escala, com seus meios de vida particulares,

incluindo formas específicas de apropriação dos recursos naturais e de organização

social, desenvolvidos em contextos que, em relação às políticas ambientais,

concentram um grande número e variedade de unidades de conservação e de

políticas de gestão dos recursos pesqueiros.

FIGURA 2. Localização das regiões utilizadas para o diagnóstico realizado pelo Grupo de Pesquisa 1.

A escolha das informações (dados, variáveis, indicadores, etc.) que

comporiam o diagnóstico obedeceu à lógica de contemplar tanto aspectos
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socioeconômicos quanto ecológicos, bem como os de interface sociedade e

natureza julgados mais pertinentes pelo grupo no contexto da oficina, seguindo as

concepções metodológicas do MADE/UFPR (ZANONI et al., 2002). Em acordo com

as discussões realizadas em etapas anteriores, tivemos como foco na elaboração do

diagnóstico, questões relacionadas às políticas de conservação da biodiversidade e

de desenvolvimento, e sua relação com os atores locais. Assim, além de levantar

variáveis sobre as dinâmicas socioeconômicas e ecológicas, definimos como

principais temas de interface os sistemas produtivos da pesca e aspectos de gestão

e legislação, com ênfase nas unidades de conservação.

A partir de levantamento de informações secundárias, procurou-se

estabelecer indicadores que caracterizassem estas regiões com relação aos

aspectos acima citados, possibilitando a formulação de questões de pesquisa

relevantes para a compreensão dos processos e conflitos de uso e gestão dos

recursos naturais e do espaço costeiro. Para todos os aspectos socioeconômicos e

ecológicos levantados, procurou-se sempre considerar os efeitos de dinâmicas que

ocorrem em diferentes escalas espaciais e institucionais, relacionando-as com as

especificidades da zona costeira e das regiões em questão. Nesse aspecto,

destacamos especialmente os efeitos das mudanças climáticas e dos processos de

elaboração das políticas de gestão e conservação sobre os modelos de

desenvolvimento, as ações de conservação e os sistemas produtivos locais.

Com base neste diagnóstico e nas problemáticas que vinham sendo

desenvolvidas, definiu-se o projeto coletivo do grupo, intitulado “Políticas e ações de

gestão da biodiversidade na zona costeira: atores e conflitos em três contextos

socioecológicos no Sul do Brasil numa perspectiva de mudanças globais”, com o

objetivo geral de “analisar, em uma perspectiva de mudanças globais, as relações

entre as políticas e ações de gestão da biodiversidade e os modos de vida das

populações pesqueiras, nos contextos socioecológicos selecionados”. O projeto

tinha ainda como objetivos específicos: (i) “compreender as formas e dinâmicas de

apropriação dos recursos naturais pelas populações pesqueiras”; (ii) “analisar os

fatores que condicionam a vulnerabilidade destes sistemas socioecológicos frente à

ameaça das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade”; (iii) “analisar as

políticas de conservação da biodiversidade que incidem sobre as áreas em relação

aos seus efeitos sobre os modos de apropriação dos recursos e a vulnerabilidade

dos sistemas socioecológicos em estudo”; (iv) “analisar as relações que se
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estabelecem entre as diretrizes globais para a conservação da biodiversidade e as

políticas implementadas nos contextos socioecológicos estudados”; e (v) “analisar as

dinâmicas de formulação e implementação das políticas de conservação no âmbito

nos espaços públicos locais/regionais e as condições de participação dos atores

locais” (MADE/UFPR, 2009b).

Como se tratava de um trabalho coletivo, cada um destes objetivos

específicos correspondia, de certa forma, ao estado do desenvolvimento de recortes

individuais de pesquisa à época, que posteriormente viriam a gerar as teses de cada

um dos pesquisadores. Isso impõe, logicamente, problemas de uniformidade teórica,

que é também constrangida pelas diferentes formações disciplinares de cada um,

em que pese o esforço contínuo do diálogo interdisciplinar. O “viés analítico” inicial

tomado para tratar do problema coletivamente foi aquilo que se tem convencionado

chamar de teoria dos comuns na perspectiva de sistemas socioecológicos, que, em

seu âmbito “normativo”, é tido como o enfoque da cogestão adaptativa, tendo como

autores centrais Elinor Ostrom, Fikret Berkes, Derek Armitage, Carl Folke, entre

outros.

No final de 2009 foram realizados encontros de todos os alunos e

professores da turma VIII para apresentação e discussão dos projetos coletivos

elaborados pelos grupos. A partir das questões de pesquisa elaboradas nessa

etapa, foram estabelecidos recortes empíricos mais específicos, vinculados às

categorias de análise e objetivos de pesquisa definidos por cada doutorando,

resultando nos projetos de teses individuais. (Etapa 4,  Figura 1).

A partir deste ponto, no início de 2010, foram definidos os Comitês de

Orientação para cada doutorando, que incluem ao menos dois professores,

preferencialmente de origem disciplinar distinta (ciências sociais e da natureza),

além de coorientadores, quando pertinente. Os doutorandos então começaram a

desenvolver seus projetos individuais de pesquisa, procurando sempre manter a

articulação com os demais componentes do seu grupo de pesquisa formado na

Etapa 3 (Figura 1), o que se deu, no caso do Grupo 1, principalmente a partir de

encontros periódicos ao longo dos anos de 2010 e 2011.

Dessa forma, a presente pesquisa resulta de um trabalho coletivo e

interdisciplinar de diálogos teóricos e práticas de pesquisa realizados entre os alunos

da turma VIII e professores do MADE/UFPR. Ao longo da trajetória, houve um

amadurecimento das questões e dos problemas de pesquisa que foram trabalhados



28

nesta tese, porém sempre articulados com problemáticas discutidas desde a

primeira etapa da oficina de pesquisa da turma VIII, ainda em 2008. Esse

preâmbulo, que procurou descrever resumidamente como se deu esse processo que

culminou nos projetos e teses individuais, foi também elaborado coletivamente e

consta no início de todas as teses oriundas do Grupo de Pesquisa 1.
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1 INTRODUÇÃO

A atividade pesqueira em todo o mundo experimentou um acelerado

processo de crescimento durante todo o século XX, especialmente a partir da

década de 1960, com o desenvolvimento da pesca industrial e o aumento do poder

de pesca das embarcações, levando à sobreexplotação de diversos recursos e ao

reconhecimento da crise dos recursos pesqueiros como uma das facetas da crise

ambiental (DIEGUES, 1983; CLAUSEN e CLARK, 2005).

Assim, segundo a FAO (2010), aproximadamente 70% dos recursos

pesqueiros mundiais (comercialmente explorados e para os quais há informação

disponível) encontram-se plenamente explotados ou sobreexplotados. Sabe-se

também que se trata de uma atividade que produziu, de acordo com dados da FAO

(2010), 89,7 milhões de toneladas oriundas da pesca extrativa em 2008, sendo 79,5

milhões de origem marinha e 10,2 milhões de origem continental. Ainda de acordo

com dados da FAO (2010), a produção mundial de pescado por meio da aquicultura

alcançou 55,1 milhões de toneladas em 2008, sendo 35 milhões de origem

continental e 20,1 milhões de origem marinha, configurando-se como o setor de

produção de proteína de origem animal que mais cresce no mundo.

Essa produção movimentou no mercado internacional em exportações

(produtos tanto da pesca extrativa quanto da aquicultura) mais de 101 bilhões de

dólares em 2008, (FAO, 2010), sendo os países considerados desenvolvidos os

principais mercados compradores, com destaque para os países da União Europeia,

que, segundo a FAO (2010), são destino de aproximadamente 28% de todo o

pescado exportado.

Ainda de acordo com a FAO (2010), considerando apenas o processo de

captura, a pesca ocupou, em 2008, em tempo parcial ou integral, cerca de 35

milhões de pessoas, e mais cerca de 10 milhões de pessoas nas atividades

aquícolas. A FAO (2010) estima que para cada trabalhador na atividade de captura,

outras três pessoas estão envolvidas nas atividades de pré e pós-captura (como

construção de embarcações, confecções de redes, fabricação do gelo,

beneficiamento e comercialização), de onde se depreende que o número de

trabalhadores ligados ao setor pode ser superior a 135 milhões, somente na pesca,

e 180 milhões, entre pesca e aquicultura. Destaca-se também que cada um desses
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trabalhadores provê o sustento de uma família ou domicílio com três membros, em

média, do que se depreende que a pesca seria responsável pelo sustento de cerca

de mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, chegando a 540 milhões de

pessoas ao se somar a atividade aquícola (FAO, 2010).

A FAO (2010) não apresenta dados precisos sobre a composição do setor

em relação ao peso da pesca artesanal ou de pequena escala e da pesca industrial,

e menos informações ainda estão disponíveis sobre o perfil socioeconômico da

produção aquícola. Contudo, em relação à pesca, aponta que a maior parte dos

pescadores, especialmente nos países em desenvolvimento, trabalha em pequenas

embarcações, praticando modalidades de pesca artesanal (para a FAO,

caracterizada pelo baixo aporte de capital e baixa tecnificação). De acordo com

Berkes et al (2001), cerca de 99% dos pescadores do mundo são de pequena

escala, os quais seriam responsáveis por praticamente a metade da produção

mundial de pescado.

Essa conjuntura também se reproduz no Brasil. De acordo com

Vasconcellos, Diegues e Sales (2007) existem mais de 500 mil pescadores marinhos

no país, sendo a grande maioria composta por pescadores artesanais, os quais, em

2002, foram responsáveis por 52,5% das 535.403 toneladas de recursos pesqueiros

estuarinos e marinhos produzidos. Os dados sobre a situação dos estoques

pesqueiros, ainda que imprecisos, apontam para um padrão insustentável de

exploração dos recursos pela pesca brasileira, observando-se em diferentes regiões

do país a depleção dos estoques, a competição desigual entre a pesca artesanal e a

pesca industrial, a concentração de capital nas mãos de poucos produtores, a

atuação dos intermediários, e ainda, a especulação imobiliária e o desenvolvimento

desordenado da aquicultura elementos estes que prejudicam particularmente à

pesca artesanal.

A crescente commoditização da atividade pesqueira, além dos evidentes

resultados de sobreexploração dos recursos, tem gerado transformações profundas

na vida das comunidades pesqueiras, que, integradas ao mercado, se tornam

crescentemente subordinadas ao capital e aos processos de diferenciação social e

empobrecimento, característicos das economias mercantis, gerando diversos

problemas e dificuldades para sua reprodução social.

Nesse cenário, como será destacado, a atuação do Estado tem um papel

central, haja visto que ele é o principal mediador das relações sociais, cumprindo
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funções, por meio das políticas que implementa, de incentivo econômico, de

estabelecimento de garantias sociais e de regulação do uso, acesso e conservação

dos recursos e ambientes marinhos e costeiros. Nesse sentido, busca-se, nessa

pesquisa, fundamentalmente, analisar a atuação do governo brasileiro sobre o setor

a partir das políticas que implementa (e também das que deixa de fazer).

Para empreender a análise proposta, assumiu-se como opção teórica a

economia política e o materialismo histórico, partindo das elaborações teórico-

metodológicas de Karl Marx e seguindo pelos aportes de alguns autores

contemporâneos como Ellen Wood (2010), Slavoj Zizek (2008, 2011a, 2011b),

Istvan Meszaros (2010, 2011), e Foladori (1986, 1987, 2001a, 2001b), entre outros.

Sem pretender simplificar o intenso debate teórico  das ciências sociais, parte-se do

entendimento, próprio dessa concepção, de que:

(...) a produção dos meios de vida materiais imediatos (e com ela, o estádio
de desenvolvimento econômico de um povo ou de um período de tempo)
forma a base, a partir da qual as instituições do Estado, as visões do direito
(...) se desenvolveram e a partir da qual, portanto, elas têm de ser
explicadas – e não, como até agora tem acontecido, inversamente”
(MESZAROS, 2011, p.29).

Entende-se que o aporte do materialismo histórico, como teoria crítica,

permite compreender as dimensões social, política e econômica de forma

interdependente, rejeitando assim concepções idealistas do Estado como um agente

neutro, isolado da dimensão econômica, a partir das quais se entende as políticas

públicas como tudo que este faz em nome do bem coletivo (HOFLING, 2001).

Assim, compreender os processos sociais gerais que a atividade mercantil e

o desenvolvimento capitalista impõem à pesca e aos espaços costeiros é a base que

nos permite analisar a ação do Estado, em termos de políticas desenvolvidas pelos

distintos governos para o setor, observando quais processos ele visa fortalecer,

controlar, enfraquecer ou eliminar por meio de seus programas e ações.

Soma-se a essa abordagem, contudo, o debate em torno do

desenvolvimento sustentável, considerando suas diferentes dimensões – econômica,

social e ecológica. Ao situar o debate na perspectiva do desenvolvimento

sustentável, busca-se reconhecer as distintas correntes e concepções que tratam da

problemática ambiental (FOLADORI, 2001a; PIERRI, 2001), pois elas representam
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diferentes projetos que se pretendem implementar, influenciando a atuação do

Estado e dos governos na elaboração das políticas.

O período definido como recorte temporal dessa pesquisa – 2003 a 2011–

tem como base o entendimento de que os sucessivos governos comandados por

Presidentes do Partido dos Trabalhadores, de reconhecida base popular, e medidas

concretas como a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (em 2003),

e mesmo o próprio discurso governamental, que propunha uma retomada do papel

do Estado no processo de desenvolvimento e um atendimento preferencial às

questões sociais, criaram expectativas de que a pesca artesanal seria atendida

prioritariamente, com uma atuação que fosse capaz de modificar os vários

problemas enfrentados pelas comunidades pesqueiras artesanais em sua

reprodução social.

As análises preliminares realizadas, bem como as próprias críticas

realizadas pelos pescadores artesanais organizados de forma independente

(MPPAB, 2009) levaram, porém, a questionamentos em relação ao atendimento à

pesca artesanal dado pelas políticas que vêm sendo implementadas. Dessa forma,

passou-se a questionar, então, qual seria o perfil dessas políticas.

Para compreender as políticas empreendidas no período foco da pesquisa,

contudo, considerou-se necessário partir da análise das políticas desenvolvidas

pelos governos anteriores, levantando, a partir da abordagem teórica proposta, as

seguintes questões: Quais eram os objetivos das políticas de pesca no período

anterior? Como eram as políticas anteriores em relação à equação meio ambiente e

desenvolvimento? Qual dimensão (ecológica, econômica ou social) era privilegiada e

como se subordinavam as outras? A que subsetor da pesca visavam atender

preponderantemente? Como o Estado se articulava institucionalmente para

desenvolver as políticas?

Em geral, a literatura especializada sobre as políticas pesqueiras no país

(DIAS NETO, 2003; PAIVA, 2004; FAO BRASIL, 2006, entre outros) tem identificado

três períodos com características distintas na história recente da administração da

pesca no país. Apesar das diferenças de análises entre os autores, trata-se de: i) o

período de vigência do controle da pesca pela Superintendência do

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), entre os anos de 1962 e 1989, com um perfil

desenvolvimentista focado na pesca industrial; ii) o período em que o Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – ficou
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com a responsabilidade exclusiva da gestão das pescarias no Brasil, entre 1989 e

1997, caracterizado por uma abordagem conservacionista focada na recuperação

dos estoques, além da retirada do papel do Estado no processo de

desenvolvimento, com a adoção de políticas neoliberais; e iii) o período de divisão

de competências entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA e o Ministério da

Agricultura e Abastecimento, com a criação do Departamento de Pesca e

Aquicultura (DPA), entre 1998 e 2003, caracterizado por uma retomada, ainda que

incipiente, do fomento, especialmente para a aquicultura empresarial voltada ao

cultivo de camarão, bem como pelo conflito de competências entre essas instituições

e entraves ao processo de gestão e ordenamento da atividade.

A pesca artesanal, em todos os três períodos citados, não foi alvo de

praticamente nenhuma ação por parte dos governos, que se preocuparam ora com o

desenvolvimento industrial do setor, ora com a conservação e preservação dos

recursos (os dois lados da moeda na concepção hegemônica do desenvolvimento

sustentável). Os resultados sociais e a diversidade de formas culturais de vida

estiveram à margem das preocupações governamentais com a pesca (DIEGUES,

2004).

Como resultantes do processo de desenvolvimento da atividade pesqueira

no país, mediados pelas políticas implementadas nos períodos citados, vários

problemas se estabeleceram para o setor. Como apontam Vasconcellos, Diegues e

Sales (2007), em relação à pesca industrial, a sobrepesca e o

superdimensionamento do parque industrial de beneficiamento levaram à falência de

muitas empresas do setor. A retirada do Estado como indutor do desenvolvimento no

período neoliberal levou também ao sucateamento dos terminais pesqueiros

públicos. Por outro lado, como ressalta Dias Neto (2003), no período de vigência do

DPA incentivou-se uma política de arrendamento de embarcações estrangeiras para

operar sobre os estoques de atuns, sem uma contrapartida em termos de

transferência de tecnologia e capacitação de pescadores para atuar nessas

pescarias.

Em relação à pesca artesanal, vários problemas são apontados por

Vasconcellos, Diegues e Sales (2007). Um primeiro aspecto diz respeito à falta de

reconhecimento de direitos sociais dos pescadores artesanais, que encontram

dificuldades para ter acesso às políticas de educação, de saúde e de moradia,

ocorrendo um alto índice de analfabetismo. Destaca-se também a falta de acesso
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aos direitos trabalhistas e previdenciários, especialmente no caso das mulheres,

registrando uma grande informalidade no setor, fazendo com que, em caso de

gravidez das mulheres, de acidentes de trabalho, ou de aposentaria os pescadores

artesanais não encontrem o amparo necessário.

Os autores destacam também as dificuldades de organização política dos

pescadores artesanais, tendo em vista que as entidades de representação da

categoria mais antigas e presentes em todo o país, as Colônias de Pescadores,

foram criadas por iniciativa do Estado e mantidas tuteladas por este até 1988,

configurando uma relação assistencialista e clientelista que em grande parte se

estende até o presente.  Salientam ainda que o assistencialismo  com que têm sido

tratados os pescadores artesanais leva à falta de reconhecimento da importância

econômica deste setor, responsável por mais de metade da produção pesqueira do

país e que cumpre  um papel fundamental em termos de segurança alimentar das

comunidades litorâneas e de abastecimento do mercado interno de alimento protéico

de excelente qualidade (VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2007).

Por outro lado, esses autores colocam que a retirada dos parcos incentivos

que eram concedidos à pesca artesanal pela SUDEPE agravou ainda mais a falta de

estrutura adequada para a operação das embarcações, para o desembarque e

comercialização, gerando grande dependência do atravessador, tendo em vista a

alta perecibilidade do pescado.

Ressaltam-se também os diversos conflitos estabelecidos ao longo da costa

brasileira no que diz respeito ao acesso e uso dos recursos. Assim, a pesca

artesanal mantêm diversos tipos e graus de conflitos com a pesca industrial, a pesca

amadora, a atividade turística, a aquicultura, a construção de obras de infraestrutura

como terminais portuários e rodovias, e as plataformas de extração de petróleo,

entre outros, na ausência de uma política que garanta os direitos territoriais das

comunidades de pescadores artesanais face a expansão dessas atividades. Soma-

se a isso a degradação dos ambientes marinhos e costeiros com a expansão

descontrolada do processo de urbanização na zona costeira (ISAAC; MARTINS;

HAIMOVICI; CASTELLO; e ANDRIGUETTO FILHO, 2006; VASCONCELLOS,

DIEGUES e SALES, 2007).

Outros conflitos ainda são identificados em relação à criação de Unidades de

Conservação de Proteção Integral, sem consulta e participação dos pescadores,

restringindo, e muitas vezes criminalizando, suas práticas produtivas. Normas de
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gestão e ordenamento pesqueiro que não levam em consideração as peculiaridades

da pesca artesanal também são destacadas, considerando que o sistema de gestão

das pescarias que foi adotado no Brasil não é adequado às práticas realizadas em

ambientes tropicais, que possuem grande diversidade de espécies, porém com

estoques menores. Ainda em relação à gestão e ao ordenamento, destaca-se que

existe uma grande deficiência no monitoramento e coleta de informações sobre a

produção da pesca artesanal, o que, somado a uma gestão centralizadora, torna o

processo ineficiente (ISAAC; MARTINS; HAIMOVICI; CASTELLO; e ANDRIGUETTO

FILHO, 2006; VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2007).

Por fim, aponta-se que com a extinção da SUDEPE e do programa voltado à

pesca artesanal, o PESCART, o setor ficou totalmente desamparado em termos de

políticas de extensão pesqueira, de fomento, de crédito e sem um órgão com quem

pudesse fazer uma interlocução para expressão de suas demandas

(VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2007).

Assim, é sobre este conjunto de problemas que afetam aos pescadores

artesanais que as expectativas em relação à atuação do novo governo estavam

colocadas, o que, como pontuado, tem sido questionado em base a certas

evidências que indicariam a não priorização da pesca artesanal.

Desta forma, para compreender o perfil da política pesqueira do governo

federal no período 2002-2011, estabeleceram-se as mesmas questões formuladas

para analisar as políticas anteriores. A saber: quais são os principais objetivos das

políticas implementadas? Quais as novas formas de articulação institucional para

desenvolver as políticas? Como se dá a equação meio ambiente e

desenvolvimento? Qual dimensão da sustentabilidade é privilegiada e como se

subordinam as outras? A que subsetor visam atender preponderantemente?

Desta forma, estabeleceu-se como objetivo geral para esta tese analisar as

políticas do governo federal destinadas ao setor pesqueiro entre os anos de 2003 e

2011, visando identificar como equaciona as dimensões econômica, ecológica e

social do desenvolvimento e qual o subsetor pesqueiro mais favorecido.

E ainda, como objetivos específicos se estabeleceram:

i. Identificar os principais acordos e diretrizes internacionais relativos ao

desenvolvimento e gestão da pesca, compreendendo que estes influenciam as

políticas nacionais;
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ii. Analisar as políticas de promoção da pesca e de gestão dos recursos

pesqueiros no Brasil prévias a 2003 e seus principais resultados;

iii. Identificar e analisar os planos e programas formulados pelo MPA de

promoção econômica e social da pesca e aquicultura entre 2003 e 2011;

iv. Analisar como a política do governo, através desses planos e programas,

atende as dimensões econômica, ecológica e social do desenvolvimento, as

hierarquias e ordens de subordinação presentes; e

v. Identificar a forma em que dita política beneficia mais ou menos aos

subsetores sociais da pesca, visando compreender o lugar dado à pesca artesanal.

Para alcançar os objetivos propostos, utilizaram-se como estratégias

metodológicas em relação às políticas anteriores o levantamento bibliográfico e a

coleta de dados secundários, como os documentos produzidos pelos próprios

órgãos do governo que consolidavam dados sobre as ações efetuadas. Para as

políticas do período foco da pesquisa, foram realizadas entrevistas com técnicos e

gestores do Ministério da Pesca e Aquicultura, do Ministério do Meio Ambiente e do

Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, bem como com

representantes dos distintos subsetores da pesca e aquicultura. Além disso, foram

coletados dados primários junto aos referidos órgãos, relativos aos planos,

programas e ações implementados. Adicionalmente, foi efetuada  observação direta

durante as reuniões do Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca – CONAPE,

instância consultiva do Ministério da Pesca e Aquicultura. Para compreender melhor

a situação da pesca artesanal no país, foi realizada observação participante durante

os encontros nacionais realizados pelos próprios pescadores e pescadoras

artesanais, além da participação em outros eventos relacionados à questão.

Assim, esta tese está composta, além desta introdução, por mais nove

capítulos. No segundo capítulo apresenta-se o marco teórico que compõe esta tese,

dividido em duas subseções, a primeira tratando do debate sobre o desenvolvimento

sustentável, as diferentes correntes do pensamento ambientalista e a forma com que

tratam a questão ambiental. A segunda seção traz os conceitos gerais da teoria

marxista que servem de aporte a essa pesquisa, com um debate que leva a uma

tipologia do setor pesqueiro e sobre a questão do Estado, do governo e das

políticas, finalizando com a definição das hipóteses dessa pesquisa.

No terceiro capítulo explicita-se a metodologia adotada para essa pesquisa,

as formas de coleta e análise dos dados, construídas a partir do arcabouço teórico.
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O capítulo quatro traz as principais normas e diretrizes internacionais que

regulam a atividade pesqueira, consideradas como elementos balizadores que

influenciam as políticas nacionais, uma vez que o Brasil é signatário desses

instrumentos e deve internalizá-los.

No capítulo cinco apresentam-se e analisam-se as políticas anteriores,

considerando os períodos citados e a partir das questões já explicitadas.

A partir do capítulo seis, apresentam-se os dados relativos à política do

período enfocado nesta tese. Esse capítulo trata das mudanças institucionais

ocorridas e suas implicações para o desenvolvimento e gestão dos recursos

pesqueiros.

O capítulo sete trata do processo de formulação das políticas, a partir da

análise dos documentos produzidos durante as Conferências Nacionais de

Aquicultura e Pesca e dos Planos Nacionais apresentados pela SEAP e MPA.

O capítulo oito versa sobre as políticas de fomento desenvolvidas pelo MPA

no período, visando compreender como atende cada subsetor da pesca e

aquicultura, correlacionando-as com seus possíveis impactos em cada uma das

dimensões – ecológica, econômica e social.

O capítulo nove trata das políticas sociais implementadas no período pelo

próprio MPA, objetivando compreender como este trata a dimensão social de forma

específica.

Finalmente, o capítulo dez traz as conclusões gerais desta pesquisa.



38

2  MARCO TEÓRICO

O século XX viu emergir um amplo conjunto de problemas ambientais que

deram margem ao entendimento de que há uma crise global na relação humana com

a Terra, que teria como principal característica ser a primeira crise global causada

pelos homens, à diferença de crises globais anteriores causadas por fenômenos

naturais, como, por exemplo, a causada pelas glaciações, ou crises ambientais

anteriores causadas pelos homens, que eram localizadas ou regionais (PIERRI,

2001).

Como pontua Vieira (2009), vem se fortalecendo gradualmente a percepção

do caráter interdependente e globalizado dos múltiplos fatores que estão em jogo:

poluição generalizada, perda intensiva de diversidade biológica e cultural, mudanças

climáticas, explosão demográfica, persistência das tradicionais assimetrias Norte-Sul

e agudização dos conflitos interétnicos e dos assustadores índices de miséria e

criminalidade.

É no âmbito dos debates sobre a crise ambiental que, nos últimos anos,

especialmente desde o final da década de 1980, o tema da depleção dos estoques

pesqueiros e da degradação dos ambientes marinhos e costeiros tomou lugar

importante dentro da agenda socioambiental global. Da mesma forma que o debate

sobre a crise ambiental tem se caracterizado por um conjunto diversificado de

posições, que se divide em abordagens com pontos de partida éticos

antropocêntricos ou ecocêntricos (FOSTER, 2005; FOLADORI, 2005), o debate

sobre os recursos pesqueiros e os ambientes marinhos e costeiros também está

permeado por um conjunto distinto de concepções a respeito da crise ambiental e as

possíveis respostas a ela.

Assim, entende-se que para uma análise das políticas que se constituem

para o setor pesqueiro, é necessário contextualizar o debate mais geral em torno da

questão ambiental para situar os termos em que se propõem as diferentes leituras

sobre a crise ambiental e a diversidade de propostas para seu enfrentamento,

discussão essa que compõe a primeira seção deste capítulo.

Pretende-se também traçar alguns balizamentos teórico-metodológicos para

compreender a organização da produção pesqueira no Brasil e os processos de

transformação e mudanças às quais a atividade está submetida, visando identificar
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posteriormente a atuação do governo brasileiro e sua incidência sobre os distintos

subsetores em suas políticas de desenvolvimento e gestão.

Historicamente, as ciências sociais tiveram pouca interação e participação

nas discussões feitas sobre a pesca, sendo esta objeto privilegiado de pesquisa de

biólogos, ecólogos e, em alguma medida, da economia (CLAY e MCGOODWIN,

1995). Com uma mudança de perspectiva – causada também pela depleção dos

estoques e degradação dos ecossistemas – de um enfoque mais voltado para a

conservação biológica como objetivo primordial para a gestão passou-se a um maior

entendimento de que o principal aspecto a ser “gerido” é o “ser humano”, ou seja, os

usos sociais feitos dos recursos pesqueiros.

Entretanto, as ciências sociais têm uma diversidade de aportes teóricos e

perspectivas possíveis – e concorrentes – e as abordagens que têm sido

incorporadas mais comumente na literatura sobre a gestão dos recursos pesqueiros

são ora da antropologia, chamada a contribuir para os estudos sobre

etnoconhecimento e usos feitos pelas chamadas populações tradicionais dos

sistemas ecológicos, ora das ciências sociais positivistas, chamadas a contribuir com

a gestão e “governança para o desenvolvimento sustentável” dentro da perspectiva

do “ambientalismo moderado”, ou seja, nas versões propostas de “esverdeamento

do capitalismo” (citam-se autores como James Meadowcroft, 2007).

Obviamente, cada uma das distintas correntes do pensamento social propõe

sua própria classificação das formas de organização social da produção pesqueira e

assim, também, da pesca artesanal. O conjunto de definições varia de pescadores

de pequena escala (small scale fisheries), que aponta para uma diferença

principalmente de dimensão da pescaria, passa pela denominação de pescadores

artesanais, que refere ao baixo nível técnico da atividade, fundamentalmente manual

(como a classificação apresentada pela FAO, 2010), ao enquadramento destes

como populações tradicionais, que dá ênfase a aspectos históricos e culturais

(universo mítico e simbólico que organiza a relação entre comunidades haliêuticas e

a natureza) e que atribui uma lógica comunal às práticas pesqueiras.

Muitos estudos, ao analisar a situação dos estoques pesqueiros mundiais –

e a sobrepesca e depleção destes - citam a atuação “dos pescadores”1 como o

1 Por exemplo, o capítulo dedicado à pesca sustentável no informe do Worldwatch Institute intitulado
“A situação do mundo” – escrito por Anne Platt MacGinn – utiliza o termo “os pescadores” ao longo de
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principal fator de degradação, sem levar em consideração (ou sem levar

adequadamente em consideração) as diferenças socioeconômicas entre os

diferentes subsetores da pesca, que implicam em distintas capacidades de captura e

alteração das dinâmicas ecológicas, e, consequentemente, tipos e níveis diferentes

de impacto nos ecossistemas marinhos.

Num outro polo, tende-se também a associar apenas a pesca industrial a

padrões de ação degradadoras, considerando a pesca artesanal e/ou as populações

tradicionais envolvidas nela como automaticamente praticantes de modalidades

sustentáveis de pescarias. As duas versões (a que não considera a diferença entre

pesca artesanal e industrial e a que interpreta a diferença dessa forma), contudo,

impedem uma compreensão adequada dos fenômenos de expansão da atividade

pesqueira sob a lógica do capital e a alteração que ocorre em sua relação com a

natureza, o que leva ao entendimento de que o problema da degradação dos

ecossistemas e da sobrepesca é exclusivamente ou principalmente de gestão dos

recursos pesqueiros.

Por outro lado, é importante destacar o avanço feito nos estudos sobre as

comunidades de pescadores no Brasil, como a vasta produção feita sob o rótulo de

“socioantropologia marítima ou pesqueira” (citamos trabalhos de pesquisadores

como Antonio Carlos Diegues (1983, 2004), Lourdes Furtado (1987,1993); Lucia

Helena Cunha (1987, 2007), Cristiano Ramalho (2006), entre outros2). São inúmeros

os estudos hoje realizados sobre a vida nestas comunidades, nos mais distintos

aspectos, e os tomaremos também como base para pensar nossa classificação. Há

que se referir também a uma bibliografia sobre o tema da produção mercantil

simples na pesca existente no debate internacional, especialmente na década de

1980, com autores como Sacouman (1979, 1980), no Canadá, Diegues (1983), no

Brasil, Carrilla e Suarez (1988) na Venezuela, e Platteau (1989), na Bélgica, este

último já conjugando o debate a partir da teoria marxista com a escola

neoinstitucionalista da escolha racional que passou a ser predominante nos estudos

sobre a pesca a partir da década de 1990.

todo seu texto, colocando sob este rótulo desde a pesca industrial até a pesca artesanal
(WORLDWATCH, 1998).
2Antonio Carlos Diegues, em sua obra A pesca construindo sociedades (2005) faz um balanço da
produção das ciências sociais sobre o tema da pesca artesanal no Brasil.
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O enfoque teórico-metodológico adotado nesta tese é o do materialismo

histórico do qual se apresentarão os elementos pertinentes para analisar o tema que

ocupa esta tese na segunda seção deste capítulo.

2.1 CRISE AMBIENTAL E INTERPRETAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

2.1.1 A crise ambiental e a formulação do conceito de desenvolvimento sustentável

Como pontua Veiga (2005), a ideia dominante de desenvolvimento até a

década de 1960 era baseada em pressupostos economicistas, que o entendiam

como sinônimo de crescimento econômico, um caminho a ser trilhado por todos os

países, seguindo o modelo dos países centrais do capitalismo. O debate, porém, era

matizado, como aponta Vieira (2009), por autores que apontavam o

“subdesenvolvimento” e a pobreza dos países periféricos como resultado direto do

processo global de desenvolvimento capitalista, no qual tais países se viam inseridos

subordinadamente, de forma estrutural.

Os caminhos percorridos por esse debate tiveram uma inflexão profunda

com a entrada em cena da chamada “questão ambiental”, especialmente entre o

final da década de 1960 e início da década de 1970 (VEIGA, 2005). Esse “alerta

inicial”, como destaca Pierri (2001) foi dado por um conjunto de informes científicos

que apontavam para o acelerado processo de degradação dos recursos naturais e

para o estabelecimento em curto prazo de uma crise ecológica que colocaria em

xeque o crescimento econômico e até mesmo as possibilidades de continuidade da

vida humana. Entre estes informes destaca-se o Relatório do Clube de Roma,

coordenado por Dennis Meadows, intitulado Limites do Crescimento (1972), que em

um tom catastrofista postulava que a manutenção do crescimento no ritmo de então

levaria a uma crise ecológica, num prazo de 100 anos, devido à escassez de

recursos naturais e à superpopulação, propondo a necessidade de crescimento zero

tanto em termos econômicos quanto populacionais. Esses primeiros alertas tiveram,
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portanto, um caráter eminentemente ecologista, partindo de uma perspectiva

ecocêntrica – entendida como aquelas em que a natureza deve impor critérios para

o comportamento humano, que remontavam a teorias do século XIX, especialmente

às ideais de Thomas Malthus (FOLADORI, 2001a; PIERRI, 2001).

Da posição inicial dos ecologistas, que tratavam da incompatibilidade entre o

crescimento econômico e a conservação do meio ambiente, os caminhos tomados

pelo debate no âmbito das Conferências realizadas pelas Organizações das Nações

Unidas, a primeira delas realizada em 1972, em Estocolmo, passaram a incorporar a

dimensão social, ao se discutir o papel da pobreza na degradação ambiental, com o

questionamento dos países então considerados subdesenvolvidos às propostas de

crescimento zero que emanavam das posições ecologistas (FERREIRA, 1996).

Ocorreu, assim, ao longo da década de 1980, uma inversão nos termos da

percepção sobre a questão ambiental, em decorrência de alguns fatores,

especialmente pela crise econômica que atingiu também os países centrais do

capitalismo e levou a adoção da agenda neoliberal, com a redução no papel do

Estado e a eleição do dos mecanismos de livre mercado para a retomada do

crescimento (LEROY e ACSELRAD, 2003). Renuncia-se, assim, a ideia de

crescimento zero, passando o debate sobre a questão ambiental a se configurar

principalmente como uma questão de estilos de desenvolvimento, ou seja, como

compatibilizar o crescimento econômico com suas duas novas dimensões: o social e

o ecológico (LÉLÉ, 1991).

Desta forma, o crescimento econômico, que era entendido no momento

inicial como principal causador da crise ambiental, passou a se configurar como

elemento central para sua solução, o que se consagra com a publicação do

Relatório Brundtland, em 1987. Aí se define o desenvolvimento sustentável como

aquele que atende às necessidades da geração presente sem comprometer a

capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Trata das questões

sobre o meio ambiente e desenvolvimento como interdependentes, porém

invertendo a formulação do problema como era feita a partir dos alertas dos

ecologistas, propondo uma abordagem antropocêntrica, em que se postula que se

deve preocupar com as limitações ao potencial de desenvolvimento causadas pela

degradação ambiental. Reforça-se a ideia da pobreza como causadora da

degradação ambiental, tanto ou mais que os ricos, numa visão circular (poderia até

se dizer tautológica) e ao mesmo tempo como um efeito dos problemas ambientais.
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Apresenta-se o crescimento econômico como necessário e fundamental para

combater a pobreza e os problemas ambientais, mas reconhecendo que este não

gera necessariamente a equidade, que deve ser almejada juntamente com a

participação social. Pode-se dizer que o principal efeito do Relatório foi a

incorporação da questão ambiental no domínio ideológico do capital, que de

principal culpado pela crise se tornou o agente central de sua superação, tornando

hegemônica a corrente do desenvolvimento sustentável proposta pelo

ambientalismo moderado (PIERRI, 2001).

Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e

Desenvolvimento (RIO 92), como apontam Acselrad e Leroy (2003), essa

perspectiva do crescimento econômico e dos ajustes de mercado para alcançar a

sustentabilidade se consolida ainda mais, mantendo a primazia da economia e do

mercado sobre as outras dimensões da sustentabilidade, o que, como aponta

Redclift (2006), é também determinado pela consolidação do modelo neoliberal em

escala global a partir da década de 1990.

É importante destacar que também as manifestações da crise ambiental

mudam (aparecem novos problemas e alguns já existentes se agravam), assim

como muda a compreensão dos problemas. Se, no início do “alerta ecológico” se

tratava principalmente da questão dos usos e degradação dos recursos naturais

(renováveis e não renováveis), especialmente durante a década de 1990 passa-se a

dar maior atenção aos problemas ditos “globais”, como o aquecimento global, as

mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, temas sobre os quais ainda há

muita controvérsia científica. A noção de serviços ecossistêmicos também ganha

ênfase, entendida como os benefícios diretos e indiretos obtidos pelos seres

humanos a partir dos ecossistemas, como provisão de alimentos, a regulação

climática, a formação do solo, entre outros (CONSTANZA et al, 1997), com um

enfoque nos sistemas de suporte à vida (e que também abrem a possibilidade de

valoração econômica desses serviços, características da economia verde).
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2.1.2 As dimensões da sustentabilidade e as diferentes concepções do
desenvolvimento sustentável

O debate sobre o desenvolvimento sustentável, muito embora seja

dominado pela posição hegemônica do ambientalismo moderado - especialmente

em termos políticos, inclui uma grande diversidade de aportes analíticos e propostas

normativas (REDCLIFT, 2006), que constituem outros projetos societários

(ACSELRAD e LE ROY, 2003). Não se trata, obviamente, apenas do debate sobre o

meio ambiente, mas inclui-se aí o questionamento da própria noção de

desenvolvimento entendida como crescimento econômico, ou seja, apenas por sua

dimensão quantitativa e as reais possibilidades de se compatibilizar as três

dimensões implicadas: econômica, ecológica e social (VEIGA, 2005; ACSELRAD e

LEROY, 2003, BRÜSEKE, 1996), considerando ainda as assimetrias entre os países

desenvolvidos e em desenvolvimento (EKINS, 1993).

Os questionamentos ao conceito de desenvolvimento como simples

crescimento econômico levaram à busca de adoção de outros indicadores, como o

Índice de Desenvolvimento Humano (criado pelo Programa das Nações Unidas para

o Desenvolvimento), que toma em consideração aspectos como expectativa de vida

e nível de escolaridade. Surgiram também posições a favor do decrescimento,

autodenominados “pós-desenvolvimentistas”, como Serge Latouche (2009), para

quem o desenvolvimento é um conceito-armadilha, que tem como efeito ideológico a

criação de um consenso entre partes antagônicas graças a um obscurecimento do

julgamento e à anestesia do senso crítico das vítimas, quando, na verdade, as

expressões “acumulação de capital”, “exploração da força de trabalho”, “imperialismo

ocidental” ou “dominação planetária” descreveriam melhor o desenvolvimento e a

globalização, e provocariam, genuinamente, um reflexo de rejeição por parte

daqueles que estão do lado errado da luta de classes e da guerra econômica

mundiais. Para ele, a adição do adjetivo sustentável só serviria para, diante da crise

do capital, reforçar e reabilitar seu efeito.

Contudo, as diferenças substantivas nas concepções sobre o

desenvolvimento sustentável, na concepção de Foladori (2001b) e Pierri (2001),

referem à qual dimensão se considera central, ou o que (e como) se deve sustentar

(a economia, a natureza externa ou a sociedade) e como os outros dois elementos



45

se articulam e subordinam ao objetivo central. É necessário destacar, para nosso

empreendimento, que as distintas posições também atribuem papéis diferentes ao

Estado e se sustentam em diferentes leituras sobre a questão política e democrática,

a participação social e equidade. Assim, toma-se como base para a classificação

aqui apresentada a tipologia construída por Foladori (2001b) e complementada por

Pierri (2001) e Chang (2004) e, buscando acrescentar algum debate sobre o papel

do Estado e da questão democrática nos distintos enfoques, para subsidiar a análise

das políticas que se pretende nesse trabalho.

Os que privilegiam a sustentabilidade ecológica são os ecocentristas.

Contudo, esse campo é subdividido entre os ecologistas profundos (radicais) e os

ecologistas verdes, que constituem a corrente principal. Para os ecologistas

profundos, a ética antropocêntrica característica das culturas ocidentais modernas é

a fonte da crise ambiental, para o que propõem uma bioética que considere todas as

formas de vida como possuidoras de valores intrínsecos e iguais. Para eles, é

necessária uma diminuição populacional, somada a uma reorientação nas condutas

humanas que rejeitem a acumulação incessante em nome dos valores naturais e da

qualidade de vida. Já os ecologistas verdes centram sua crítica no crescimento

econômico e populacional que pressionam a base de recursos, sendo os principais

defensores das teses neomalthusianas, e em decorrência disso a redução

populacional e do crescimento seria o principal caminho para a superação da crise

(FOLADORI, 2001a; JACOB, 1994). Deve-se buscar adotar tecnologias mais

eficientes, energia renovável e limpa e redefinir as necessidades. Enquanto os

ecologistas profundos baseiam-se como caminho para a transformação

principalmente na ética individual e se afastam do debate sobre desenvolvimento

sustentável por rejeitarem o uso da natureza, os verdes buscam orientar as políticas

com critérios ecológicos (CHANG, 2004).

Segundo Frey (2001), as posições ecologistas3, em geral, se configuram

como posições tecnocratas e atribuem um papel central ao Estado, ao planejamento

e  às políticas. Como questionam a noção de crescimento, este não deve ser o alvo

das políticas de desenvolvimento sustentável. Tendencialmente, a abordagem

ecológico-tecnocrata de planejamento visa assumir uma posição holística e

3É importante destacar, contudo, que há controvérsias nessa perspectiva mais centralizadora do
planejamento entre os ecologistas. Atualmente, várias correntes do pensamento ecológico
questionam os mecanismos centralizados de comando e controle estatal, propondo formas mais
adaptativas e flexíveis de gestão (HOLLING e MEFFE, 1996).
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apresenta uma pretensão universalista-integrativa. Sob este ponto de vista a

questão da proteção da natureza não é uma questão entre muitas, sobre a qual se

pode meramente deliberar de maneira política, conforme as condições de

percepção, de interesse e de poder. Ao contrário, seria necessário que todas as

políticas e atividades do sistema político e da sociedade fossem subordinadas às

exigências da sustentabilidade da natureza. Como destaca Frey (2001), a

abordagem ecológica de desenvolvimento sustentável tende a aplicar estratégias

tecnocratas com condução centralizada, dando ênfase a um gerenciamento

aperfeiçoado, a um planejamento integrado, ao emprego eficiente de recursos e a

soluções tecnicamente eficientes.

Ainda de acordo com Frey (2001), ao serem aplicadas ao sistema da

democracia liberal existente, tais soluções, supostamente eficientes do ponto de

vista técnico, acabam por esbarrar com frequência nos diversos interesses que se

articulam no processo político e tendem a levar à dominância dos tecnocratas no

processo de decisão, mostrando os limites das noções de planejamento como

solução técnica para os problemas ambientais.

Já a corrente antropocêntrica, de acordo com Foladori (2001b) e Chang

(2004), se divide entre os tecnocentristas, que privilegiam a sustentabilidade

econômica, e os críticos, que privilegiam a sustentabilidade social. A

sustentabilidade econômica pressupõe a manutenção da produção material, o que

por si só não implica necessariamente a manutenção do ritmo de crescimento.

Contudo, as abordagens sobre a sustentabilidade econômica dentro da perspectiva

tecnocrata estão atreladas à economia de mercado, o que implica na rentabilidade

crescente para o capital que justifique os investimentos nas atividades produtivas.

Segundo Foladori (2001a) e Chang (2004) os tecnocentristas se subdividem

em dois grupos: os ambientalistas moderados (mainstream) e os cornucopianos. Os

ambientalistas moderados reconhecem que existem problemas entre o

desenvolvimento e o meio ambiente, mas que podem ser melhorados com políticas

específicas. Segundo Chang (2004) para os ambientalistas moderados as causas do

mau uso dos recursos são falhas de mercado, que não consegue detectar e

administrar a sua escassez, seja por falta de definição de direitos de propriedade,

seja pelos preços inadequados. Assim, os danos ambientais causados pela

atividade econômica ficam fora do mercado (externalidades), devendo ser

internalizados para que os agentes ajustem o uso à sua real disponibilidade. É
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necessário então valorá-los e atribuir-lhes preços, seja por meio da privatização, seja

por meio de técnicas específicas para estimar os valores monetários. A partir disso

as externalidades poderão ser internalizadas mediante a aplicação de taxas e

multas. Acreditam nas soluções técnicas para os problemas, mas que estas devem

ser incentivadas pelo Estado, visando-se o crescimento econômico para financiar as

soluções técnicas e distribuir a renda. O que não fica claro é como e por que o

crescimento econômico impulsionado pelo livre mercado, que até então tem

acarretado em crescentes desigualdades sociais, poderia gerar a equidade –

levando em consideração que a pobreza e a inequidade também são causas de

degradação ambiental.

Como pontua Frey (2001), o desejo de alcançar mudanças substanciais sem

ao mesmo tempo tocar nas estruturas e mecanismos básicos, particularmente nos

processos institucionais e políticos que regulam a propriedade, o controle, o acesso

e o uso dos recursos naturais determina o espírito da concepção de

desenvolvimento sustentável defendida pela Comissão Mundial (do Relatório

Brundtland, base da concepção do ambientalismo moderado, como já pontuado).

Corre-se com isso o grave risco de não chegar além de uma política de

enverdecimento do estilo atual (GUIMARÃES, 1997) de desenvolvimento, que é, no

fim das contas, o que se propõe hoje no debate sobre economia verde que

movimentará a Rio +20.

Já os cornucopianos negam a existência da crise ambiental, afirmando não

haver provas suficientes ou colocam que os problemas não têm gravidade.

Acreditam na capacidade das ciências para substituir os recursos e gerar soluções

técnicas e na capacidade do mercado de levar à otimização dos usos através dos

preços. Quanto mais livre o mercado, melhor alocará os recursos. Seu discurso é

ultraneoliberal e contra a atuação do Estado nas questões ambientais. Autores

pioneiros que defendem essa posição foram Simon e Kahn, com seu relatório

“Resourcefull Earth” publicado em 1984, que postulavam a capacidade ilimitada de

aprendizado humano, bem como de substituição e adaptação dos recursos às

demandas humanas (CHANG, 2004).

Os antropocentristas críticos enfatizam a sustentabilidade social, e partem

do pressuposto de que os problemas ambientais são decorrentes da ordem social e

econômica dominante. De acordo com Foladori (2001a), essa corrente tem como

origem as correntes humanistas do pensamento social. Suas propostas implicam na
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transformação da ordem dominante e colocam como centro a satisfação das

necessidades da maioria (CHANG, 2004). De acordo com Pierri (2001) e Chang

(2004) e, os antropocentristas críticos incluem pelo menos três subgrupos: os

ecodesenvolvimentistas, os ecologistas sociais e os marxistas.

A concepção ecodesenvolvimentista, segundo Pierri (2001), postula

essencialmente a necessidade de outras formas de desenvolvimento e foi

concebida, inicialmente, na década de 1970, pelos países ditos não-alinhados, num

período de polarização entre os projetos societários socialista e capitalista. Sua

primeira formulação surge nas pré-conferências realizadas antes da Conferência de

Estocolmo, com destaque para o Informe Founex, lançado em 1971, onde surge o

conceito de meio ambiente humano, afirmando-se a partir de 1973. A autora afirma

que, embora seja comumente confundida com o desenvolvimento sustentável,

sendo tomado por sinônimos, o ecodesenvolvimento apresenta uma concepção de

desenvolvimento distinta daquela. Sua perspectiva é assim marcada por uma “ótica

terceiro-mundista” e pelo repúdio à dependência cultural e técnica e busca o

desenvolvimento das potencialidades ecológicas de acordo com as possibilidades

das distintas regiões.  Apresenta assim, a possibilidade de outra forma de

desenvolvimento, com caráter antitecnocrático, e de baixo pra cima (“bottom-up”).

Critica a equiparação do desenvolvimento enquanto crescimento econômico, os

padrões de consumo dominantes e a atitude predatória sobre os recursos naturais,

bem como se opõe também às visões catastrofistas, defendendo uma produção e

um desenvolvimento voltado à satisfação das necessidades básicas, tendo em

Ignacy Sachs seu principal interlocutor. Defendem também o desenvolvimento de

tecnologias alternativas e locais, e uma nova forma de integração entre os espaços

rural e urbano.

De acordo com Frey4 (2001), a perspectiva do ecodesenvolvimento também

tem foco no planejamento, mas diferentemente das abordagens ecologistas

(convencionais, para ele, já que também situa o ecodesenvolvimento numa

abordagem ecologista), sua perspectiva é um planejamento desde a base, de

escala local e que contemple  a participação popular como elemento central.

4 Diferentemente do que a classificação feita por Foladori (2001a) e complementada por Pierri (2001)
e Chang (2004), ou seja, a compreensão do ecodesenvolvimento como uma posição
antropocentrista, Frey o aponta como uma posição ecologista. Contudo, como sua ênfase está
principalmente fundamentada no atendimento às necessidades humanas, mas atendendo a critérios
ecológicos, adere-se à visão da tipologia aqui empregada.
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Valoriza assim a democracia como um instrumento para alcançar um novo modelo

de desenvolvimento, o que, para Frey (2001), é distinto de posições que ele chama

de teorias da política e da participação para a construção da sustentabilidade, que

tomam como ponto de partida o debate sobre a democracia.

Como aponta Vieira (2009), algumas limitações têm sido apontadas no

enfoque do ecodesenvolvimento, se referindo principalmente a uma hipertrofia da

dimensão ético-normativa em detrimento do rigor analítico e a falta de uma estrutura

conceitual-teórica mais consistente. Em decorrência disso, há uma lacuna no que

tange às condições de viabilidade de sua implementação num cenário de

desengajamento do Estado, privatização generalizada e precariedade do diálogo

entre as populações e as instituições. Pierri (2001) aponta que essa insuficiência

teórico-política faz com que a proposta do ecodesenvolvimento funcione mais como

um modelo técnico-instrumental de desenvolvimento local do que como uma

proposta política de mudanças sociais profundas.

A ecologia social, que tem como principal expoente a Murray Bookchin, é uma

corrente que se propõe como além do ecocentrismo dos ecologistas radicais, que

culpam a humanidade como tal – especialmente os pobres e sua explosão

demográfica - pela crise ecológica sem levar em conta os interesses empresariais

que estão realmente saqueando o planeta. Ao mesmo tempo, se afastam do

antropocentrismo que justifica a dominação do homem sobre a natureza. Postula

que os grandes responsáveis pela crise ambiental são o capitalismo industrial e

elementos dele decorrentes, como a desigualdade social e política, a razão

instrumental, a ética individualista e o gigantismo das soluções econômicas e

tecnológicas. Defendem, portanto, mudanças político-institucionais e éticas de

conteúdos anarquistas, de crítica ao Estado e às formas de gestão centralizadoras.

São favoráveis a uma sociedade democrática, descentralizada e a princípios de

propriedade comunal. Criticam as relações de dominação entre os homens e as

relações de dominação dos homens sobre a natureza, estabelecendo a natureza

como modelo ideal a ser seguido pela sociedade, interpretando a interdependência

das espécies como um igualitarismo que questiona toda dominação. Com base no

pensamento anarquista, propõe a substituição do mercado e do Estado por

comunidades autogestionadas de pequenos produtores independentes, atados por

relações de cooperação (PIERRI, 2001).



50

Os marxistas, por sua vez, entendem que a crise ambiental é causada pela

forma historicamente específica das relações sociais de produção na sociedade

capitalista, em que a atividade produtiva se faz privadamente com o objetivo de

maximizar os lucros, busca essa que é ilimitada e leva ao aumento crescente da

produção e do consumo, o que implica na necessidade cada vez maior de recursos

naturais. Da competição no mercado decorre a busca contínua de redução dos

custos e aumento da produtividade, gerando de um lado um ritmo de degradação

dos recursos que não leva em consideração a sua renovabilidade, e de outro, a

tendência ao desemprego pela substituição da força de trabalho humano por

máquinas. O desenvolvimento das forças produtivas que visa o aumento da

produtividade para a redução dos custos acarreta no desemprego de uma grande

parte da população, colocada numa situação de pobreza e marginalidade

(FOLADORI, 2001a).

Assim, como pontua Foladori (2001a), ao invés de limites externos ao

desenvolvimento, trata-se da forma de utilização dos recursos naturais e sua

velocidade, invertendo a equação costumeiramente aceita, que coloca os limites

físicos anteriormente à forma de produção e consumo desses recursos. Estes são

antes determinados historicamente, mutáveis, como a história da sociedade

demonstra. Os limites, nessa perspectiva, são antes sociais que físicos. Para os

marxistas, a superação da crise ambiental exige a superação do próprio sistema

capitalista, rumo a uma sociedade em que se garanta a gestão social dos meios de

produção e do processo produtivo, visando à satisfação das necessidades da

maioria, pois ainda que o sistema capitalista possa encontrar soluções técnicas para

os problemas ambientais, é incapaz de eliminar a pobreza e a desigualdade, que

são intrínsecas a seu modo de funcionamento.

Na Figura 3, ilustra-se a dimensão privilegiada por cada uma das correntes,

sendo as que se encontram mais ao centro aquelas que assumem e fazem parte do

debate sobre o desenvolvimento sustentável, e as que estão mais a margem

aquelas que não participam ativamente do debate. Como destaca Pierri (2001),

existe uma confluência, em termos das políticas ambientais realmente existentes,

entre o ambientalismo moderado e o ecologismo, ainda que estes tenham pontos de

partidas distintos, que deriva do caráter técnico que atribuem à questão, enfatizando

o eixo ecológico-econômico. Trata-se de saber quanto capital natural conservar e

das possibilidades de substituição e complementariedade entre capital natural e
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capital produzido pelo homem. O eixo social, ainda que seja levado em

consideração por ambas as correntes, já que atribuem à pobreza um efeito de

degradação ambiental, figura subordinado às outras dimensões. Não se põe em

questão as desigualdades fundamentais nem os processos que as produzem,

postulando não sua erradicação, mas o alívio destas em função da manutenção da

sustentabilidade ecológica.

2.2 A ABORDAGEM MARXISTA PARA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PARA A PESCA

2.2.1 Conceitos gerais de partida

Como anunciado, esta tese toma como aporte teórico-metodológico para a

análise das políticas o materialismo histórico. Desta forma, entende-se que:

FIGURA 3 – DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE E
CORRENTES DO PENSAMENTO
AMBIENTALISTA.
FONTE: CHANG (2004).
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(...) a produção dos meios de vida materiais imediatos (e com ela, o estádio
de desenvolvimento econômico de um povo ou de um período de tempo)
forma a base, a partir da qual as instituições do Estado, as visões do direito
(...) se desenvolveram e a partir da qual, portanto, elas têm de ser
explicadas – e não, como até agora tem acontecido, inversamente
(MESZAROS, 2011, p.29).

Por outro lado, isso também não significa dizer que a atividade política e

estatal – como superestruturas – são mecanicamente determinadas pela base ou

simples “epifenômenos" da vida social. Como afirma Meszaros (2011), os complexos

superestruturais (política, direito, moralidade etc..) se originam nas determinações

materiais básicas da vida social, mas não (ou nem sempre) permanecem

diretamente dependente delas, possuindo uma autonomia relativa, que estabelece a

possibilidade de romper a pressão das determinações materiais/econômicas diretas.

Apesar de sua autonomia relativa, as mediações superestruturais não estão

suspensas no ar – elas são portadoras sociohistoricamente específicas de funções

materiais determinadas com as quais são reciprocamente imbricadas por meio de

formas e modos apropriados de mediação.

Nesse sentido, os processos de globalização política e de formação de

superestruturas globais que visam regular determinadas esferas de ação da vida

social – e do meio ambiente – (as normas e diretrizes internacionais que serão

tratadas mais adiante nessa tese) são também entendidos como

resultantes/condicionantes da reprodução ampliada do capital em escala global, ou

globalização econômica, mas igualmente tensionadas pelas contradições e

antagonismos da vida social.

Uma compreensão materialista do mundo, então, é uma compreensão da

atividade social e das relações sociais por meio das quais os seres humanos

interagem com a natureza na produção das condições de vida; é uma compreensão

histórica que reconhece que os produtos da atividade social, as formas de interação

social produzidas pelos seres humanos se convertem em forças materiais, não

menos do que o que está dado pela natureza (WOOD, 2011).

Ao se partir dessa posição, entende-se que é necessário compreender a

pesca como uma atividade mercantil submetida à lei do valor e aos processos

sociais gerados dela derivados: desenvolvimento da divisão social do trabalho e dos

processos de diferenciação social, e a forma e aumento das forças produtivas
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(FOLADORI e MELAZZI, 2009). Isso não significa dizer que não se reconhece as

formas comunitárias de uso e regulação de acesso aos recursos naturais (OSTROM,

1990; BERKES 2010, entre outros), mas se interpreta que são os processos sociais

decorrentes da produção mercantil no âmbito da pesca, somados a outras formas de

desenvolvimento capitalista nas zonas costeiras – usos turísticos, infraestrutura,

aquicultura de grande porte etc. – que vão paulatinamente tensionando para que se

rompam essas formas de organização comunitária do trabalho e do acesso aos

recursos naturais. Por outro lado, salienta-se que a inserção dos pescadores

artesanais na produção mercantil não representa necessariamente a ruptura com as

formas comunais de controle e acesso aos recursos, mas que a mercantilização

tensiona essas formas uma vez que a disputa no mercado impulsiona a demanda

por aumento da produtividade, o que pode resultar na dissolução dessas formas de

acesso. Isso não é, contudo, um resultado necessário, pois as comunidades

pesqueiras podem manter suas formas de acesso aos recursos, mesmo diante das

pressões da atividade mercantil.

É importante salientar que esse não é um processo exógeno dos quais as

comunidades pesqueiras são alheias e das que apenas se defendem; ele ocorre no

seio de suas práticas cotidianas na exata medida em que a pesca como atividade

mercantil vai se generalizando. O que se pode (e se deve) reconhecer são as

diferentes forças mercantis e do capital em geral que disputam a apropriação dos

recursos costeiros/marinhos e que dão marcha à produção capitalista do espaço

(HARVEY, 2005), com suas formas de apropriação e propriedade (ALTVATER,

2010), e que alguns destes processos geram reações de defesa dos territórios por

parte das comunidades pesqueiras.

Assim, compreender os processos sociais gerais que a atividade mercantil

impõe à pesca e aos espaços costeiros – em termos transescalares- é a base que

permite analisar a ação do Estado e dos governos – e das superestruturas

supranacionais - em termos de políticas para o setor, observando quais processos

ele visa fortalecer, controlar ou eliminar por meio de seus programas e ações.
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2.2.2  Produção mercantil e lei do valor

Parte-se do entendimento de que, nas sociedades capitalistas

contemporâneas, a pesca se realiza fundamentalmente enquanto atividade

mercantil, e como tal está submetida à lei do valor, segundo a teoria econômica

marxista.  E, em contraposição às abordagens puramente técnicas, como a da FAO,

propõe-se que uma categorização das formas de organização da produção

pesqueira deve tomar como base as relações sociais de produção, ou seja, a forma

como se estabelece a propriedade econômica dos meios de produção num

determinado período, correspondendo a um determinado estágio de

desenvolvimento das forças produtivas (MARX, 2003).

Assim trata-se de compreender a atuação dos processos sociais

impulsionados pela ação da lei do valor, característica das economias mercantis, das

diferentes maneiras de penetração do capital no mundo da produção mercantil

simples no âmbito da pesca, ou seja, de identificar as formas de permanência e as

condições de transformação de modos mais simples de organização social no

mundo da pesca, baseadas em relações não-capitalistas, mas que já não são mais

apenas para autoconsumo ou autárquicas, encerradas na própria vida comunal ou

em circuitos muito restritos de comercialização (por exemplo, os jangadeiros do

nordeste, que pescam lagostas destinadas à exportação). Entende-se, portanto, que

as formas de produção não-capitalistas são transformadas e recriadas no processo

de expansão do capital sobre o setor pesqueiro e sobre as áreas costeiras.

A tipologia das formas de organização da pesca que se apresenta tem

como pontos nodais as relações sociais de produção, o processo de diferenciação

social, o grau de subordinação do trabalho ao capital no âmbito da pesca (passagem

de uma forma de produção mercantil simples à produção mercantil capitalista), e o

grau de desenvolvimento das técnicas e das embarcações (desenvolvimento das

forças produtivas). Vale dizer que a construção dessa tipologia não se baseia no

trabalho empírico específico sobre determinada comunidade ou região, já que esta

pesquisa esteve ocupada com as políticas de pesca na escala nacional, mas em

trabalhos pré-existentes e na observação participante realizada junto aos

movimentos dos pescadores e pescadoras artesanais.
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Como aponta Mandel (1978, 1981), a produção de mercadorias – bens

produzidos para serem trocados no mercado e não para uso direto do produtor - é

resultado de um longo desenvolvimento histórico. As primeiras formas de troca se

deram nas comunidades primitivas, entre povos diferentes, ao exterior de

comunidades que atuavam como unidades de produção diferentes. Apenas com o

desenvolvimento das forças produtivas, com a descoberta da agricultura, se tornou

possível gerar um produto sobressalente permanente (excedente econômico),

criando as condições para as trocas como um fato econômico cada vez mais

constante (FOLADORI, 1986).

Com a divisão social do trabalho, as trocas passam a ocorrer também no

interior das próprias comunidades, porém como algo secundário frente à produção

para o consumo direto. Prevalecia ainda a economia natural onde a maior parte da

produção é de valores de uso direto – o trabalho é diretamente social. Cada produtor

produz para satisfazer uma necessidade concreta, própria ou alheia, de forma que

conhece de antemão o que e quanto produzir, bem como o seu destino (FOLADORI,

1986).

Ainda de acordo com Foladori (1986), a produção propriamente mercantil

surge muito depois, sobre a base de produtores diretos e independentes. A

propriedade privada dos meios de produção e o intercâmbio são as bases que

permitem ampliar a divisão social do trabalho ao infinito. Apenas quando o produtor

sabe que poderá trocar livremente os produtos do seu trabalho, bem como que

encontrará no mercado os produtos que necessita, mas não produz, pode ele se

especializar elegendo a atividade e a forma de desenvolvê-la. Ou seja, as trocas

precedem à produção mercantil e são a base necessária para que esta se

desenvolva. A produção mercantil não é, portanto, uma categoria eterna, mas fruto

do desenvolvimento da sociedade (FOLADORI, 1986).

Como destaca Mandel (1978), o aumento da produtividade do trabalho e a

criação de produção excedente pode gerar também a luta pela posse desse

excedente, e ao mesmo tempo, decompõe o trabalho dos produtores em duas

partes – o trabalho necessário – para o sustento dos próprios produtores – e o

trabalho excedente – que além de trocado pode ser apropriado pelas classes

dominantes. Segundo Shaikh (1990), trabalho excedente e exploração desse

trabalho são as bases que estruturam as sociedades de classes, lembrando que não

apenas nas sociedades capitalistas há exploração do trabalho e apropriação do
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trabalho excedente pelas classes dominantes, pois são as relações sociais de

produção que estabelecem as distintas formas em que esse trabalho excedente é

produzido e expropriado.

No mundo da produção mercantil generalizada, a produção de bens se faz

como atividade privada, que só se torna social quando apresentada ao mercado,

com a sua venda. A produção dentro das sociedades mercantis é, assim,

indiretamente social, onde os produtos se produzem para o mercado e por meio

deste chegam à sociedade que os adquire para satisfazer as suas necessidades

(FOLADORI e MELLAZI, 2009). Essa é uma diferença radical em relação às

sociedades pré-mercantis, nas quais o caráter social do trabalho estava posto de

antemão – antes de elaborar o produto, já se sabia seu destino. A diferença radical é

que, no primeiro caso, a necessidade social concreta limita o que e quanto se

produz, enquanto no mercantilismo, não existe esse limite, porque o objetivo de

produzir para o mercado é o lucro e a procura deste é permanente e sem limites

(FOLADORI, 2001a).

Desta forma, nas sociedades mercantis as mercadorias possuem dois tipos

de valor: valor de uso – a utilidade ou capacidade dos produtos em satisfazer as

necessidades sociais - e valor de troca – a capacidade de intercâmbio no mercado.

Segundo Foladori e Melazzi (2009), recuperando a concepção do valor-trabalho

criada por Adam Smith e David Ricardo e retomada e aperfeiçoada por Marx, o

elemento comum para comparar as distintas mercadorias entre si, o critério

homogeneizador para quantificar o valor de troca, é o tempo de trabalho (abstrato)

que requer a produção dessa mercadoria. O esforço que cada produtor realiza,

independente do bem que se produz, é o único elemento que nos permite atribuir um

valor às mercadorias (MARX, 2002).

Sabe-se, porém, como nota Mandel (1978) que cada produtor que realiza

privadamente seus produtos o faz a partir de diferentes técnicas, habilidades e

intensidade, dedicando esforços distintos para produzir determinada mercadoria, do

que resulta que aqueles que o fazem em menos tempo o poderão vender mais

barato. Como, porém, a sociedade tem necessidade de mais quantidade de

produtos, outros produtores mais ou menos avantajados também colocam seus

produtos, resultando em que se fixe como norma de troca, como valor, o tempo

médio de produção, conhecido como tempo de trabalho socialmente necessário –
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TTSN, que corresponde às condições médias de produção nesse momento e lugar

(FOLADORI e MELAZZI, 2009; MANDEL, 1978)

Assim, as unidades produtivas que produzem as mercadorias num tempo

menor que o TTSN se apropriam da diferença entre o valor individual de seu produto

e o valor médio de mercado, obtendo um ganho extra, ao passo que aqueles que

produzem num tempo maior que o TTSN recebem apenas o valor médio, resultando

na transferência pelo mercado do que estes perdem para as unidades mais

produtivas (FOLADORI e MELAZZI, 2009).

O valor de troca, determinado pelo TTSN, é a base a partir da qual se

atribuem os preços (que é a aparência, a forma que o valor adota no mercado) das

mercadorias no mercado. As alterações no TTSN – que muda constantemente

devido a aumentos de produtividade por inovações técnicas ou no processo de

trabalho, e entrada de novos produtores no mercado, etc.. - resultam em mudanças

no valor de troca, mas esse não é o único condicionante. Os preços, em condições

de livre mercado, são afetados também pelas flutuações na oferta e na demanda –

quando há escassez na oferta em relação à demanda, os preços tendem a subir, e

quando há oferta maior do que a demanda, os preços tendem a baixar, se

distanciando mais ou menos do valor (FOLADORI e MELAZZI, 2009; BORGES

NETO, 2004).

Da competição no mercado e da imposição da lei do valor decorrem

determinados processos sociais típicos das sociedades mercantis, a saber: aumento

da divisão social do trabalho, desenvolvimento do processo de  diferenciação social

e desenvolvimento das forças produtivas (FOLADORI e MELAZZI, 2009).

A divisão social do trabalho é a criação e distribuição do trabalho da

sociedade segundo as diferentes atividades que produzem objetos úteis. O cenário

inicial da produção mercantil era de pequenos produtores que produziam diversos

produtos e ofereciam os excedentes no mercado, como continuidade da época

feudal onde cada unidade familiar produzia a diversidade de produtos que consumia.

À medida que a produção mercantil se generaliza, a lei do valor pressiona

simultaneamente como estímulo e ameaça para que os produtores aumentem seus

esforços, de forma a, pelo menos, evitar as perdas no mercado e, se possível,

incrementar seus ganhos. Assim, tende-se à especialização, já que os produtores

tratarão de produzir mais do produto que produzem de forma mais competitiva no

mercado, abrindo mão de produzir outras mercadorias onde não são competitivos e
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que podem acessar facilmente a custos menores do que se eles mesmos as fossem

produzir. Desses processos decorre que os trabalhadores que não conseguem

competir no mercado de determinado produto devem mudar de ramo de atividade,

seja para um ramo onde consigam ter boas condições para concorrer, ou, se podem,

iniciando a produção de novas mercadorias, que, inicialmente sem competição,

proporcionam a seus produtores preços monopólicos bem acima do valor. É assim

que a lei do valor pressiona para que as atividades passem a ser desenvolvidas de

forma cada vez mais especializada em termos do próprio processo produtivo, bem

como em termos espaciais. Uma das consequências do processo de divisão social

do trabalho é o surgimento do capital comercial, que promove a circulação das

mercadorias produzidas de forma espacialmente diferenciada (cidade e campo,

zonas ecológicas distintas, etc..), e que não agrega valor aos produtos e sim retira

parte dos ganhos do produtor direto (FOLADORI e MELAZZI, 2009).

As relações mercantis promovem também a aceleração do desenvolvimento

das forças produtivas, pois resulta da necessidade do aumento da produtividade do

trabalho, reduzindo o tempo de produção das mercadorias. Como os produtores em

competição precisam realizar seu trabalho no menor tempo individual possível, de

forma a serem melhor sucedidos no mercado, é necessário que o produtor aumente

sua produtividade. Assim, a progressiva independência e especialização dos

produtores conduzem à necessidade de reduzir o valor das mercadorias, gerando o

imperativo da aceleração do ritmo de desenvolvimento da produtividade do trabalho.

Os produtores são obrigados a incorporar as novas tecnologias, sob o risco de não

conseguir permanecer no mercado. A tendência ao aumento da produtividade

individual conduz ao incremento da produtividade social do trabalho e com isso ao

desenvolvimento das forças produtivas. Esse desenvolvimento não ocorre segundo

as necessidades sociais, mas de acordo com necessidades privadas, voltadas à

realização dos maiores ganhos pelo produtor. Uma das resultantes dessa corrida

pelo aumento da produtividade, ao se tratar do uso dos recursos naturais, é a

tendência a espoliar a natureza rapidamente, que entra nesse processo como fonte

de matérias primas e energia e destino dos dejetos (FOLADORI e MELAZZI, 2009).

Por fim, a lei do valor gera a tendência à diferenciação social entre os

produtores independentes, que, por sua vez, a partir de certo nível, produzirá a

divisão da sociedade nas classes próprias do capitalismo. A competição entre os

produtores, como já dito, faz com que aqueles que produzem em um tempo maior do
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que o TTSN tenham perdas sucessivas, levando-os ao empobrecimento. Isto induz à

progressiva perda de seus meios de produção, que vão sendo vendidos para tentar

se manter no mercado até que, com seu esgotamento, se vem obrigados a vender

também sua própria força de trabalho para buscar a simples sobrevivência. Por outro

lado, aqueles que produzem num tempo individual abaixo do TTSN conseguem

lucros extraordinários que lhes permitem ampliar os meios de produção e produzir

mais, o que, a partir de certo momento, demanda mão de obra além da disponível na

família. Esse processo leva, de um lado, à formação de uma classe detentora dos

meios de produção que contrata força de trabalho alheia à família do proprietário, os

capitalistas, e, do outro, à formação da classe trabalhadora, que, despossuída de

seus meios de produção, vende sua força de trabalho a troca de um salário para os

capitalistas. Assim, com a operação da lei do valor se constituíram historicamente e

se reproduzem até o presente as classes próprias do sistema capitalista: capitalistas

e assalariados. Isto não esgota a estrutura social, sendo que o sistema recria

setores intermediários entre ambas as classes, seja com capitalistas empobrecidos

que não conseguem manter empregados, mas que continuam produzindo para o

mercado em base a mão de obra familiar, ou com trabalhadores relativamente

enriquecidos que se liberam da relação assalariada e criam uma produção

independente, com meios de produção e força de trabalho próprias. Por outro lado,

nem todos os produtores empobrecidos conseguem emprego e nem todos os

empregados mantém seu emprego, de onde existe, sempre, na sociedade

capitalista, em maior ou menor grau, um setor de desempregados que opera

pressionando à favor da submissão do trabalho ao capital e da baixa dos salários

(FOLADORI e MELAZZI, 2009).

De acordo com Foladori (1986), pode-se concluir: a) que o caráter

independente de cada produtor obriga a que o trabalho deva realizar-se no mercado

para ser reconhecido como trabalho social; b) que este mesmo caráter independente

leva a que a distribuição ou divisão social do trabalho se estabeleça a posteriori da

produção; c) as relações sociais de produção se estabelecem só por meio da troca

de coisas; d) a especialização no processo produtivo e espacial é consequência

direta da competição pelo mercado; e) esta competição leva à diferenciação social

entre os diferentes produtores independentes, que implica a ruína da maioria e o

enriquecimento de poucos.
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Sabe-se que os produtores mercantis podem estar inseridos em diferentes

formas de organização social da produção, determinadas pela posse ou não dos

meios de produção e pela utilização ou não de trabalho assalariado. A produção

mercantil simples é caracterizada pela posse dos meios de produção pelo produtor

direto, que produz um produto para o mercado e que se apropria do resultado de

sua venda, sendo o trabalho realizado pelo produtor junto a seu grupo familiar, sem

envolver a contratação de trabalhadores alheios a esse grupo, de onde não há

apropriação do produto do trabalho alheio.

Em geral, a produção mercantil simples é caracterizada por uma menor

acumulação prévia de riqueza, o que resulta num grau de complexidade técnica

menor, com a divisão do trabalho também menor, dominando o trabalhador todas as

etapas do processo produtivo (FOLADORI, 1986; FOLADORI e MELAZZI, 2009).

Em todo o caso, mesmo na produção mercantil simples, o produtor não é totalmente

livre para produzir o que quer e na quantidade que quer. A sua dependência frente

ao mercado vai paulatinamente determinando a subordinação do seu trabalho ao

capital. No caso da atividade mercantil simples, a principal forma de subordinação é

ao capital comercial (uma forma transicional, híbrida de subordinação do trabalho ao

capital), que lhe compra (e em alguns casos financia) a produção, determinando os

produtos aceitos ou não pelo mercado (FOLADORI, 1986) e gerando transformações

no processo de trabalho do produtor direto, uma vez que este deve buscar a

realização daqueles produtos aceitos no mercado e demandados pelo capital

comercial.

Já a produção mercantil capitalista se diferencia da anterior, pois o

capitalista, proprietário dos meios de produção, contrata força de trabalho alheia e

se apropria do produto do trabalho dos trabalhadores, pagando um salário abaixo do

valor que estes produziram, expropriando o trabalho excedente e gerando mais

valia. Do ponto de vista da circulação nas relações capitalistas, Marx (2002) afirma

que nestas o circuito opera na fórmula D – M –M’– D’, onde D’ é maior que D, ou

seja, comprar para vender, seu objetivo impulsionador e seu objetivo determinante é

o valor de troca, e o acréscimo resultante no final da fórmula não tem outra fonte que

o trabalho expropriado dos trabalhadores.

O desenvolvimento das relações sociais propriamente capitalistas também

está ligado à forma de subordinação do trabalho. Quando o capital se estabelece,

causando a perda dos meios de produção por parte dos produtores diretos e
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gerando o assalariamento, mas ainda sem mudanças no processo do trabalho, na

forma da produção, sendo necessário o aumento da jornada de trabalho para a

extração do trabalho excedente, Marx (2002) afirma se tratar do processo de

subordinação formal do trabalho ao capital. Nessa fase, o trabalhador ainda domina

o processo de trabalho como um todo, a qualidade do produto ainda depende da

habilidade e das condições sob as quais se exerce o trabalho (FOLADORI, 1986).

Na segunda fase, que consolida o modo de produção capitalista, se dá a

transformação do processo produtivo por meio do desenvolvimento das forças

produtivas, com uma maior divisão técnica do trabalho, gerando o que Marx (2002)

chama de subordinação real do trabalho ao capital. Nessa fase, o processo de

trabalho se especializa funcionalmente e passa a ocorrer uma perda por parte do

trabalhador do conhecimento da totalidade do processo produtivo, ficando assim

totalmente subordinado ao capital.

É importante destacar que o processo de diferenciação social não ocorre

apenas sob as relações propriamente capitalistas, mas também já nas formas

mercantis simples. Quanto mais generalizada a forma mercantil de produção (quanto

maior a parte da produção destinada ao mercado), mais se amplia a diferenciação

social entre os produtores. Contudo, enquanto prevalece a forma mercantil simples,

o processo se dá de forma mais lenta e a capacidade de acumulação de capital é

menor. Com a generalização das relações capitalistas no conjunto da sociedade, e

com o aumento da produtividade no ramo de atividade em particular, o processo de

diferenciação social se acelera (FOLADORI, 1986). Ainda, cabe salientar que o

processo de desenvolvimento do capitalismo em cada país e região depende de um

conjunto diversificado de fatores pré-existentes, ou, como afirma Marx (2002), “uma

mesma base econômica que, em suas principais características é a mesma (pode

manifestar) variações e gradações infinitas, devido ao efeito de numerosas

circunstâncias externas, influências climáticas e geográficas, influências históricas

do exterior, etc.”.
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2.2.3 Estado e políticas públicas.

Nosso objetivo central, a análise das políticas implementadas pelo governo

para o desenvolvimento do setor pesqueiro e gestão dos recursos, implica na

necessidade de apontar que concepção de Estado subjaz ao materialismo histórico.

Sabe-se que dentro do campo do marxismo há muitas controvérsias em relação ao

tema base/superestrutura, ou seja, sobre as bases materiais e as formas de

organização política e jurídica, na qual o debate sobre o Estado toma forma, com

interpretações muitas vezes concorrentes. Não é, obviamente, nossa intenção dirimir

essa querela, mas apenas colocar alguns pontos que permitam atingir o objetivo de

nossa análise, ou seja, compreender como as características estruturais do Estado

capitalista condicionam as políticas públicas implementadas pelos governos.

Em primeiro lugar, destaca-se a rejeição a determinadas leituras do

pensamento marxista (e contra ele) de que o Estado e a superestrutura de modo

geral são apenas mero reflexo das bases econômicas da sociedade, bem como a de

que o Estado é um simples instrumento de força repressiva das classes dominantes

sobre as classes subordinadas. Por outro lado, rejeita-se também a concepção

idealista segundo a qual o Estado seria o agente da "sociedade como um todo" e do

"interesse nacional”, rejeição essa característica do materialismo histórico

(MESZAROS, 2011).

Assim, para o materialismo histórico, segundo Therborn (1989), bem como

para Mandel (1977), Estado e classes se condicionam mutuamente – onde não há

classes, não há Estado, ou seja, a existência do Estado está condicionada pela

divisão da sociedade em classes sociais, o que, como já se pontuou , está ligado ao

processo de extração de trabalho excedente de uma classe dominante sobre outra,

dominada.

2.2.3.1 As características do Estado capitalista

Por esta razão, é necessário destacar a especificidade do Estado capitalista

(não se pretende retomar debates clássicos sobre concepção do Estado, nem
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considerar a situação do Estado em outros regimes), ou seja, do tipo de Estado

existente onde as relações sociais de produção dominantes são capitalistas. No

sistema capitalista, como afirma Ellen Wood (2011) a apropriação do trabalho

excedente se dá na esfera econômica por meios econômicos, pela separação

completa do produtor das condições de trabalho e pela propriedade privada absoluta

dos meios de produção. Nesse sentido, não há necessidade de coação ou pressão

extra econômica para que o trabalhador abra mão de seu trabalho excedente. Essa

é uma condição própria da sociedade capitalista, pois não há regime de servidão ou

de escravidão, o trabalhador é formalmente livre (despojado dos meios de produção)

para vender sua força de trabalho ao capitalista e participar da extração de seu

trabalho excedente. A extração da mais-valia é uma condição imediata do próprio

processo de produção.

A esfera econômica no capitalismo é assim diferenciada, com as funções

sociais de produção e distribuição, extração e apropriação de excedentes, de certa

forma, privatizadas e obtidas por meios não-autoritários e não-políticos. Nas

palavras de Ellen Wood (2011, p.35):

A alocação social de recursos e de trabalho não ocorre por comando político, por
determinação comunitária, por hereditariedade, por costumes nem por obrigação
religiosa, mas pelos mecanismos do intercâmbio de mercadorias. Os poderes de
apropriação de mais-valia e de exploração não se baseiam diretamente nas relações
de dependência jurídica ou política, mas sim numa relação contratual entre
produtores ‘livres’ – juridicamente livres e livres dos meios de produção – e um
apropriador que tem a propriedade privada absoluta dos meios de produção .

Isso não significa, contudo, que não seja necessário um poder e uma

estrutura de dominação, que sustente e garanta a exploração, ainda que a liberdade

e igualdade de intercâmbio entre capital e trabalho signifiquem a separação entre o

momento da coação e o momento da apropriação. É necessário, dessa maneira, um

aparato legal e institucional que garanta a propriedade privada e a liberdade dos

contratos, que seja capaz de exercer coação legitimamente e de exercer funções

policiais. Ao mesmo tempo, historicamente o Estado tem sido essencial para a

expropriação que está na base do capitalismo, de forma que apesar da

diferenciação entre a política e a economia, a esfera econômica se apoia firmemente

na política (WOOD, 2011).
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Como aponta Harvey (2005) a condição, na troca, de dependência recíproca

(em oposição à dependência pessoal) é resultante do fato de que toda produção do

indivíduo depende da produção e do consumo de todos os outros indivíduos. A

condição de livre individualidade e de igualdade é, portanto, socialmente

determinada; alcança-se apenas nas condições aceitas pela sociedade e com os

recursos fornecidos pela sociedade; daí ela se dedicar à reprodução dessas

condições e desses recursos, em sua totalidade. A partir disso, surge a separação

entre os interesses privados e as necessidades sociais; essa última se afigurando

como um poder alienígena – o Estado – sobre o indivíduo.

Dessa forma, como pontua Harvey (2005), o uso do Estado como

instrumento de dominação de classe cria uma contradição adicional: a classe

dirigente tem de exercer seu poder em seu próprio interesse de classe, enquanto

afirma que suas ações são para o bem de todos. Para atingir tal objetivo, utilizam-se

duas estratégias: fazer parecer independente e autônoma a vontade de domínio que

se expressam nas instituições; assim, os funcionários do Estado precisam se

apresentar como situados acima da sociedade, investindo-os de uma autoridade

independente. Ao mesmo tempo, é necessário explicar como o poder de Estado

pode ter a aparência de autonomia diante das classes  ao mesmo tempo em que

representa a unidade do poder da classe dominante. Desta forma, a segunda

estratégia para solucionar a contradição se baseia na conexão entre ideologia e

Estado. Os interesses de classe são capazes de ser transformados num aparente

interesse geral ilusório, pois a classe dominante pode, com sucesso, universalizar

suas ideias como ideias dominantes, fazendo-as parecer representantes do

interesse comum, devendo para isso serem apresentadas como idealizações

abstratas, como verdades eternamente universais. É o papel superestrutural das

ideologias, como aponta Meszaros (2004, 2011), que permeia toda a vida social e

garante a capacidade de coesão do sistema, e que, para Therborn (1989), é muito

mais importante do que a formação do consenso, uma vez que a ideologia, por meio

do processo de socialização, molda a consciência dos indivíduos para que

considerem legítima a ordem social.

O Estado e o sistema legal possuem um papel crucial a desempenhar na

sustentação e na garantia da estabilidade desses relacionamentos básicos, são a

condição da unidade estrutural e da reprodução das relações capitalistas. A garantia

do direito de propriedade privada dos meios de produção e da força de trabalho, o
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cumprimento dos contratos, a proteção dos mecanismos de acumulação, a

eliminação de barreiras para mobilidade do capital e do trabalho e a estabilização do

sistema monetário estão todos dentro do campo de ação do Estado. O Estado

capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de dominação de classe, pois

se organiza para sustentar a relação básica entre capital e trabalho (HARVEY,

2005).

A produção e a troca capitalista são inerentemente anárquicas, pois os

indivíduos, em busca dos seus interesses privados, não podem levar em

consideração “o interesse comum”, mesmo o da classe capitalista, em suas ações.

Portanto, o Estado capitalista também tem de funcionar como veículo pelo qual os

interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da

produção, da circulação e da troca. Desempenha também papel importante na

regulação da competição, na regulação da exploração do trabalho e geralmente

estabelecendo um piso sob os processos de exploração e acumulação capitalista.

Também deve desempenhar um papel importante no provimento de bens públicos e

infraestruturas sociais e físicas; pré-requisitos necessários para a produção e a troca

capitalista, mas os quais nenhum capitalista acharia possível ou aceitaria prover com

o lucro (HARVEY, 2005).

Do ponto de vista do regime político, ou forma de governo, a democracia

burguesa está bem aparelhada para satisfazer as exigências formais do capital

(HARVEY, 2005; MESZAROS, 2011; WOOD, 2011; ZIZEK, 2011). Este tipo de

Estado incorpora uma poderosa defesa ideológica e legal da igualdade, da

mobilidade e da liberdade dos indivíduos, ao mesmo tempo em que é protetor do

direito de propriedade e da relação básica entre capital e trabalho. A economia

capitalista floresce numa liberdade ambígua, que inclui a liberdade de consciência,

de expressão e emprego, ao mesmo tempo em que incorpora a liberdade para

explorar, para obter lucro privado à custa do Estado e para monopolizar os meios de

produção (HARVEY, 2005). Desta forma, o compromisso da democracia burguesa é

o compromisso com todos esses tipos de liberdade ao mesmo tempo. A separação

entre os interesses privados e as necessidades comuns – representada pelo Estado

– é normalmente realizada pela separação entre os poderes econômicos e políticos.

O direito de propriedade privada constitui a base do poder econômico, mas sob o

sufrágio universal, os privilégios da propriedade privada são substituídos pelo poder

correspondente a “uma pessoa um voto”, que constitui da base imediata do político
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(HARVEY, 2005). É importante destacar, contudo, que a conquista mesma do

sufrágio universal nas diversas democracias contou com grande resistência da

burguesia (MANDEL, 1977), mas logo tornou-se mais um instrumento de legitimação

do poder da classe dominante.

Como diz Wood (2006), a democracia, que se tomada em seu sentido literal

como governo do povo, é amplamente incompatível com o modo de produção

capitalista, ganha em sua face liberal um aspecto formal, em que se exerce sem

destruir os alicerces do poder de classe. Isso porque o poder social passou às mãos

do capital, não só em razão de sua influência na política, mas porque a maior parte

das atividades da vida humana fica fora da esfera do poder democrático e da

prestação de contas, porque se fazem enquanto atividades privadas amplamente

garantidas e legitimadas pelas democracias constitucionalistas liberais.

Sob essas condições, o relacionamento entre interesses de classe

economicamente concebidos e o Estado enquanto entidade política se torna

especialmente nebuloso, o que é vantajoso, pois facilita para o Estado manter a

aparência de árbitro neutro entre todos os interesses (HARVEY, 2005). Como nota

Harvey (2005), a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário

também funciona como um sistema de freios e equilíbrios para impedir a

concentração do poder na mão de um subgrupo, garantindo que o Estado atue como

árbitro efetivo entre os interesses fracionários da classe capitalista, composta por

distintas frações – proprietários de terra, capital financeiro, capital industrial, grandes

e médios capitais – que nem sempre tem interesses convergentes. A classe

dirigente, como aponta Gramsci (1999), exerce sua hegemonia por meio de um

sistema político que só é capaz de controlar de modo indireto. Assim, para preservar

sua hegemonia na esfera política, a classe dirigente talvez tenha que fazer

concessões que não são de seu interesse econômico imediato, dando espaço para

lutas e conquistas das classes populares frente aos imperativos da acumulação do

capital.

Nesse sentido, a concepção de Gramsci (1999) a respeito do consenso é

importante, porque a democracia burguesa só sobrevive com o consentimento da

maioria dos governados, com a qual o Estado se envolve ativamente, fazendo com

que o Estado internalize em si mecanismos políticos que refletem a luta de classes.

Nesse aspecto, portanto o Estado passa a organizar e transferir determinados

benefícios e garantias aos trabalhadores (condições mínimas de vida e de trabalho)
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que talvez não sejam de interesse imediato do capital, recebendo em troca a

concessão das classes subordinadas. O Estado pode também usar seu poder para o

controle e organização do consumo, pois estabiliza o mercado e a acumulação, o

que pode beneficiar tanto os trabalhadores quanto o capital (políticas para a

aquisição da casa própria, por exemplo). Dessa forma, é inapropriado considerar o

Estado capitalista como uma grande conspiração capitalista para a exploração dos

trabalhadores (HARVEY, 2005).

Therborn (1989) critica a posição de Gramsci em relação ao consenso, pois

atribui um papel mais fundamental à ideologia. Contudo, é necessário reconhecer

que o Estado e as classes no poder devem muitas vezes fazer concessões às

demandas das classes trabalhadoras, e que, portanto, a luta de classes se expressa

também no âmbito das políticas realizadas pelas instituições estatais.

É importante destacar, também, que o Estado não é uma “entidade

concreta”, mas é representado por diversas instituições específicas que, juntas,

constituem sua realidade e que interagem como partes do que pode ser chamado de

sistema estatal, ou aparato estatal (MILLIBAND apud HARVEY, 2005), que

constituem sua “materialidade”. Harvey (2005) acrescenta que o Estado deve ser

visto como uma relação ou como processo: um processo de exercício do poder por

meio de determinados arranjos institucionais. Essa visão é compartilhada por

Poulantzas (1977), bem como por Therborn (1989). Entende-se que o Estado é uma

relação, mas que ganha sua aparência como as instituições que o constituem e a

forma de governo, a democracia liberal.

Assim, diz Harvey (2005), que o Estado burguês não nasce do reflexo

automático do crescimento das relações sociais capitalistas, mas sim que as

instituições estatais têm de ser arduamente construídas, ajudando ao mesmo tempo

a consolidar as relações sociais que as instituições refletem. Isso quer dizer que o

Estado não é elemento passivo na história, simplesmente determinado pela base

econômica, mas esta e a superestrutura se associam existindo simultaneamente e

não sequencialmente.
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2.2.3.2 As funções do Estado capitalista e as políticas públicas

As definições mais correntes de políticas públicas a tratam como tudo que os

governos fazem em nome do bem coletivo (HOFLING, 2001). Essa é uma definição

limitada, uma vez que subjaz uma concepção idealista do Estado como um agente

do interesse geral, sem reconhecer o caráter antagônico das sociedades capitalistas

e a profunda interdeterminação entre a base econômica e a dimensão

superestrutural – que, na verdade, constituem uma totalidade (BORÓN, 2006).

Desde o ponto de vista que se assume aqui, portanto, as políticas públicas

podem ser entendidas como a ação do Estado, por meio de suas instituições e

acionadas pelo governo no poder, que se aplicam aos mais diversos segmentos da

vida social cujas responsabilidades o Estado foi internalizando ao longo do processo

de desenvolvimento capitalista. Ainda que, como pontuado, o Estado funcione para

reproduzir a totalidade das relações sociais capitalistas, ou seja, com

preponderância para o crescimento econômico e a acumulação capitalista, mas

também atende até certo ponto às classes trabalhadoras.  As políticas são também

resultado dos conflitos no interior do bloco dominante, da pressão popular, dos

lobbies extraparlamentares e do interesse dos partidos que estão no comando do

governo de se reproduzirem no poder (VIANA, 2006).

Os conflitos no interior do bloco dominante fazem parte das múltiplas

determinações do fenômeno. O bloco dominante é composto por setores (classes,

frações de classes, grupos de interesse, partidos) que dominam o Estado capitalista.

Tais conflitos são provocados por interesses opostos, tal como a busca de

autonomização de determinados setores da burocracia estatal (poder judiciário,

exército, etc..), entre frações do capital, entre a ação estatal e interesses imediatos

de determinadas frações da burguesia. Este conflito é perpassado e reproduzido em

outras instâncias, tal como nas disputas partidárias, de grupos de interesse. É como

resultado do conjunto dessas disputas que se formulam as políticas (VIANA 2006).

De acordo com Filgueras (2006), conceitualmente, o bloco dominante na

sociedade é composto, em cada conjuntura, por distintas classes e frações de

classes, assumindo uma delas a posição de liderança e hegemonia no seu interior,

que se caracteriza pela capacidade de unificar e dirigir, política e ideologicamente,

às demais a partir de seus interesses específicos, transformados e reconhecidos
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como parte dos interesses gerais do conjunto do bloco. Todavia, as distintas frações

da burguesia, por sua vez, não podem ser deduzidas direta, e exclusivamente, do

movimento do capital, isto é, a partir das distintas frações do capital, por duas

razões: 1) as relações político-ideológicas existentes são também decisivas na

conformação das classes e de suas frações; e 2) distintas frações do capital podem

ser unificadas sob um mesmo domínio e comando (direção), através da constituição

de uma propriedade comum de diversos tipos de capital – o que dará origem a uma

fração de classe complexa, cujos interesses estarão presentes em distintos lugares

do processo de acumulação.

O conceito de bloco dominante parece especialmente pertinente quando se

busca analisar a atuação estatal como um todo, visto que a fração das classes

dominantes que detém a hegemonia dentro do bloco tem a capacidade de

influenciar o conjunto das políticas a seu favor, e considerando-se as diferenças

entre estas distintas frações, pode ser bastante diferente em termos do modelo

desenvolvido pelo Estado qual fração domina – se o capital industrial, ou o

financeiro, os proprietários de terra, ou alguma aliança entre estes, e como aponta

Filgueras (2006), difere-se também o caráter político-ideológico adotado por estas

(conservadores, liberais, socialdemocratas, etc..).

Contudo, parte-se da concepção de Therborn (1989) de que para determinar

que classe domina, ou que caráter tem o poder do Estado (no nosso caso, mais

modestamente, de políticas para um setor), deve-se evitar a via subjetivista, que

busca identificar quem ou quantos tem poder.  O que importa na análise materialista

histórica do Estado é identificar quais são os efeitos do Estado na produção e

reprodução de determinados modos de produção. De que maneira incide e intervém

o Estado nos processos de reprodução e mudança social? A resposta se deve

buscar no que se faz (e em alguns momentos críticos não se faz) através do Estado

e como se faz através do Estado.

O materialismo histórico, como propõe Therborn (1989), tem, como ponto de

partida, em relação à questão do Estado e do poder, os processos sociais de

reprodução e transformação, questionando qual o caráter do poder e como se

exerce. Busca, assim, definir a natureza do poder e não seu sujeito ou quantidade.

Desta forma, o materialismo histórico se interessa pela relação entre as classes e o

poder do Estado por o entenderem como formado por instituições materiais

separadas que funcionam como ponto nodal das relações de poder existentes
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dentro da sociedade. Para Therborn (1989) o Estado enquanto tal não possui poder

algum, é uma instituição que concentra e exerce o poder social.

Do ponto de vista das relações entre as classes e o aparato de Estado,

Therborn (1989) propõe que estas se dão por duas vias: a representação, que se faz

entre as classes dominantes e o pessoal que controla o aparato do Estado, e a

mediação, uma relação triangular entre a classe dominante, o Estado e as classes

dominadas.

Ainda de acordo com Therborn (1989), para estudar o lugar do Estado

dentro dos processos de reprodução social deve-se identificar o que se há de

reproduzir, apontando três eixos fundamentais: as relações de produção e as forças

produtivas (incluindo a força de trabalho), o próprio aparato do Estado e a

superestrutura ideológica. Pode-se dizer, portanto, que o Estado, ao participar do

processo de reprodução social, deve cumprir funções na esfera econômica,

administrativa e ideológica, conformando os campos de atuação estatal. As

dimensões da ação do Estado que se consideram relevantes nessa pesquisa estão

melhor explicitadas na seção onde se apresenta a metodologia da pesquisa.

Em termos sintéticos, pode-se dizer que as políticas são entendidas como a

ação das instituições estatais, que tem por objetivo a produção e a reprodução

social, em toda sua complexidade. Essas não ocorrem em um espaço neutro - o

Estado faz parte da totalidade das relações sociais capitalistas – senão

profundamente condicionado pela base econômica da sociedade, o que significa

dizer, na sociedade capitalista, pelo papel de exploração e dominação que a classe

capitalista exerce sobre a classe trabalhadora. O Estado, assim, visa produzir e

reproduzir estas relações sociais, mas é também constituído por estas. Contudo, as

classes dominadas também são agentes políticos – a luta de classes se expressa na

esfera política - que disputam poder e recursos diante da ação estatal, ainda que

numa condição subordinada (HARVEY, 2005).

É necessário destacar, contudo, que a atuação das instituições estatais não

está determinada apenas pelo grau de disputa entre as frações das classes

dominantes e das classes dominadas, ou pela conjuntura nacional. Antes de tudo,

deve-se levar em conta o estágio de desenvolvimento global do sistema capitalista,

as formas de acumulação predominantes em cada período, e ainda, a forma de

inserção dos Estados dentro da conjuntura internacional, ou seja, o papel que

ocupam dentro da divisão internacional do trabalho (HARVEY, 1992).
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Assim sendo, deve-se apontar a nova etapa de desenvolvimento do

capitalismo mundial, que surge a partir da década de 1980 e que se convencionou

chamar de “globalização”, mas que se refere mais estritamente a uma nova etapa de

internacionalização do capital (SANTOS, 2000) e a um novo regime de acumulação

capitalista, com características próprias e particulares se comparada com etapas

anteriores do desenvolvimento do capitalismo. Esse novo período capitalista se

desenvolve no bojo de uma profunda crise de superprodução (BRENNER, 1999) e é

caracterizado por outros autores como sendo marcado pela "produção destrutiva"

(MÉSZÁROS, 1997) ou ainda pela "acumulação flexível" (HARVEY, 1992).

Essa nova etapa do capitalismo se impõe como resposta do sistema do

capital frente à crise do regime de acumulação keynesiano-fordista, assentado em

termos políticos no Estado de Bem Estar Social, caracterizado pela atuação estatal

como reguladora da economia e promotora do desenvolvimento econômico, por

meio de políticas fiscais e orçamentárias e investimento público, bem como pela

instituição de um conjunto de medidas sociais – previdenciárias, acesso a saúde,

etc. (HARVEY, 1992).

Durante toda a década de 1990, assistiu-se a uma paulatina desregulação

da economia global, baseada no modelo neoliberal, com a criação de novos tratados

bi e multilaterais, além de uma redução do papel do Estado (em especial nos países

do Sul) – com processos de privatização de serviços como saúde, educação,

comunicação, energia. Observou-se a formação do que se tem chamado de

“governança global” – a face política ou superestrutural da globalização-que deu

papel-chave às instituições econômicas e financeiras internacionais controladas

pelos países mais poderosos, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário

Internacional, e secundariamente a agências políticas de caráter supranacional, em

especial o Sistema de Organizações das Nações Unidas, em conjunto responsáveis

por formular diretrizes globais nas mais diversas áreas – políticas econômicas,

direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento social etc.. (ACSELRAD, 2006).

A globalização econômica, de acordo com Acselrad (2006), é impulsionada

pelas tecnologias da comunicação e pelos processos de desterritorialização e

reterritorialização correspondentes a essas lógicas. No contexto de um modelo de

sociedade que passou a se constituir, desde a década de 1980, a partir da lógica do

capitalismo desorganizado, ou financeiro, que opera em escala global, observa-se a

mudança no papel dos Estados nacionais, que deixaram de figurar como agentes
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centrais nos processos de desenvolvimento e formulação das políticas. Vê-se a

substituição da ideia de governabilidade pela de governança, cuja genealogia

remete ao Banco Mundial. Segundo Acselrad (2006, p. 18):

[a governança] (...) nasce do esforço conceitual de técnicos que buscavam
legitimar a ação das agências multilaterais de desenvolvimento em países
onde os Estados nacionais afiguravam-se corruptos ou com “baixos índices
de governabilidade”. A questão inicialmente colocada foi: como “ajudar” o
desenvolvimento destes países sem ferir a soberania política de seus
governos, em respeito aos próprios estatutos do Banco Mundial? A solução
discursiva encontrada foi a de separar as funções propriamente políticas – a
serem mantidas na órbita dos governos nacionais – das funções ditas de
“governança”, entendidas como referentes à “boa gestão dos recursos de
um país”, e vistas como de corte estritamente gerencial – passíveis,
portanto, de serem assumidas pelos organismos multilaterais.

Dessa maneira, a Comissão sobre Governança Global estabeleceu o conceito

de governança como sendo:

A totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. É
um processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses conflitantes
ou diferentes e realizar ações cooperativas. Governança diz respeito não só
a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, mas
também a acordos informais que atendam ao interesse das pessoas e
instituições (Nossa Comunidade Global, 1994, p.23).

Assim, como apontou Acselrad (2006), os Estados nacionais, que ao longo do

século XX incorporaram práticas governativas, atualmente têm externalizado estas

práticas, seja por via da privatização, seja por intermédio de um discurso sobre

parcerias, responsabilidade social das empresas ou sobre uma sociedade que toma

nas mãos os seus próprios problemas, por meio de novas organizações da

sociedade civil, em especial aquelas hoje chamadas de “Terceiro Setor”.

Emerge assim o que Acselrad (2006) chamou de uma “política de escalas”, na

qual essa nova perspectiva de governança, entendida como concertação de

interesses e busca de consensos, assume centralidade. As principais entidades

atuantes nesse sistema são as que compõem o Sistema das Nações Unidas, bem

como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Nota-se que as
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corporações e as entidades de representação do sistema econômico e financeiro

ganham cada vez maior poder dentro desses espaços, enquanto os Estados-nação

se submetem cada vez mais à lógica dessas instituições, especialmente os países

periféricos que tem pouco poder num espaço que é controlado pelos países centrais

do capitalismo, especialmente o Estados Unidos e a União Europeia.

Harvey (2010) aponta também a ofensiva ideológica neoliberal, em que o livre

comércio, os mercados livres, a iniciativa pessoal e o empreendedorismo são

louvados como os melhores fiadores da liberdade individual e da liberdade como um

todo. Os Estados devem se tornar empenhados em proporcionar bons ambientes de

negócios para atrair investimentos num mercado global altamente competitivo.

Nesse aspecto, é importante, nos termos dessa pesquisa, ressaltar que um

novo conjunto de normas e diretrizes para a atuação estatal passa a emanar das

esferas políticas supranacionais, por meio de tratados e convenções aos quais os

países signatários devem incorporar.

Uma das grandes questões que se coloca em relação às políticas e a ação

estatal, dentro do cenário político neoliberal e da democracia liberal, são as

possibilidades de transformação e mudança a partir do jogo político dado. Como

coloca Zizek (2011), trata-se da questão de como se posicionar diante do Estado

num cenário que ele chama de pós-político, pois o final do século XX viu

desaparecer a possibilidade de uma alternativa radical e revolucionária, que era

representada pelos movimentos de esquerda que assumiam a dualidade capital –

trabalho e a luta de classes como seu grande eixo de ação política, numa

perspectiva revolucionária. O fim de parte importante  das experiências do chamado

socialismo real  e o caráter totalitário assumido por essas levaram ao

enfraquecimento das energias utópicas radicais, e os movimentos e partidos de

esquerda passaram a aceitar o jogo político da democracia burguesa, em busca de

medidas reformistas e levantando bandeiras de um aprofundamento da democracia,

teoricamente representada pela maior participação dos movimentos sociais, agora

cada vez mais fragmentados, na definição das políticas (BORON, 1995).

Vários autores apontam (ZIZEK, 2011; WOOD, 2011; DURIGUETTO, 2007)

para o esvaziamento da noção de democracia sob a fórmula neoliberal, bem como

da noção de sociedade civil, que passa, de acordo com Duriguetto (2007), por um

processo de “filantropização”, passando a ser identificada como um apêndice do

Estado pronto para assumir as responsabilidades que ele deixa de incorporar com a
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ideologia neoliberal de eficiência e gerenciamento, consenso e concertação de

interesses.

Esse debate ganha ainda mais relevância no cenário latino-americano, como

aponta Borón (1995), onde as forças políticas de esquerda participaram ativamente

na luta contra as ditaduras instituídas na década de 1960 e 1970 e no processo de

redemocratização na década de 1980, mas que, como aponta Rey (2010), ao

chegarem ao comando de governo têm adotado posições claramente reformistas,

mantendo suas políticas macroeconômicas dentro da perspectiva neoliberal, mas

retomando em alguma medida o papel do Estado no desenvolvimento, tentando

coordená-lo com medidas sociais de combate à pobreza.

Pensar as alternativas viáveis de superação do sistema capitalista hoje é

certamente uma tarefa urgente, e tanto os movimentos sociais de caráter popular

quanto pensadores de esquerda têm se dedicado a buscá-las. Assim, propõe-se

também a pensar em que medida é possível, a partir das experiências dos governos

de esquerda, engendrar outros modelos de desenvolvimento que deem fôlego à luta

anticapitalista.

2.3  PESCA,PRODUÇÃO MERCANTIL E CATEGORIZAÇÃO DOS SUBSETORES
DA PESCA

A lei do valor sob a qual operam as economias mercantis gera, como já foi

dito, o processo de diferenciação social que induz a criação das classes próprias das

sociedades capitalistas – os capitalistas donos dos meios de produção e os

trabalhadores assalariados, que devem vender sua força de trabalho como condição

para sua sobrevivência, ou seja, a subordinação formal e real do trabalho ao capital.

Contudo, determinadas atividades apresentam limites a essa polarização, como

parece ser o caso da agricultura (FOLADORI,1986) e da pesca devido às condições

naturais e a dependência da atividade dos ciclos biológicos, conservando e

recriando formas em que o trabalhador permanece como proprietário dos seus

meios de produção, como produtor direto, ou ainda, mantendo a possibilidade de

que o trabalhador assalariado volte a ser produtor direto caso consiga adquirir os

meios de produção.
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No âmbito da discussão sobre a agricultura, um amplo debate teve lugar,

especialmente durante a década de 1980, sobre a permanência das formas

mercantis simples diante do processo de modernização e introdução das relações

capitalistas nesse setor. Tal debate esteve permeado, por um lado, por autores que,

baseados em Lenin  e Marx, postulavam que tal processo levaria tendencialmente à

proletarização desses pequenos produtores. Parte-se aí do entendimento de que a

lei do valor opera sempre que exista produção mercantil, ou seja, sempre que a

produção seja destinada ao mercado; não quando seja apenas produção de  bens

de uso direto. Por outro lado, seguindo à Chayanov (1974), muitos autores

postulavam uma lógica interna aos produtores camponeses que os tornaria

resilientes à ação da lei do valor. Alguns autores seguindo as proposições de

Althusser (1980) e Poulantzas (1970), postulavam que ocorria uma articulação e

dominação entre os diferentes modos de produção – nesse caso, o modo de

produção capitalista e o modo de produção mercantil simples – e atribuindo ao modo

de produção dominante a lógica do movimento sobre a produção mercantil simples.

Foladori (1986) aponta, a partir de uma leitura crítica dos autores chamados

“campesinistas”, que se é verdade que a produção mercantil simples tenha existido

dentro de outros modos de produção, como nas sociedades escravistas, isso não

invalida que a competição entre os produtores diretos no mercado levasse a

processos de diferenciação social gerados pela lei do valor. Nesse caso, contudo, os

produtores enriquecidos poderiam se tornar senhores de escravos, por um lado, e os

empobrecidos se veriam na condição de se tornarem eles mesmos escravos.

No caso da atividade pesqueira, é a característica dos mares e oceanos e

dos recursos pesqueiros o primeiro fator a condicionar a expansão das relações

capitalistas, ou, mais precisamente, a introdução do maquinismo em larga escala e a

subordinação real do trabalho ao capital. É certo que as características naturais não

impedem o desenvolvimento das relações capitalistas de produção, mas a

dependência dos fatores naturais, dos períodos de reprodução e o caráter móvel e

cíclico dos recursos pesqueiros, além da característica dos fundos (arenosos e

regulares, ou irregulares e constituídos por corais) limitam as práticas de pesca que

se desenvolveram na indústria pesqueira capitalista, especialmente o arrasto. Assim,

torna-se possível para o pescador permanecer na atividade mesmo utilizando

instrumentos mais simples, permanecendo como produtor mercantil simples. A

limitação da introdução do maquinismo, em muitos casos, torna mais vantajoso para
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o capital manter a subordinação do produtor mercantil simples por meio do capital

comercial, num processo que leva a dependência e ao empobrecimento desses

trabalhadores, ainda que se mantenham como donos dos meios de produção.

Um trabalho que utiliza bases teóricas marxistas e que se tornou referência

para as pesquisas sociais sobre a pesca no Brasil é o de Antonio Carlos Diegues,

especialmente sua obra “Pescadores, camponeses e trabalhadores do Mar”

(DIEGUES, 1983). Nele, Diegues (1983) considerando as combinações entre os

fatores produtivos e as relações sociais de produção, identifica 3 grandes formas de

organização da produção pesqueira, a saber: a) a produção pesqueira de

autossubsistência ou primitiva; b) a produção pesqueira realizada dentro dos moldes

da pequena produção mercantil; e c) a produção pesqueira capitalista.

Segundo o autor, a pesca de autossubsistência – praticamente desaparecida

do litoral brasileiro, mas existente ainda em alguns lugares da Amazônia – é

realizada por reduzidos agrupamentos humanos como mais uma atividade do grupo,

juntamente com a caça e a pequena lavoura. Nela só se produz valores de uso, não

há moeda na mediação das trocas e o eventual excedente é utilizado dentro do

princípio de reciprocidade, tendo a tribo ou a unidade familiar como unidade de

trabalho. São atividades realizadas ainda dentro da economia natural, em formas

não mercantis.

Já na pesca realizada nos moldes da produção mercantil simples, a

produção é realizada tendo em vista sua comercialização, o que pressupõe,

segundo Diegues (1983, 2004), uma certa divisão social do trabalho. O processo de

trabalho se organiza dentro da unidade familiar ou grupo de vizinhança; a tecnologia

se caracteriza pelo baixo poder de depredação e o espaço explorado é

relativamente restrito. Os instrumentos de produção (petrechos e embarcações) são

de propriedade familiar ou individual e a apropriação do produto é regida pelo

sistema de partilha ou quinhão. Diegues (1983, 2004) identifica dois subtipos da

produção mercantil simples: a produção dos pescadores-lavradores,  e a dos

pescadores artesanais.

Para o autor, os pescadores-lavradores têm na pesca uma atividade

ocasional, complementar à atividade agrícola, sendo o trato da terra, as ocupações

agrícolas, o principal elemento constitutivo do mundo simbólico do grupo. Residência

comum e grupo doméstico são os elementos chaves que regulam e garantem o

processo produtivo. A divisão do trabalho se dá por critérios de sexo e idade,
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cabendo às mulheres os trabalhos domésticos e a roça, enquanto os homens

integram as companhas de pesca. As embarcações não são motorizadas e seu raio

de ação é bastante limitado, sendo a pesca realizada principalmente em lagunas,

baías fechadas ou dentro de ambientes protegidos. O pescador, assim, não vai

buscá-la em alto mar, o que faz com que seja comum a utilização de aparelhos fixos

de captura, como o curral. A comercialização é feita com o intermediário, do qual se

tornam mais dependentes à medida que a intensidade da exploração cresce e

aumentam os excedentes da produção.

Já os pescadores artesanais, para Diegues (1983, 2004), constituem um

grupo em que se expressa a pequena produção mercantil ampliada. Nele, o grupo

doméstico não constitui mais a base das unidades de produção e cooperação, pois a

pesca deixa de ser uma atividade complementar para tornar-se a principal fonte de

produção de bens destinados à comercialização. Para Diegues, a introdução de

embarcações a motor, das redes de náilon, de novos processos de conservação e

transporte do pescado levam à maior divisão e especialização no trabalho, a

exigência de um quinhão maior na produção por parte do proprietário da

embarcação, rompendo o igualitarismo existente anteriormente. A propriedade

individual dos meios e instrumentos de trabalho passa a ser um elemento

fundamental, em detrimento da propriedade familiar. Passa-se a explorar ambientes

costeiros e marinhos mais amplos, o que exige maior conhecimento do que no

sistema dos pescadores-lavradores. O atravessador individual é progressivamente

substituído por firmas, que financiam a produção e compram o pescado. Os

elementos que a caracterizam como produção mercantil simples, para Diegues, são

“o excedente reduzido e irregular, a baixa capacidade de acumulação, a

dependência total vis-à-vis ao intermediário, a propriedade dos meios de produção,

o domínio de um saber pescar baseado na experiência (e que constitui sua

profissão), são elementos que caracterizam ainda a pequena produção mercantil”

(DIEGUES, 2004, p.160).

Já no âmbito da produção capitalista da pesca, identifica dois subtipos: os

armadores – proprietários de mais de uma embarcação; e a produção empresarial

capitalista . Os armadores não participam da atividade de captura, à frente das quais

colocam um preposto – o mestre. Há divisão de tarefas, o mestre que dirige a

companha, o motorista que opera a casa de máquinas, os cozinheiros e os homens

de convés. Não há introdução do “maquinismo”, que transformaria essas atividades
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em tarefas estanques ao retirar seu caráter manual. A forma de remuneração é  pelo

sistema de partes, apesar dos embarcados não serem donos dos meios de

produção e cabendo ao dono da embarcação uma parte maior (DIEGUES,

1983,2004).

A produção do tipo empresa capitalista teria como características: a

propriedade dos instrumentos é de uma empresa, organizada em diversos setores e

integrada verticalmente –captura, industrialização e comercialização; o processo de

captura passa a ser controlado mais fortemente pela administração “em terra”; o

assalariamento se generaliza, ainda que em alguns casos os pescadores recebam

um percentual sobre a produção; ocorre uma maior divisão das tarefas a bordo; a

atividade é voltada totalmente para a produção de mercadorias. A “reprodução dos

meios e agentes de produção passa pela extração da mais-valia dos trabalhadores

do mar, que não possuem o conhecer e as práticas tradicionais que caracterizavam

o pescador artesanal, possuidor de uma profissão ou ofício” (DIEGUES, 2004,

p.161).

É importante destacar que, embora a autora desta tese concorde com a

tipologia de Diegues (1983), entende-se  que o que caracteriza a produção mercantil

é a propriedade dos meios de produção por parte do produtor . Assim, na situação

da produção mercantil simples na pesca artesanal, percebe-se já um processo de

diferenciação social que é próprio da lei do valor, gerando processos transicionais

para a forma capitalista, conforme Figura 4.

FIGURA 4: DIFERENCIAÇÃO SOCIAL E ESTRUTURA DE CLASSES
NA SOCIEDADE CAPITALISTA
FONTE: MELLO, 2010.
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Com base na tipologia de Diegues (1983) propõe-se, então, a categorização

da organização pesqueira conforme Figura 5, considerando as combinações entre

relações sociais de produção e o grau de tecnificação. Essa tipologia é feita

buscando compatibilizar as categorias políticas utilizadas na legislação brasileira e

nas formas de representação e organização política dos pescadores.

Identificamos, portanto, a pesca de autoconsumo, não destinada à

comercialização, realizada por comunidades indígenas e ribeirinhas, bem como

aquela realizada por trabalhadores desempregados ou em situação de pobreza que

utilizam petrechos simples para produzir alimento para suas famílias.

A pesca artesanal é caracterizada pelo baixo grau de tecnificação e pelo alto

grau de utilização de força de trabalho humana. Pode ser realizada com a utilização

ou não de embarcações. É caracterizada como produção mercantil simples, mas

pode ser encontrada em formas transicionais para a relação capitalista, ou seja,

pode ocorrer a transição para o assalariamento mesmo em condições de baixo grau

de tecnificação, que se dá geralmente pela formação de parcerias de pesca entre o

dono da embarcação e os pescadores que possuem petrechos, mas não a

embarcação, ficando o dono da embarcação com uma parte maior da produção, o

que configura uma extração de trabalho excedente dos outros pescadores por parte

desse. Aqui ocorrem formas transicionais de subordinação do trabalho ao capital,

especialmente ao capital comercial, que condiciona o trabalho tanto adiantando

capital para o desenvolvimento da atividade de captura (crédito), quanto na compra

da produção (intermediário). O pescador passa a buscar as espécies mais

valorizadas no mercado, o que tem implicações diretas nas práticas produtivas,

como os tipos de petrechos a utilizar e as áreas do mar a explorar.

Os armadores da pesca são proprietários de mais de uma embarcação,

geralmente com maior grau de tecnificação e poder de pesca, podendo atuar ou não

diretamente na atividade produtiva. Como pontua Diegues (1983), há maior divisão

do trabalho e a remuneração é feita pelo sistema de partes. Nessa situação, em

geral, ocorre a subordinação formal do trabalho ao capital, ou seja, há poucas

transformações na atividade produtiva em si, mas o trabalhador já está separado dos

seus meios de produção, ou seja, a pesca se exerce sobre relações sociais de

produção capitalistas. Há que se destacar, porém, que existem pequenos

armadores, com mais de uma embarcação com baixo ou médio grau de tecnificação
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que realizam parcerias com pescadores que possuem alguns instrumentos de

trabalho.

A pesca empresarial industrial é caracterizada pela integração entre captura,

processamento e comercialização e pelas relações capitalistas. É dividida em duas

categorias: costeira e oceânica. Ocorre a subordinação real do trabalho ao capital,

ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas (do maquinismo e da tecnologia)

transformam a atividade laboral em si, havendo maior divisão do trabalho.

Além da atividade extrativa, porém, o setor pesqueiro hoje é também

composto pelo cultivo de organismos aquáticos, a aquicultura. Nesse sentido, pode-

se citar também como componentes do setor pesqueiro a aquicultura realizada nos

moldes de produção mercantil simples, baseada no trabalho familiar, e a aquicultura

empresarial capitalista.

Produção capitalista

- +
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produção -
tecnificação
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FIGURA 5: CATEGORIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA
FONTE: A AUTORA



81

2.4 CONCLUSÃO

A análise de políticas públicas se tornou um campo importante dentro das

ciências sociais, especialmente a partir da década de 1990, fundamentalmente

dentro da ciência política, tendo se desenvolvido como um ramo específico de

análise (FREY, 2000). Como aponta Hofling (2001), as bases teóricas que compõem

esse campo tem sido fundamentalmente compostas pelas escolas pluralista e

neoinstitucionalista, em que não se explicita uma concepção de Estado, ou o

entende a partir de uma perspectiva idealista, como um agente neutro, em que as

políticas públicas são entendidas como tudo o que se faz voltado para o bem

coletivo, nas diversas esferas da vida social.

A perspectiva trazida neste marco teórico busca propor um outro caminho

para a análise das políticas públicas, fundamentando-a no materialismo histórico, na

sua compreensão da vida social como uma totalidade, em que a base econômica e

a dimensão superestrutural são entendidas como estruturalmente e reciprocamente

imbricadas.

Nesse sentido, entende-se que as políticas públicas são definidas num

cenário complexo do jogo político, condicionado estruturalmente pelo modo de

produção capitalista, mas possuindo uma autonomia relativa, como aponta Meszaros

(2011), que estabelece a possibilidade de romper a pressão das determinações

materiais/econômicas diretas. Desta forma, as disputas no âmbito dos projetos de

governo que se expressam na atual forma de concorrência eleitoral democrática se

apresentam como uma perspectiva de transformação na correlação de forças que se

estabelece no âmbito das instituições estatais.

Esse debate em torno da transformação do Estado e de seu papel ganhou

um importante espaço na América Latina5 na última década, tendo em vista a

eleição de governos de base popular na Bolívia, na Venezuela, no Equador e

também no Brasil. A grande questão colocada nesses debates é quais as condições

desses governos de executar transformações políticas substanciais que levem a

5 O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais tem mantido grupos de debate e ofertado cursos
em que se discutem as perspectivas de transformação dos Estados latino-americanos a partir da
eleição dos governos de base popular, com publicações que se encontram disponíveis em seu sítio
eletrônico. http://www.clacso.org.ar/. Ver também o número 15, de novembro de 2010, da Revista
Margem Esquerda, publicada pela Boitempo Editorial, que traz um Dossiê composto por 3 artigos
sobre Teorias do Estado na América Latina hoje.
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uma transição para um novo tipo de sociedade, de política, no qual as classes

populares ganhem maior poder na correlação de forças nas disputas que se travam

nas dimensões institucionais do Estado. Isto porque, obviamente, o governo não é o

Estado, mas apenas uma de suas dimensões (LINERA, 2010), mas podem os

governos implementar estratégias políticas que levem a processos mais profundos

de transformação na materialidade e idealidade que fazem parte da dimensão

estatal.

O objetivo desta tese não é, por certo, analisar o governo de base popular

que se estabeleceu no Brasil a partir de 2003, com a eleição do Partido dos

Trabalhadores, de forma global, mas apenas as políticas que este governo traçou e

buscou implementar para o setor pesqueiro, buscando em alguma medida

correlaciona-la com o perfil mais geral que este governo adotou.

Ao se eleger as políticas para o setor pesqueiro como objeto de análise,

considerou-se pertinente situá-lo dentro do debate sobre o desenvolvimento

sustentável, tendo em vista que desde a emergência da questão ambiental, na

década de 1970, este foi se consolidando como o quadro a partir do qual se

problematiza a questão do desenvolvimento da atividade pesqueira e aquícola.

Como se observou, as distintas correntes do pensamento ambientalista que pautam

o tema do desenvolvimento sustentável, tal como entendidas nesta tese, são

caracterizadas pela dimensão que privilegiam – econômica, social, ecológica – e

indicam posições normativas em termos de políticas a serem adotadas de caráter

distintos.

Nesse sentido, busca-se reconhecer qual a dimensão privilegiada pelo

governo e como as outras dimensões se hierarquizam e subordinam, permitindo

compreender a equação meio ambiente e desenvolvimento.

Por outro lado, traçou-se também um marco teórico que pudesse dar

sustentação a uma tipologia do setor pesqueiro, de forma que fosse possível

compreender a qual subsetor da pesca as políticas adotadas atendem

prioritariamente, e que efeitos essas podem ter sobre cada um e na correlação de

forças que se estabelecem entre eles.

Desta forma, este marco teórico permitiu a orientação metodológica desta

tese, permitindo analisar as políticas tanto do ponto de vista das distintas dimensões

do desenvolvimento quanto do atendimento aos distintos subsetores da pesca e

aquicultura, de forma a caracterizar seu perfil geral.
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2.5 HIPÓTESES

Como indicado na introdução desta tese, as análises preliminares indicavam

que, contrariamente as expectativas alimentadas, a pesca artesanal não vinha

sendo prioritariamente atendida pelas políticas governamentais. Desta forma, a partir

dessa construção teórica, e ainda limitados pela falta de conhecimento dos

conteúdos da política, construíram-se duas hipóteses.

1. Dentro dos objetivos do desenvolvimento, as políticas do governo

para a pesca privilegiam o crescimento econômico.

2. As políticas específicas para a pesca do governo federal favorecem

mais a pesca industrial que a artesanal, havendo ainda uma

tendência maior de favorecimento à aquicultura.



84

3 METODOLOGIA

Como definido nos objetivos apresentados na introdução, pretende-se nessa

pesquisa analisar as políticas federais destinadas ao setor pesqueiro entre os anos

de 2003 e 2011, visando identificar como equacionam as dimensões econômica,

ecológica e social do desenvolvimento e qual o subsetor pesqueiro mais favorecido.

Para alcançar esse objetivo geral, estabeleceram-se objetivos específicos,

que também norteiam os dados a serem levantados, compreendendo: os principais

acordos e diretrizes internacionais relativos ao desenvolvimento e gestão da pesca;

as políticas de promoção da pesca e de gestão dos recursos pesqueiros no Brasil

prévias a 2003; os planos e programas formulados pelo MPA de promoção

econômica e social da pesca e aquicultura entre 2003 e 2011; e os planos e

programas em âmbito federal formulados pelo MPA e o MMA relacionados à gestão

dos recursos pesqueiros.

Esse conjunto de objetivos foi pontuado para responder as questões que

motivam essa pesquisa, alinhadas com o posicionamento teórico assumido: quais

são os principais objetivos das políticas implementadas? Quais as novas formas de

articulação institucional para desenvolver as políticas? Como se dá a equação meio

ambiente e desenvolvimento? Qual dimensão é privilegiada e como se subordinam

as outras? A quem visam atender preponderantemente? Qual o lugar ocupado pela

pesca artesanal no conjunto dessas políticas?

3.1 MODELO BASE PARA A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS

Desta forma, buscou-se criar um esquema que sistematizasse a coleta de

dados e a análise levando em consideração (conforme Figura 6):

a) as normas e diretrizes que emanam da escala internacional;

b) as novas configurações institucionais e jurídicas; e

c) as políticas, programas e ações executadas no período, classificando-as

de acordo com os objetivos prioritários e levando em consideração as

dimensões do debate sobre desenvolvimento sustentável.



85

FIGURA 6: ESQUEMA PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
FONTE; A AUTORA

3.1.1 Escala internacional

No que tange à escala internacional, entende-se que com o processo de

globalização econômica e política, bem como pela emergência da questão ambiental

no cenário internacional, observou-se nas esferas supranacionais, especialmente

desde a década de 1980, a busca por formulação de diretrizes (soft law) e normas

(hard law) a respeito tanto da conservação dos ambientes marinhos e costeiros

quanto da gestão dos recursos pesqueiros. Tais normas e diretrizes, com pesos

distintos, devem ser internalizadas pelos países signatários e compõem um

elemento importante no processo de definição das políticas nas esferas nacionais.

Elas representam novos fluxos de poder entre os Estados, bem como a emergência

de atores ligados às diferentes correntes do pensamento ambientalista. São

cenários de disputa de normas no nível hierárquico maior, que influenciam as

políticas nacionais. Ainda que o desenvolvimento desse aparato normativo e

institucional não seja o foco dessa pesquisa, buscou-se, como um primeiro nível
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escalar, identificá-las de forma a compor um quadro-base. Em relação a essa

dimensão, busca-se substancialmente identificar  quais as principais normas e

diretrizes internacionais em relação à gestão e conservação dos recursos

pesqueiros, bem como quais as principais instituições supranacionais têm mandato

em relação a pesca, reconhecendo quais as posições assumidas, tendo em vista as

diferentes correntes do pensamento ambientalista e como elegem a dimensão

prioritária e subordinam as demais dimensões do desenvolvimento.

3.1.2 A dimensão institucional

No que tange à dimensão institucional do aparato de Estado que executa a

política pesqueira, tratou-se de identificar as novas estruturas criadas no período,

que correspondem inicialmente à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, e, num

segundo momento, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, que passaram a dividir as

competências com o Ministério do Meio Ambiente, até então principal executor da

política pesqueira. Inclui-se aí o aparato legal, que também sofreu alterações, com a

criação da Nova Lei da Pesca, em 2009. Em relação à dimensão institucional,

busca-se principalmente compreender como se articulam as ações entre o órgão

setorial e o ambiental, as disputas aí estabelecidas e como representam uma tensão

entre desenvolvimento e conservação. Dentro da retórica governamental, os canais

e processos participativos são valorizados, e teoricamente poderiam levar a uma

maior democratização das políticas, que são, em tese, demandas das classes

populares que vêm se consolidando desde o período de abertura democrática do

país. Assim, empreendeu-se também um esforço de análise desses espaços e

processos, visando compreender seu peso relativo, permitindo também fazer uma

análise, no caso das Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca, da evolução

das concepções de desenvolvimento pesqueiro que o governo pretende alavancar.
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3.1.3 Categorização das políticas

No que tange às políticas, buscou-se fazer uma correlação entre as funções

estatais identificadas como relevantes e as dimensões do debate sobre o

desenvolvimento sustentável, constituindo-se como:

1) Políticas de fomento: corresponde à dimensão econômica, as políticas

que visam a promoção do setor. São medidas que incidem diretamente sobre o

setor, entendidas como aquelas correspondentes à função estatal de dinamizar o

crescimento econômico, o que pode ser feito por meio da concessão de créditos,

subsídios, isenções fiscais, investimentos em infraestrutura, medidas de ampliação

do mercado consumidor, investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Em relação a essas políticas, buscou-se identificar quais são os planos, programas e

ações de fomento desenvolvidas, de forma a compreender qual subsetor da pesca

buscam atender preponderantemente e de que forma.

2) Políticas sociais: corresponde à dimensão social. São medidas que

incidem sobre a integração do trabalhador e do produtor às atividades produtivas, ao

mesmo tempo fornecendo garantias mínimas em termos de renda, saúde e

educação, e ainda as medidas previdenciárias.  Em alguns casos, podem também

ser vistas como medidas econômicas, já que tem como alvo a integração produtiva.

Contudo, são também resultado das lutas dos trabalhadores em busca de melhores

condições de vida, ressaltando-se assim seu caráter social, para alívio das situações

de pobreza e atendimento de insatisfações manifestas da classe trabalhadora.

Buscou-se identificar quais as principais ações relativas às políticas sociais

intermediadas pelo órgão setorial (SEAP e MPA), levando-se em consideração que

as políticas sociais são atribuição de outros ministérios, mas que devem ser

articuladas pelo órgão setorial.

3) Políticas de regulação ambiental: correspondem à dimensão ecológica.

Com o aumento dos impactos ambientais decorrentes das atividades produtivas

expansivas que ocorrem nas economias de mercado e a emergência da questão

ambiental como uma questão pública a partir da década de 1960, os Estados

tiveram que incorporar entre suas funções medidas que regulam o uso dos recursos

naturais. Essas políticas se dividiram em duas subcategorias: as medidas de gestão,

que incidem sobre o setor produtivo visando regular seu acesso aos recursos
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naturais e as políticas de conservação, que tem como foco principal a manutenção

dos ambientes e ecossistemas em si, independentes do uso humano. Neste

aspecto, tratou-se especialmente de reconhecer as mudanças (ou permanências) na

forma de gestão dos recursos a partir das transformações institucionais. As medidas

de conservação são tratadas tangencialmente, não constituindo um foco específico

para o levantamento de dados, mas apenas tratando da sua correlação com a

gestão dos recursos.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DA DADOS

Para levantar os dados necessários para a pesquisa, a partir do modelo

proposto, foram utilizados diversos procedimentos, a fim de compor o quadro mais

amplo possível das ações realizadas no período.

a) Levantamento bibliográfico: realizado para compor o embasamento

teórico da pesquisa, bem como fonte de dados secundários.

b) Coleta de dados secundários: para a obtenção dos dados, conforme as

dimensões relatadas no modelo, empreendeu-se coleta de dados secundários por

diversos meios. Inicialmente, foram protocolados junto ao MPA dois pedidos de

informações. O primeiro foi destinado à coordenação de crédito, solicitando

informações sobre as linhas de crédito ofertadas para o setor durante o período da

pesquisa, inquirindo quais atendiam a cada um dos subsetores – pesca artesanal,

pesca industrial, aquicultura familiar e aquicultura empresarial – e quais montantes

haviam sido destinados para cada uma destas. O segundo requerimento foi

destinado a Secretaria de Infraestrutura e Fomento6, solicitando os planos e

programas desenvolvidos no período, com os montantes investidos em cada uma

das ações e para cada um dos subsetores. Como resposta ao primeiro, foram

recebidos dados que consolidavam apenas o montante total investido por ano, com

o número de contratos e a divisão por Estados, sem identificação das linhas e

subsetores. Como resposta ao segundo, foi recebido um Relatório de Ações

6 A solicitação foi feita diretamente a esta Secretaria, pois é a responsável pela execução das ações,
enquanto as outras Secretarias são responsáveis apenas pelo planejamento, como se poderá
observar no capítulo 6.
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Executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Fomento entre 2003 e 2010, que

identificava as ações realizadas por cada uma das coordenações da Secretaria, sem

uma estratificação precisa em relação aos subsetores atendidos por cada uma das

ações, mas que permitiam uma certa segmentação posterior.

Além destes, durante as visitas realizadas à sede do MPA em Brasília, em

novembro e dezembro de 2010, foram disponibilizados pelos técnicos do órgão

documentos eletrônicos (documentos em formato de texto e apresentação de slides)

que apresentavam algumas ações executadas. Foi também disponibilizado pelo

analista do Ministério do Planejamento (MP)7 o Relatório de Avaliação e

Desempenho da Secretaria de Aquicultura e Pesca para o período de 2003 a 2009.

Somam-se a estes documentos obtidos diretamente no sítio eletrônico do

Ministério do Planejamento, nos quais são cadastrados os Planos Plurianuais

(PPA’s) dos diversos Ministérios, que são inseridos a partir de Programas

Finalísticos, o que, no caso do MPA, consistem em três: Desenvolvimento

Sustentável da Pesca, Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Gestão do

Programa. Dentro destes documentos são apresentadas as ações a serem

realizadas dentro de cada um destes programas finalísticos, com as metas físicas e

orçamentárias e a indicação do que foi efetivamente implementado.

Também foram coletados dados junto aos sítios eletrônicos do MPA, do

MMA, do IBAMA, do MTE e do Portal Transparência Brasil, no qual são inseridos os

gastos do governo por ano e por Ministério. Os documentos coletados no sítio do

MPA foram: documentos relativos às Conferências Nacionais de Aquicultura e

Pesca; Projeto dos Centros Integrados da Pesca Artesanal; Projeto dos Territórios

da Pesca e Aquicultura; prestação de contas à Controladoria Geral da União; atas

das reuniões do CONAPE; apresentações de slides de apresentação de projetos e

prestação de contas realizadas nas reuniões do CONAPE; prestação de contas dos

Planos Plurianuais; Projeto político da SEAP (2003); Plano Mais Pesca e

Aquicultura, documento de Assessoria Técnica da FAO; Instruções Normativas e

Portarias relativas à gestão dos recursos pesqueiros; e editais e chamadas públicas

para as ações realizadas pelo MPA.

7 Durante a observação direta realizada durante as reuniões do Conselho Nacional de Aquicultura e
Pesca (CONAPE), tivemos a oportunidade de conversar com o analista do MP que acompanha as
ações do MPA, que nos forneceu o referido documento e indicou o site do MP, na seção de
acompanhamento dos PPA’s como fonte de dados.
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No sítio eletrônico do MMA8 foram coletados dados relativos ao Plano

Nacional de Áreas Protegidas e o Panorama da Conservação dos Ecossistemas no

Brasil. No do MTE foram acessados documentos sobre o Seguro-desemprego ao

pescador artesanal. No do IBAMA9 foram coletados documentos relativos aos

Planos de Gestão das espécies consideradas sobreexplotadas (sardinha; camarões;

tainha entre outros).

c) Observação participante: considerando que a autora tinha um

conhecimento relativamente pequeno, buscou-se, num primeiro momento, uma

aproximação da realidade dos pescadores artesanais, que são o principal foco da

pesquisa. Assim, utilizou-se como estratégia de familiarização com o tema a

observação participante junto ao setor, entendida como aquela em que se busca a

integração do pesquisador junto ao grupo pesquisado. Desta forma, realizou-se um

período de visitas ao Instituto Terramar, uma ONG do campo popular democrático

que atua junto aos pescadores artesanais no estado do Ceará, acompanhando seus

trabalhos junto às comunidades de pescadores e coletando informações e materiais

sobre a organização dos pescadores. Foi realizada também a observação

participante em reunião do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do

Brasil, realizada em abril de 2010 no município na localidade de Acupe, no município

de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, bem como na reunião da Articulação

Nacional das Pescadoras, realizada no município de Fortim, no Ceará. Foi realizada

também durante o III Seminário sobre Pesca Artesanal e Sustentabilidade

Socioambiental: áreas protegidas e mudanças climática, realizado em Recife em

setembro de 2010, organizado pela Fundação Joaquim Nabuco e pelo Coletivo

Internacional de apoio aos Trabalhadores da pesca, que contou com a participação

de pesquisadores, pescadores artesanais e gestores públicos. Tais procedimentos

permitiram uma maior compreensão da realidade social dos pescadores artesanais,

os principais problemas que enfrentam e suas estratégias sociais, ainda que este

não fosse o objetivo direto da análise.

d) Entrevistas semiestruturadas: para qualificar as informações obtidas por

meio da coleta de dados secundários, foram realizadas entrevistas com 9 gestores e

técnicos do Ministério da Pesca e Aquicultura e com 1 gestor do Ministério do Meio

8 Durante a entrevista com o gerente do MMA, este indicou os documentos existentes no sítio
eletrônico de interesse para esta pesquisa, que foram posteriormente acessados pela pesquisadora.
9 Em conversa telefônica com técnico do IBAMA, foram indicados documentos a serem acessados no
sítio eletrônico de interesse para esta pesquisa.
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Ambiente, visando compreender a atuação dos dois órgãos e os processos de

formulação das políticas (roteiros em anexo). Nestas entrevistas foram levantadas

questões relativas às ações executadas, ao processo de planejamento, as

perspectivas futuras de atuação, bem como em relação à atuação conjunta com

outros órgãos e Ministérios. Além disso, foram realizadas entrevistas

semiestruturadas com 1 representante do setor pesqueiro industrial, 1 representante

da aquicultura industrial e 2 representantes de organizações de apoio à pesca

artesanal, com a finalidade de reconhecer suas percepções acerca da política

implementada pelo MPA , conforme Quadro 1.

e) Entrevistas informais: além das entrevistas semiestruturadas, foram

realizadas entrevistas informais em ocasiões que tornaram possível o contato com

representantes do setor, mas para as quais não havia uma preparação prévia.

Assim, a pesquisadora sintetizou um conjunto de temas e desenvolveu as

entrevistas com registro em caderno de campo, direcionando as questões para o

reconhecimento das demandas de cada subsetor, bem como a percepção destes em

relação à política do MPA.

f) Observação direta: além da observação participante, foi realizada

observação direta, sem envolvimento com os sujeitos da pesquisa, em 3 reuniões do

Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (CONAPE), fórum consultivo ligado ao

Ministério da Pesca e Aquicultura, em junho, setembro e novembro de 2010.

Realizou-se observação direta também durante o encontro Aquapesca Brasil,

ocorrido em Itajaí em novembro de 2010, que reuniu representantes da pesca

industrial e da aquicultura empresarial. Ainda, se realizou observação durante o I

Encontro Nacional dos Territórios da Pesca e Aquicultura, em que se reuniram

representantes do Ministério da Pesca e Aquicultura e pescadores artesanais que

participam dessa política de descentralização implementada pelo MPA. Nessas

oportunidades, pode-se tomar maior conhecimento das políticas implementadas,

uma vez que nestes estavam presentes gestores do MPA, que fizeram diversas

explanações sobre os programas executados.
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3.3 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos documentos foi orientada pelo modelo proposto para a coleta

de dados, constituído a partir do embasamento teórico dessa pesquisa, ou seja,

busca-se, para cada nível de análise, compreender a tridimensionalidade do

desenvolvimento e as diferentes perspectivas adotadas, bem como a identificação

da composição em relação aos subsetores da pesca.

O primeiro conjunto de documentos analisados foram as normas e diretrizes

internacionais, conjugados com o levantamento bibliográfico que trata do processo

histórico de constituição destas. Procurou-se identificar como cada um dos

documentos articula as dimensões econômica, ecológica e social, visando destacar

os objetivos prioritários, o que permite compreende-las dentro da forma que cada

uma das correntes propõe o enfretamento dos problemas ambientais.

O segundo conjunto de documentos analisados se refere às políticas para a

pesca executadas nos períodos anteriores ao foco da pesquisa, orientando sua

análise pelo mesmo conjunto de questões que se estabeleceu para o período a ser

analisado, de forma a permitir a compreensão das continuidades e descontinuidades

entre estas. Para tanto, foi utilizada a bibliografia produzida por pesquisadores das

políticas pesqueiras no país, bem como documentos produzidos pelos órgãos

governamentais em que se apresentam avaliações das políticas. Buscou-se

adicionar a estas uma bibliografia que permitisse compreender o perfil dos governos

em cada período, visando vislumbrar a correlação entre o papel dado ao Estado no

processo de desenvolvimento, a forma de tratamento das dimensões ecológica,

econômica e social, observando como as políticas para a pesca se inserem e são

condicionadas pela conjuntura política de cada período.

O terceiro bloco de documentos se refere ao período atual. Estes foram

subdivididos, de acordo com seus conteúdos. Primeiramente, os que tratam da

dimensão institucional, leis e normas que definem as competências de cada um dos

órgãos de governo em relação à atividade pesqueira e aquícola. Nestes, buscou-se

reconhecer o peso dado à dimensão ambiental e setorial, bem como a forma com

que estavam organizados para atender aos distintos subsetores da pesca, em

termos de desenvolvimento e gestão da atividade.
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Dentro deste terceiro bloco, um segundo conjunto de documentos foi

identificado como relativo ao processo de formulação das políticas, planos e

programas que apresentavam objetivos e metas a serem alcançados, além dos

textos das Conferências Nacionais. Nestes, se buscou identificar como foram se

estabelecendo e alterando os objetivos centrais das políticas e o que se propunha

para cada um dos subsetores.

A terceira subdivisão se refere aos documentos que apresentavam

resultados, dados sobre as ações realizadas e execução orçamentária do MPA.

Tinha-se como objetivo inicial fazer uma análise de toda a dotação orçamentária

executada pelo MPA no período, identificando os gastos realizados com as medidas

de fomento, com as medidas sociais e as de gestão (correspondentes às três

dimensões do desenvolvimento). Além disso, pretendia-se reconhecer quanto havia

sido investido em cada um dos subsetores – pesca artesanal, pesca industrial,

aquicultura familiar e aquicultura empresarial – considerando ainda a diferenciação

entre as áreas marinhas e costeiras.

Essa segmentação, contudo, não foi possível, pois os dados obtidos,

consolidados pelo próprio MPA, não possuíam essa discricionariedade. Assim,

buscou-se identificar as medidas implementadas em relação ao fomento destinadas

a cada um dos subsetores, avaliando sua pertinência e seus possíveis impactos

sobre as outras dimensões. Apesar das limitações dos dados orçamentários

apresentados, buscou-se compor um quadro global para o período, enfocando os

subsetores beneficiados e as etapas da cadeia produtiva (captura, beneficiamento,

comercialização), além dos gastos com pesquisa e ordenamento pesqueiro. Por fim,

avaliaram-se as políticas sociais empreendidas pelo MPA, visando identificar o perfil

destas a partir do debate acerca do papel do Estado na consolidação e garantia dos

direitos sociais.

Entende-se que com a composição desse panorama e o cruzamento destes

dados, torna-se possível responder as questões e contrastar as hipóteses

formuladas para essa pesquisa, trazendo a tona o perfil da política empreendida

pelo governo para o setor pesqueiro, considerando o equacionamento entre meio

ambiente e desenvolvimento e o atendimento aos distintos subsetores da pesca e

aquicultura. O Quadro 2 apresenta uma esquematização entre os objetivos

específicos traçados para responder ao objetivo geral, as técnicas e os dados

coletados, além da forma com que se buscou analisar cada um destes.



94

ÓRGÃO/
ENTIDADE

NOME CARGO DATA

1. MMA Roberto Ribas
Gallucci

Gerente- Substituto de Gestão de
Recursos Pesqueiro – GGRP/SBF

05/12/2010
Brasília-DF

2. MPA João Dias Diretor Departamento Pesca
Artesanal

06/12/2010
Brasília-DF

3. MPA Luis Sabanay Assessor de Relações
interinstitucionais

08/12/2010
Brasília-DF

4. MPA Claudia Zaglaglia Coordenação-geral de controle da
pesca

10/12/2010
Brasília-DF

5. MPA Luis Henrique de
Lima

Coordenação-geral de estatística e
informação pesqueira

10/12/2010
Brasília-DF

6. MPA José Claudenor
Vermohlen

Secretário de Infraestrutura e fomento 02/12/2010
Brasília-DF

7. MPA Eloy de Souza
Araújo

Secretário de Ordenamento e
Monitoramento

10/12/2010
Brasília-DF

8. MPA Marcelo Burguez Coordenação de crédito 11/12/2010
Brasília-DF

9. MPA Karim Bacha Secretário de Planejamento e
Ordenamento da Pesca

07/12/2010
Brasília-DF

10. MPA Felipe Matias Secretário de Planejamento e
Ordenamento da Aquicultura

07/12/2010
Brasília-DF

11. CPP Nacional Laurineide
Santana

Secretaria Nacional 10/09/2011
Recife-PE

12. Instituto
Terramar

Jefferson Souza Assessor 25/03/2010
Fortaleza-
CE

13. CONEPE Fernando Ferreira Presidente CONEPE 18/11/2010
Itajaí-SC

14. ABCCAM Itamar Rocha Presidente ABCCAM 18/11/2010
Itajaí-SC

QUADRO 1– LISTA DE ENTREVISTADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA
FONTE: A AUTORA
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OBJETIVO TÉCNICA DE
LEVANTAMENTO DOS
DADOS

DADOS LEVANTADOS FORMA DE ANÁLISE

Identificar os principais
acordos e diretrizes
internacionais relativos ao
desenvolvimento e gestão
da pesca, compreendendo
que estes influenciam as
políticas nacionais;

- Consultas em fontes
bibliográficas
- Identificação dos principais
documentos e diretrizes
internacionais definidos na
bibliografia

- Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos do
Mar
- Código de Conduta para a
Pesca Responsável
- Documentos técnicos da
FAO
- Convenção da Diversidade
Biológica e acordos
correlatos
- Agenda 21 Global

- Análise dos conteúdos, visando identificar a forma
de tratamento relativa as dimensões do
desenvolvimento sustentável e dos subsetores da
pesca

Analisar as políticas de
promoção da pesca e de
gestão dos recursos
pesqueiros no Brasil
prévias a 2003 e seus
principais resultados;

- Consulta em fontes
bibliográficas
- Levantamento de
documentos produzidos pelos
órgãos

Relatório IPEA/COMIF
Relatório BNDE

- Análise dos documentos, buscando compreender
como equacionavam as diferentes dimensões do
desenvolvimento e os objetivos centrais das
políticas e quais foram os principais resultados

Identificar e analisar os
planos e programas
formulados pelo MPA de
promoção econômica e
social da pesca e
aquicultura entre 2003 e
2011

- Consulta em fontes
bibliográficas
- Levantamento de dados
primários por meio de
entrevistas e solicitação de
dados junto ao MPA
- Levantamento de
documentos disponibilizados
no site do MPA, do MP e do
MTE
- Observação direta nas
reuniões do CONAPE

- Textos das Conferências
Nacionais de Aquicultura e
Pesca
- Relatório de atividades da
Secretaria de Infraestrutura e
Fomento relativo ao período
2003-2010
- Documentos de prestação
de contas para os relatórios
dos PPA’s e para a
Controladoria Geral da União
- Projeto Político da SEAP
- Plano Mais Pesca e
Aquicultura
- Programa Nacional de
Desenvolvimento da

- Categorização das ações entre medidas de
fomento e medidas sociais
- Análise do subsetor da pesca atendido por cada
uma das ações
- Análise dos potenciais efeitos das ações sobre as
dimensões social, econômica e ecológica
- Análise da composição e dotação orçamentária do
MPA destinada a cada um dos subsetores da pesca
e aquicultura
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Maricultura
- Programa Pescando Letras
- Relatório de Avaliação de
Desempenho do Ministério
da Pesca e Aquicultura,
realizado pelo Ministério do
Planejamento
- Relatório de Avaliação do
programa de Seguro-
Desemprego produzido pelo
MTE
- Projeto do Programa de
Centros Integrados para a
Pesca Artesanal
- Projeto do Programa de
Territórios da Pesca e
Aquicultura
- Apresentações em
powerpoint disponibilizadas
no site do MPA

iv. Identificar e analisar os
planos e programas em
âmbito federal formulados
pelo MPA e o MMA
relacionados à gestão dos
recursos pesqueiros.

- Consulta em fontes
bibliográficas
- Levantamento de dados
primários por meio de
entrevistas e solicitação de
dados junto ao MPA
- Levantamento de
documentos disponibilizados
no site do MPA e MMA
- Observação direta nas
reuniões do CONAPE

- Documentos legais –
Instruções normativas e
portarias publicadas
- Novo arcabouço legal para
a gestão compartilhada entre
os Ministérios
- Documentos produzidos
pelo MMA sobre o panorama
da política de conservação
- Planos de gestão
sustentável dos recursos
pesqueiros

- Análise das competências de cada uma das
instituições envolvidas, com foco nos processos
relativos ao estabelecimento das normas
- Os conteúdos dos documentos foram analisados
para fornecer um panorama geral da gestão dos
recursos pesqueiros, não tendo como foco a análise
de cada uma das ações sobre determinada
espécie, pois implica num conjunto extenso de
Instruções Normativas para cada região que
ultrapassa o escopo dessa pesquisa.

QUADRO 2 – SISTEMATIZAÇÃO ENTRE OBJETIVOS, TÉCNICAS E DADOS COLETADOS
FONTE: A AUTORA
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4 A GESTÃO DA PESCA E A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS
NA ESCALA INTERNACIONAL: INSTITUIÇÕES E DIRETRIZES

Neste capítulo pretende-se identificar o arcabouço legal e institucional, em

âmbito internacional, a partir do qual se definem as diretrizes internacionais de

gestão da pesca e da conservação dos recursos pesqueiros. Tal empreendimento

destina-se a possibilitar a compreensão do cenário internacional a partir do qual as

políticas brasileiras voltadas ao setor pesqueiro e a conservação dos recursos são

estabelecidas. Pretende-se também sumarizar as principais diretrizes internacionais

vigentes no âmbito da pesca, a partir da categorização entre lei branda (soft law) e

estrutura legal (legal framework, legally binding instruments).

Sem pretender aprofundar no direito internacional e as diferentes categorias

das normas, mas apenas para explicitar as diferenças de poder vinculante que

possui cada tipo de instrumento, entende-se necessário definir os termos. No direito

internacional, uma lei branda (soft law)  é aquela que é aderida voluntariamente por

um país-parte e não é juridicamente vinculante (legally binding). São instrumentos

concertados e não-obrigatórios. Geralmente resultam da diplomacia entre países,

aos quais não se quis atribuir poder vinculante (NASSER, 2005), mas que ainda

assim permitem algum grau de previsão sobre as condutas dos atores sociais. Em

alguns casos, como aponta Valadão (2003), as soft laws registram costumes (direito

não-formal e não positivado, leis consuetudinárias), mas não se confundem com

este, que é sempre um direito não escrito. Dentro do Direito Ambiental Internacional

Contemporâneo, é a principal categoria de instrumentos e faz parte do repertório das

novas formas de governança global.

Já a estrutura legal (hard law, legal framework, legally binding instruments)

constitui autoridade, vinculação jurídica e prescrição. É obrigatória e possui efeito

vinculante. Segundo Nunes (2011), é necessário que haja obrigatoriedade tanto no

aspecto formal – relacionado ao processo de elaboração da norma – quanto no

aspecto material – que diz respeito ao conteúdo. Apresenta-se geralmente na forma

de Convenções e Tratados.
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4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A relação da humanidade com os mares e oceanos é tão antiga quanto sua

própria história. Contudo, é o desenvolvimento das técnicas de navegação e a

intensificação do comércio e as consequentes disputas pelo controle de rotas

comerciais e por pescarias de alto mar, que fomentaram a exigência da criação de

leis e regulamentações sobre as áreas de mar além da zona costeira, em busca da

definição dos direitos de uso sobre o mar. Essas normas e regulamentações são,

em termos gerais, de três tipos: as que definem os direitos territoriais (jurisdição e

soberania) dos Estados-nação sobre os mares e oceanos; as que buscam definir

normas gerais sobre a atividade pesqueira em si, dando diretrizes sobre as formas e

limites para sua realização; e aquelas voltadas à conservação dos ambientes

marinhos, que têm correlação direta com as formas de exploração pesqueira.

Os primeiros jurisconsultos sobre o tema de que se tem registro remetem ao

Império Romano, na busca por garantir hegemonia sobre os mares pelos quais

circulavam seus navios. Já na Idade Média, Gênova e Veneza retomaram a questão,

pois pretendiam direitos de soberania sobre os mares Ligúrico e Adriático,

respectivamente. O mesmo se passou no Norte da Europa, na Inglaterra e na

Noruega. No entanto, em todas as situações mencionadas apenas se reivindicava

uma ampliação da soberania para uma faixa de água contígua ao estado costeiro

(CANAS, 2003).

É a partir de meados do século XV, com a intensificação do período

colonialista e mercantilista e a descoberta de novas rotas de comércio entre a

Europa, a Ásia, a África e a recém-descoberta América que a questão sobre os

domínios do mar passa a ganhar grande relevância. Nesse sentido, como aponta

Anderson (2008), duas doutrinas tiveram papel fundamental no estabelecimento

desses direitos e continuam como elementos importantes das leis modernas – o

Mare Clausum e o Mare Liberum, o primeiro como base para o princípio da

soberania, e o segundo como base para o princípio da liberdade.

De acordo com a doutrina do Mare Clausum, um Estado pode reivindicar o

controle sobre determinada área do mar, incluindo o poder sobre navios

estrangeiros, especialmente os pesqueiros, que tentem entrar em sua área.

Segundo Anderson (2008) essas reivindicações ocasionalmente podem se estender
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ao completo fechamento (daí o uso do clausum). Quando se trata da extensão de

áreas contíguas à zona costeira, tais medidas são compreensíveis, segundo o autor,

pois se trata de manter a ordem pública e assegurar os interesses das comunidades

costeiras. Contudo, historicamente o Mare Clausum foi utilizado como forma de

garantir o monopólio da navegação para os países ibéricos sobre o Atlântico entre

os séculos XV e XVII, por meio de bulas papais e Tratados como o de Tordesilhas,

que dividia as áreas de domínio entre Portugal e Espanha. De acordo com

Rodrigues e Devezas (2009), também a Inglaterra era defensora, nesse período, da

doutrina do Mare Clausum, em especial querendo garantir seu domínio de

navegação nos mares europeus.

Em oposição às reivindicações de Portugal e Espanha é que surge a

segunda doutrina, Mare Liberum, articulada pelo jurista holandês Hugo Grotius

(1606), que era, como pontua Kantor (2007), o advogado contratado pela

Companhia das Índias Orientais na busca por garantir a esta as possibilidades de

exploração e comércio nas “descobertas” terras americanas. Essa doutrina nega

qualquer reivindicação de autoridade nacional10 sobre o mar, com exceção da faixa

costeira de 3 milhas náuticas (ANDERSON, 2008). Assim, os navios em alto mar

ficariam submetidos apenas às normas do Estado de bandeira, e se garantiria o livre

comércio entre as nações. Para Grotius, de acordo com Anderson (2008, p.5), “o

conceito de liberdade faz dos mares e oceanos um espaço global ou comum,

disponível a todos para o uso com base na igualdade” (tradução do inglês pela

autora)11.

Como ressalta Juda (1996), a concepção de Grotius diferenciava aquilo que

poderia ser objeto de propriedade e o que não poderia. Na primeira categoria se

encontram as coisas que ao serem utilizadas tornam-se menos aptas ao uso por

outros ou ao uso futuro. Por outro lado, na segunda categoria, na qual para Grotius

se enquadram os mares, seu uso não implica a impossibilidade de uso por terceiros,

pois seriam “basicamente ilimitados, não eram susceptíveis a ocupação, e não

poderiam ser fechados, exceto em circunstâncias bastante limitadas. Além disso, a

10 Os oceanos, de acordo com Grotius, seriam res nullius, propriedade de ninguém, comum a todos
os seres humanos.
11 “…the concept of freedom makes the seas and oceans a global or ‘common’ space available to all
to use on a basis of equality”.
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navegação não danificava o mar e nem o exauria em qualquer sentido” (traduzido do

inglês pela autora) (JUDA, 1996, p.8-9)12.

Mas não apenas a navegação era tida como ilimitada por Grotius, pois este

acreditava também que os recursos pesqueiros, devido à amplitude dos oceanos,

fossem ilimitados (JUDA, 1996). Segundo Juda (1996), tal posição passou a ser

questionada nos anos posteriores devido à diminuição do pescado na costa leste da

Escócia, bem como pelo valor econômico atribuído ao pescado em todo o Reino

Unido. Embora, portanto, tenha se delimitado uma faixa de mar territorial no qual o

Estado tinha assegurada sua soberania, pode-se dizer que a doutrina do Mare

Liberum tornou-se predominante, acompanhando a secularização das decisões

políticas que emerge com a modernidade e com a prevalência dos Estados-nação

como base da organização política das sociedades, especialmente a partir do fim da

Guerra dos 30 anos e da assinatura da Paz de Westfalia, em 1648 (KANTOR, 2007).

Assim, foi se estabelecendo o princípio de que as áreas de mar próximas à

costa, bem como os golfos e baías, diferentemente do alto mar, tinham recursos

limitados, aos quais cabia a exploração apenas por parte do Estado costeiro,

enquanto os recursos de alto mar eram ilimitados. Juda (1996) e Tanaka (2008)

apontam para o jurista suíço Emerich Vattel13, no ano de 1758, como o precursor da

divisão entre mar territorial - como área não apenas de jurisdição, mas de domínio

do Estado costeiro – e alto mar, área comum e de livre acesso a todos os Estados.

Estabeleceu-se dessa maneira, como afirma Allison (2001), um regime em

que “todos tinham direito de livre acesso, dividido entre os concidadãos, para pescar

em seu próprio mar territorial, e, adicionalmente, direito de livre acesso, dividido com

as pessoas de todas as nações, de explorar pesqueiros encontrados no alto mar”14

(traduzido do inglês pela autora) (ALLISON, 2001, p.937).

Apesar do direito de livre acesso estabelecido de jure, sabe-se que, de facto,

de acordo com Allison (2001), há nas e entre as comunidades de pescadores das

zonas costeiras direitos de propriedade comunal que operam regulando o uso dos

12 “…basically limitless, were not susceptible to occupation, and could not been closed, except in very
limited circumstances. Moreover, navigation did not damage the sea or exhaust it in any way”. .
13 Emerich Vattel foi um dos precursores do direito internacional de forma geral, não apenas no que
tange à utilização dos oceanos.
14 “in which everyone had an open-acess right, shared with fellow citizens, to fish in their own
country’s territorial sea, and in addition, an open-acess right, shared with people of all nations, to
harvest fish found in the high seas. .
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recursos naturais e pesqueiros, ao qual o estabelecimento de normas de uso pelo

Estado-nação – entre outros fatores - geralmente acabam por desarticular.

Esse regime de divisão entre alto-mar e mar territorial, restrito a uma

pequena faixa da zona costeira, permaneceu como modelo vigente até meados do

século XX, momento a partir do qual se inicia um processo de transformação na

regulamentação de uso do mar, que vai embasar o atual sistema de governança dos

oceanos e das pescarias, impulsionada tanto pelo escasseamento das capturas

devido ao avanço do capital e da tecnologia na pesca, quanto por interesses em

minérios encontrados nos fundos marinhos dos oceanos (JUDA, 1996).

De acordo com Anderson (2008), as leis do mar permaneceram estáveis

durante as primeiras décadas do século XX. O Estado costeiro possuía o mar

territorial de 3 milhas náuticas e o que estava além desse limite era considerado alto

mar, área comum não submetida a apropriação exclusiva de nenhum Estado. As leis

marítimas eram baseadas nas práticas internacionais (leis consuetudinárias)

derivadas das práticas dos Estados, e em algumas convenções sobre problemas

técnicos,  não existindo nenhuma organização intergovernamental com mandato

sobre as questões marítimas e nenhum fórum de discussão.

Ainda segundo Anderson (2008), a primeira discussão internacional sobre o

mar territorial aconteceu na Conferência de Hague de 1930, convocada pela Liga

das Nações, na qual foram discutidas a possibilidade de aumento do mar territorial,

bem com o estabelecimento de uma zona contígua que estivesse sob jurisdição do

Estado costeiro. Porém, alguns Estados ficaram relutantes e não houve acordo, o

qual só será estabelecido anos mais tarde, após um longo e conflituoso processo de

discussão e disputa.

A proclamação do presidente dos Estados Unidos Harry Truman, em 1945, a

respeito da expansão da área de jurisdição do país para sua plataforma continental

foi um ponto de virada em direção à nova doutrina – a do direito, jurisdição e

controle do Estado costeiro sobre os recursos da plataforma continental adjacente

(ANDERSON, 2008). Para Tanaka (2008), esse é um momento decisivo na

formação daquilo que chamou de “abordagem de gestão por zona”, em oposição a

abordagem dualista entre mar territorial e alto mar.

O interesse norte-americano nesse momento era garantir o acesso ao

petróleo existente em sua plataforma continental, tendo realizado uma segunda

proclamação pouco depois, na qual afirmava que as águas da plataforma continental
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deveriam ser uma zona de conservação. Contudo, outros países adotaram também

a medida, estendendo-a ao controle sobre os recursos pesqueiros e estabelecendo

as 200 milhas náuticas, como Argentina, Chile, Peru e Equador, por meio da

Declaração de Santiago, em 1952 (ANDERSON, 2008).

A partir de então, torna-se crescente o debate sobre o tema da plataforma

continental, bem como o debate internacional a respeito da gestão das águas de alto

mar. Em 1958 ocorre a primeira Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos

do Mar, tomando por base o documento realizado pela Comissão de Direito

Internacional sobre o alto mar, um estudo que teve início em 1949, a pedido da

Islândia, e que durou seis anos e resultou na elaboração de 73 artigos cobrindo

grande parte das questões sobre o direito do mar. De acordo com Anderson (2008),

a metodologia usada na Conferência não privilegiou uma ampla discussão sobre as

questões, o que levou à aprovação de grande parte do texto da Comissão de Direito

Internacional, mas não propiciou o debate e o consenso sobre a expansão do mar

territorial e as zonas de pesca exclusiva, e ainda, não estabeleceu critérios

adequados para a definição da plataforma continental.

Durante as décadas seguintes, avançou-se nas discussões sobre a definição

das áreas de pesca exclusiva, e na determinação do mar territorial, com a adoção de

Tratados entre países vizinhos e algumas medidas unilaterais. A emergência da

questão ambiental durante a década de 1960 também passou a contribuir para a

compreensão da necessidade de conservação dos ambientes marinhos, incluindo a

temática na agenda de negociações (ANDERSON, 2008).

É a partir de 1973, com o começo da Terceira Conferência das Nações

Unidas sobre os Direitos do Mar, que tem início o processo de redefinição do

sistema de governança global da pesca e dos oceanos, base do sistema atual, que

vai ocorrer com o final da Conferência, em 1982, e a criação da Convenção das

Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (ANDERSON, 2008). De acordo com

Anderson (2008), a Convenção passou a substituir um conjunto de convenções

estabelecido anteriormente, simplificando, consolidando e reformando todo o direito

do mar.
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4.2 A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DO MAR

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar foi adotada em

10 de dezembro de 1982, em Montego Bay (Jamaica). Votaram contra a Convenção

Estados Unidos, Israel, Turquia e Venezuela e abstiveram-se a maior parte dos

países desenvolvidos europeus e os países então socialistas, por controvérsias em

relação à extensão do mar territorial e a caracterização dos fundos marinhos (a

Área) de alto-mar como patrimônio comum da humanidade, e ainda, dos

mecanismos propostos para a Solução de Conflitos. Além disso, os interesses dos

Estados centrais do capitalismo se viam restringidos pela Convenção, ao

estabelecer limites à pesca de embarcações industriais em áreas da Zona

Econômica Exclusiva de outros países, prática corrente das frotas de países

europeus e dos Estados Unidos.

A Convenção entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, 1 ano após o

depósito da sexagésima ratificação e/ou adesão. É composta por 320 artigos e 9

anexos, governando todos os aspectos relacionados ao espaço oceânico, como

delimitação, controle ambiental, pesquisa científica marinha, atividades econômicas

e comerciais, transferência de tecnologias e solução de conflitos relativos a

problemas oceânicos (ONU, 2010).

A CNUDM é a base a partir da qual se dá a governança dos oceanos, de

modo geral, e da pesca em particular, pois define o regime jurídico ao qual estão

submetidas as divisões territoriais do oceano, e, desta forma, a atuação dos Estados

e suas embarcações nessas áreas. Em termos dos tipos de normas e

regulamentações, a CNUDM, justamente por sua característica de formar uma base

jurídica geral – é uma hard law - para os mares e oceanos, tratando tanto da

questão dos direitos territoriais do Estado, com a divisão jurídica multizona que faz

do espaço oceânico, quanto dá as premissas básicas que são utilizadas na gestão

das pescarias, como a definição de capturas máximas sustentáveis dos recursos

pesqueiros de suas ZEE.

Como já citado anteriormente, Tanaka (2008) considera a adoção da

CNUDM como momento fundamental da gestão dos oceanos por zona. De acordo

com o autor, a CNUDM reconhece 5 categorias básicas do espaço marinho: águas

interiores, mar territorial, águas arquipelágicas, zona econômica exclusiva e alto mar.
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Além disso, reconhece outros regimes relativos aos espaços marinhos como a zona

contígua, plataforma continental e a Área (fundos marinhos). As áreas definidas são

assim constituídas:

a) Mar territorial: é a faixa de largura igual a doze milhas náuticas a partir da

linha de base, a qual é a linha de baixa-mar ao longo da costa, tal como assinalada

nas cartas náuticas reconhecidas oficialmente pelos Estados. Nessa faixa, o Estado

Costeiro possui soberania em relação ao uso e exploração dos recursos do mar, do

leito e subsolo;

b) Águas interiores: aquelas existentes a partir da linha de base em direção

à terra. Nessa área também há soberania do Estado costeiro;

c) Zona contígua: uma faixa de 12 milhas náuticas a partir do bordo exterior

do mar territorial. O Estado poderá tomar as medidas de fiscalização necessárias

para prevenir e sancionar infrações às suas leis e regulamentos aduaneiros, fiscais,

de imigração ou sanitários, que se cometam em seu território ou no seu mar

territorial, e reprimir infrações às leis e regulamentos no seu território ou no seu mar

territorial (art. 33.1, “a” e “b”), o que inclui leis penais e ambientais; e

d) Zona econômica exclusiva: faixa de 200 milhas náuticas a partir da linha

de base, ou seja, a ZEE compreende a faixa do mar territorial e a faixa da zona

contígua, se estendendo por 188 milhas depois do mar territorial. Na ZEE o Estado

possui direitos de soberania para fins de pesquisa prospectiva e exploração,

conservação e administração dos recursos naturais, tanto vivos como não vivos, nas

águas, no leito e no subsolo, bem como para atividades como produção de energia a

partir das correntes marítimas e dos ventos. Possui jurisdição para o

estabelecimento de ilhas artificiais, instalações e estruturas; para a investigação

científica e proteção e preservação do meio marítimo. Em alguns casos a ZEE pode

ser maior que as 200 mn, quando a plataforma continental ultrapasse essa medida,

podendo chegar até as 350 mn, como se demonstra na Figura 7.



105

A Parte V da Convenção traz os artigos relacionados às pescarias,

estabelecendo regimes para a conservação e gestão dos recursos pesqueiros com

base nas áreas que eles ocupam (águas internas, águas arquipelágicas, mares

territoriais, zonas econômicas exclusivas, áreas de plataforma continental e alto mar)

ou os tipos de estoques de peixes (estoques transzonais, espécies altamente

migratórias, mamíferos marinhos, estoques anádromos e espécies catádromas15).

Os Estados são convocados a conservar e gerir os recursos marinhos vivos que

estão sob sua jurisdição ou em áreas sobre as quais eles exercem direitos

soberanos. Os estados são também convocados a cooperar para a conservação e

gestão de estoques específicos, particularmente os transzonais e espécies

15 Espécies anádromas vivem seu estágio adulto no meio marinho e migram para rios e estuários
para realizar sua reprodução. As espécies catádromas, ao contrário, vivem maior parte de sua vida
em água doce, migrando para os mares no período reprodutivo.

FIGURA 7 - ZONEAMENTO DOS MARES E
OCEANOS ESTABELECIDOS
PELA CNUDM.
FONTE: ANDERSON (2008)
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altamente migratórias, sem prejudicar os direitos dos estados costeiros nos quais

estes estoques ocorrem em sua jurisdição ou em áreas onde os estados costeiros

exercem seus direitos soberanos.

Existem vários graus de direitos e deveres dos Estados no que diz respeito à

conservação e gestão dos recursos pesqueiros e os fatores que devem ser tidos em

conta nos diferentes regimes. No entanto, o princípio básico comum que se aplica

em muitos desses regimes é que a captura máxima permissível deve ser

determinada e que as medidas de conservação sejam adotadas para manter ou

restabelecer as populações das espécies capturadas a níveis que possam produzir o

rendimento máximo sustentável, como qualificado por relevantes fatores ambientais

e econômicos (FAO, 2010).

Outro aspecto que merece ser destacado na CNUDM em relação à pesca é

a previsão de que, uma vez estabelecida a captura máxima sustentável de alguma

espécie na ZEE de um país, se o mesmo não realizar a captura deverá cedê-la a

outro Estado, para garantir sua “utilização ótima”, conforme estabelece o artigo 62.

Tal dispositivo é de grande importância em relação à pesca de espécies de alto valor

comercial, como no caso dos atuns e afins, que são capturados na ZEE brasileira e

tem servido de base ao estabelecimento de arrendamento de embarcações

estrangeiras para a captura destes, medida fortemente criticada pelos cientistas

brasileiros, como se verá mais adiante neste trabalho (CNUDM, 1982).

Vale a pena destacar que, do ponto de vista da pesca, o estabelecimento da

CNUDM foi de grande importância no sentido de definir responsabilidades dos

Estados em regular o uso dos recursos pesqueiros nas suas ZEE´s, até então

tratadas como alto mar e sujeitas ao livre acesso, colocando sob jurisdição dos

Estados costeiros cerca de 90% das atividades pesqueiras realizadas em todo o

mundo (FAO, 1995).

Com a entrada em vigor da CNUMD, em 1994, a agência internacional

responsável pela gestão das pescarias, a Organização das Nações Unidas para a

Agricultura e Alimentação (FAO), compreendeu que eram necessários instrumentos

para garantir a implementação da Convenção. A seguir, apresenta-se o papel da

FAO na gestão das pescarias e os instrumentos por ela elaborados para atingir tal

objetivo.
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4.3 A CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO – AGENDA 21 E CONVENÇÃO SOBRE A
DIVERSIDADE BIOLÓGICA NA GESTÃO DA PESCA

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e

Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, foi convocada na expectativa

de criar os acordos e compromissos para implementar a ideia-guia do

desenvolvimento sustentável,  mediante o estabelecimento de metas e objetivos

concretos, vinculações jurídicas e disposição de fundos para arcar os custos

necessários, o qual não se cumpriu plenamente pela resistência de muitos governos,

como o de EUA, entre outros, de forma que se aprovaram documentos,

majoritariamente não vinculativos, e os fundos previstos foram insuficientes

(PIERRI, 2002).

Dessa Conferência resultaram cinco documentos principais: A Declaração

do Rio sobre o Meio Ambiente; A Agenda 21; A Convenção sobre as Mudanças

Climáticas; a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), e a Declaração de

Princípios sobre o Manejo, Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos os

Tipos de Florestas. Destes, a CDB e a Agenda 21 são os que têm maior relação

com a atividade pesqueira, podendo ser considerados parte do aparato normativo

global sobre a atividade..

A CDB entrou em vigor em 1995 (no Brasil, teve reconhecimento pleno no

ordenamento jurídico com o Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998), e tem como

objetivos: (a) a conservação da diversidade biológica; (b) a utilização sustentável de

seus componentes; e (c) a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da

utilização dos recursos genéticos. É um instrumento legalmente vinculativo, e o

único que tem uma abordagem abrangente, não setorial (trata-se da principal hard

law relacionada ao meio ambiente) (CDB, 1992).

Dentre suas definições, os principais pontos para as políticas voltadas à

pesca são o reconhecimento dos usos feitos pelas populações tradicionais e

comunidades locais e as formas de conservação in situ, especialmente as áreas

protegidas, que afetam diretamente a vida dos pescadores, especialmente os

artesanais. Ao convocar os países-partes a criarem planos, programas e políticas

voltados à conservação da diversidade biológica (art. 6º.) e ainda, a integrar a

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas
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e políticas setoriais e intersetoriais, estabelece os marcos básicos a partir do qual se

pensa a utilização dos recursos pesqueiros.

A Convenção estabelece também mecanismos financeiros (que se somam

aos outros estabelecidos na RIO 92, especialmente o Fundo Global para o Meio

Ambiente – GEF), para serem utilizados na ajuda aos países em desenvolvimento

para a implementação da CDB. Adicionalmente, dois planos de ação estabelecidos

no âmbito da CDB durante os Encontros das Partes (COP)16 têm correlação com a

pesca – o Mandato de Jakarta para a Conservação e Uso Sustentável da

Diversidade Biológica Marinha e Costeira e o Plano de Trabalho para Ecossistemas

Aquáticos Continentais.

O Mandato de Jakarta é um consenso global sobre a importância da

diversidade biológica das áreas marinhas e costeiras. Foi estabelecido em 1995,

durante a COP II, tendo por base as recomendações do Órgão Subsidiário de

Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico debatidas na decisão II/10. O

anexo I dessa decisão aponta pontos polêmicos identificados desde a COP I e no

documento de recomendações do Órgão de Assessoramento, com relação a um

enfoque maior ou menor sobre a questão da pesca no debate geral sobre a

biodiversidade marinha, bem como já estava referido nesse debate a questão dos

subsídios à pesca, entendido por vários especialistas (especialmente os

conservacionistas) como uma das principais causas da sobrepesca. Nessa decisão

também se aponta o recém-criado (à época) Código de Conduta para a Pesca

Responsável. Em 1998, então, durante a COP IV, se cria o Programa de Trabalho

do Mandato de Jakarta, por meio da decisão IV/5, que também conclamava às

partes e às agências doadoras a financiar a rápida implementação do programa. Os

princípios básicos do Programa adotado pela decisão IV/5 são:

a) Abordagem ecossistêmica: deve ser promovida em nível global,

regional, nacional e local, buscando um ajuste correto de escala e integrando as

áreas marinhas protegidas com abordagens mais amplas para prevenir os efeitos

adversos de atividades externas (em terra) aos ambientes marinhos;

b) Princípio da precaução: deve ser incorporado à proteção dos

ambientes marinhos e levado em conta, sinergicamente, na implementação do

16 Informações obtidas no sítio eletrônico da Convenção da Diversidade Biológica. http://www.cbd.int/



109

Acordo sobre Estoques Altamente Migratórios e Transzonais (FAO) e do Código de

Conduta para a Pesca Responsável;

c) A importância da ciência: deve proporcionar conhecimentos sobre os

processos-chave e influências nos ecossistemas marinhos e costeiros que são

críticos para sua função, estrutura e produtividade da diversidade biológica. A

pesquisa deve se concentrar em entender os fatores naturais fora da influência

humana, incluindo fatores intrínsecos que influenciam os próprios ecossistemas,

bem como sobre a “interferência” humana com os ecossistemas. Esforços especiais

devem ser tomados para apoiar a Iniciativa Global de Taxonomia no ambiente

marinho e costeiro, tendo em conta a importância do trabalho taxonômico

fundamental para a implementação dos objetivos do programa de trabalho;

d) O uso pleno do rol de experts: devem ser convocados sempre que

necessários para produzir e explicitar informações relevantes para o

desenvolvimento do programa;

e) Comunidades indígenas e locais: o programa deve utilizar os

conhecimentos das comunidades indígenas e locais, bem como deve oferecer

enfoques baseados nas comunidades e usuários, fomentando a participação dos

interessados; e

f) Níveis de aplicação: a principal base de aplicação desse programa

deve ser nacional e local, devendo as partes desenvolver planos e programas

nacionais para promover a utilização sustentável e a diversidade biológica marinha e

costeira. A nível regional as partes devem se concertar para promover o uso

sustentável de recursos compartilhados; e a nível global PNUMA, FAO, Comissão

Oceanográfica Intergovernamental, UNESCO  e outros órgãos pertinentes devem

incorporar o Programa de Trabalho em suas ações.

O programa é composto por 5 elementos que devem ser operacionalizados

e efetivados pelas partes, e desenvolvidos pelo Secretariado e pelo rol de experts, e

cuja implementação e novas estratégias e objetivos necessários são avaliados e

discutidos nos Encontros das Partes. São estes:

a) Gestão integrada das áreas marinhas e costeiras: tem como objetivo

geral promover e incrementar a gestão integrada nos níveis local, nacional, regional

e global. Operacionalmente, visa aplicar instrumentos e estratégias políticas

adequadas, incluindo o desenvolvimento de capacidades para a gestão integrada;

realizar ação direta para a proteção dos ambientes marinhos e costeiros de impactos
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negativos; e desenvolver diretrizes para a análise e avaliação ecossistêmica, com

enfoque para a necessidade de identificar indicadores incluindo sociais e abióticos,

que permitam distinguir entre os efeitos e transformações naturais daqueles

induzidos pela ação humana;

b) Recursos vivos marinhos e costeiros: tem como objetivo assegurar sua

conservação e uso sustentável. Operacionalmente, busca promover abordagens

ecossistêmicas para a conservação e uso sustentável dos recursos vivos marinhos e

costeiros, incluindo a identificação de variáveis-chave ou interações, para efeitos de

avaliação e monitoramento, em primeiro lugar, dos componentes da diversidade

biológica, em segundo lugar, do uso sustentável desses componentes; e, terceiro,

dos efeitos no ecossistema; tornar avaliável a situação dos recursos genéticos

marinhos, publicizando as informações; avaliar os impactos socioeconômicos da

degradação dos ambientes marinhos, especialmente dos manguezais e recifes,

prevendo ajuda técnica e financeira;

c) Áreas protegidas marinhas e costeiras: visa estabelecer e fortalecer os

sistemas nacionais de áreas marinhas protegidas, integrando-os em uma rede

global. No âmbito operacional, visa fortalecer principalmente a implementação

efetiva das áreas;

d) Maricultura: estabelece como objetivo reduzir ou minimizar os impactos

negativos da maricultura na biodiversidade costeira e marinha e reforçar os aspectos

positivos utilizando espécies nativas; e

e) Espécies e genótipos exóticos: visa prevenir a introdução de espécies

exóticas invasoras nos ambientes marinhos e costeiros e erradicar o máximo

possível aquelas que já se estabeleceram.

Seguramente, todos os elementos da conservação da biodiversidade

marinha e costeira têm correlação direta com o desenvolvimento e as políticas para

o setor pesqueiro, e são mesmo alvo de conflitos entre os objetivos setoriais e os

ambientais.

A Agenda 21, também documento resultante da RIO 92, é muito mais

abrangente do que a CDB, pois trata de um amplo rol de questões, visando fomentar

em escala planetária um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. Trata-

se de uma soft law, não tendo caráter vinculante. Seu texto está constituído por 40

capítulos, nos quais se apresentam uma introdução, as bases para a ação, os

objetivos, as atividades e os meios de implementação. Pauta questões que vão
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desde o desenvolvimento econômico, passando pela demografia, desenvolvimento

rural, saúde humana, assentamentos, desertificação, desflorestamento, e inclui o

capítulo 17 que trata da proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares -

inclusive mares fechados e semifechados - e das zonas costeiras, e proteção, uso

racional e desenvolvimento de seus recursos vivos (AGENDA 21 GLOBAL, 1992) . O

capítulo 17 da Agenda 21 apresenta, pois, as seguintes áreas de programas:

a) Gerenciamento integrado e desenvolvimento sustentável das zonas

costeiras, inclusive zonas econômicas exclusivas: os Estados devem identificar os

diferentes usos feitos das zonas costeiras e a interação entre eles e elaborar

políticas e processos em que participem todos os envolvidos; os planos setoriais

para as atividades desenvolvidas nas zonas costeiras – portos, turismo, pesca e

agricultura – devem ser integrados; os Estados devem garantir a proteção da

biodiversidade marinha e adotar as medidas técnicas e o apoio à pesquisa e

desenvolvimento científico necessário para tanto; os Estados devem avaliar os

impactos aos quais estão submetidas as zonas costeiras e estabelecer bases e

instituições locais para a ação;

b) Proteção do meio ambiente marinho: os Estados devem reconhecer as

fontes de degradação da qualidade do ambiente marinho, tanto as atividades em

terra que causam a poluição pelo despejo dos variados tipo de rejeitos, quanto das

atividades realizadas no mar, como as atividades portuárias e as delas decorrentes,

e estabelecer medidas e instituições adequadas nos níveis local e nacional para o

monitoramento, controle e prevenção;

c) Uso sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos de alto

mar: trata especialmente da pesca de alto mar, convocando os Estados à

conservação destes recursos pelo controle das técnicas de pesca e

desenvolvimento de formas seletivas, redução da captura incidental e fauna

acompanhante; pela proteção de habitats e áreas ecologicamente vulneráveis; pelo

desenvolvimento científico e tecnológico adequado. Os Estados devem colaborar

entre si e com as organizações internacionais na conservação das espécies

altamente migratórias e transzonais;

d) Uso sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos sob

jurisdição nacional: segundo a Agenda 21, cerca de 95% da produção pesqueira

mundial provem de águas sobre controle jurisdicional de Estados costeiros, o que

implica em que os recursos marinhos vivos se encontram ameaçados pelo excesso
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de pesca local, pelas incursões não autorizadas de frotas estrangeiras, pela

degradação dos ecossistemas, pela supercapitalização e o tamanho exagerado das

frotas, pela subestimação da coleta, pela utilização de equipamento de captura

insuficientemente seletivo, por bancos de dados pouco confiáveis e pela competição

crescente entre a pesca artesanal e a pesca em grande escala, bem como entre a

pesca e outros tipos de atividades. Os ambientes estuarinos, os manguezais e os

recifes, que tem alta relevância ecológica para os ambientes marinhos também

estão seriamente ameaçados pela degradação e submetidos a muitas pressões.

Nesse sentido, os Estados costeiros devem buscar obter plenos benefícios sociais e

econômicos da utilização sustentável dos recursos marinhos vivos situados no

interior de suas zonas econômicas exclusivas e de outras áreas sob jurisdição

nacional e devem se comprometer com sua conservação e uso sustentável. Para

tanto, devem levar em conta os interesses e necessidades das comunidades de

pescadores artesanais e indígenas e seus conhecimentos tradicionais, proteger os

habitats frágeis e ecologicamente relevantes, avaliar a capacidade e o potencial de

uso dos recursos, estabelecer as máximas capturas sustentáveis, fomentar técnicas

seletivas de pesca, fortalecer suas estruturas jurídicas e regulamentares, apoiar a

melhoria da cadeia produtiva para a redução de descartes e perdas, apoiar e

assegurar a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos de pesca, identificar o

potencial de desenvolvimento da aquicultura, entre outros;

e) Análise das incertezas críticas para o manejo do meio ambiente

marinho e a mudança do clima: objetiva especialmente o desenvolvimento científico

sobre o papel e importância dos mares e oceanos para o ambiente global, a

formação de redes de pesquisa e bases de dados globais, tendo em conta

especialmente as mudanças climáticas;

f) Fortalecimento da cooperação e da coordenação no plano

internacional, inclusive regional: estabelece a necessidade de cooperação

internacional para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente marinho e seu

máximo aproveitamento socioeconômico, e, portanto, a necessidade de

desenvolvimento institucional adequado ;e

g) Desenvolvimento sustentável das pequenas ilhas: trata das

especificidades de desenvolvimento dos pequenos Estados insulares (AGENDA 21

GLOBAL, 1992).
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4.4 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AGRICULTURA E
ALIMENTAÇÃO (FAO) E SEU PAPEL NA GESTÃO DAS PESCARIAS

A FAO foi constituída no dia 16 de outubro de 1945 em Quebec, no Canadá,

2 anos após a formação da Comissão Interina em Hot Springs, nos Estados Unidos,

onde 44 países se reuniram com o propósito de formar uma organização

internacional na esfera da alimentação e agricultura. Sua atuação se desenvolveu

dentro dos quadros de conjuntura que se apresentaram nesses mais de 60 anos

transcorridos desde então, com todas as grandes transformações na geopolítica

internacional ocorridas, desde a reconstrução dos países envolvidos na Segunda

Guerra até o final da Guerra Fria, passando pelo período de “descolonização” de

países asiáticos e africanos (RLC/FAO, 2011).

Em sua Constituição atual, a FAO assume os seguintes objetivos:

- aumentar os níveis de nutrição e padrões de vida das populações sob suas
respectivas jurisdições;
- garantir melhorias na eficiência da produção e distribuição de todos os alimentos
e produtos agrícolas;
- melhorar a condição de vida das populações rurais;
- e contribuir para uma economia mundial em expansão, garantindo a liberdade da
humanidade da fome (FAO, 2010, p.1).

Atualmente, a FAO é composta por 192 países membros, que se reúnem a

cada 2 anos para a Conferência Geral, com o objetivo de examinar os trabalhos

realizados e aprovar um novo orçamento. Na Conferência também é eleito o

Conselho, formado por 49 países, que tem como função gerir as atividades da

organização, bem como o seu Diretor Geral, que tem mandato de 6 anos.

É por meio de seu Departamento de Pesca e Aquicultura que a FAO atua

nas questões relativas às pescarias. Segundo a FAO (2011), a missão de seu

Departamento de Pesca é fortalecer a governança global e as capacidades técnicas

e gerenciais dos países membros e levar a construção de consensos para uma

melhor conservação e utilização dos recursos aquáticos. Um elemento destacado
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pela FAO é a persecução dos Objetivos do Milênio17, principalmente aquele que está

mais diretamente ligado ao escopo de suas atividades – acabar com a fome e a

miséria, que aparece nos objetivos do Departamento de Pesca como redução e

alívio da pobreza e garantia de segurança alimentar e nutricional.

Entretanto, entre as atividades realizadas pelo Departamento de Pesca e

Aquicultura encontra-se uma variada gama de públicos e setores envolvidos, e não

apenas as comunidades costeiras e de pescadores artesanais. Segundo a FAO

(2011), as atividades desenvolvidas pelo Departamento incluem:

a) Coletar, analisar e disseminar informações sobre as operações do

setor (captura, produção, valores, preços, embarcações, sistemas de cultivo,

emprego);

b) Desenvolver metodologia, analisar e monitorar o estado dos recursos

pesqueiros e elaborar orientações para a gestão;

c) Monitorar e orientar o desenvolvimento e gestão da aquicultura;

d) Prover análises socioeconômicas sobre a pesca e aquicultura e dar

assistência na elaboração e desenvolvimento de políticas de gestão, estratégias e

instituições;

e) Dar suporte e assistência para os Órgãos Regionais de Pesca e de

Aquicultura; e

f) Monitorar e aconselhar o desenvolvimento tecnológico, o

processamento do pescado, a segurança alimentar e o comércio.

Dentro da estrutura da FAO, o espaço para debate entre os países membros

– além das funções técnicas do Departamento - é o Comitê de Pesca, estabelecido

em 1965 como um órgão subsidiário do Conselho da FAO. Ele é o fórum global

intergovernamental onde as maiores questões relativas à pesca e aquicultura são

examinados e onde recomendações são feitas, bem como um espaço para

negociação de acordos e instrumentos internacionais.

Segundo Diegues (s/d), durante as décadas de 1960 e 1970, a FAO

apresentava uma forte crença nas possibilidades de desenvolvimento do setor

pesqueiro, tendo impulsionado processos de desenvolvimento do setor como no

17Os Objetivos do Milênio, estabelecidos em 2000 pela Organização das Nações Unidas, são: 1)
acabar com a fome e a miséria; 2) educação básica de qualidade para todos; 3) igualdade entre
sexos e valorização da mulher; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde das gestantes; 6)
combater a AIDS, a malária e outras doenças; 7) qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8)
todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento Fonte: http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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Brasil, onde estimou uma possibilidade de captura sustentável em cerca de 2

milhões de toneladas. Durante a década de 1980, com a crise de sobrepesca que se

verificou em diversas regiões, ocorreu uma transformação nas concepções e

orientações para o setor.

Assim, de acordo com a FAO (2009), no início da década de 1990, era

premente a necessidade de se estabelecer novos marcos e diretrizes para o uso e

conservação dos recursos marinhos e pesqueiros, pois o que se vinha observando

era um rápido crescimento da pesca industrial, com técnicas nocivas aos

ecossistemas – especialmente o arrasto - e com a implantação de uma frota que

resultava em esforço excessivo sobre estoques pesqueiros, com ênfase nos

recursos marinhos de alto mar e altamente migratórios. Assim, em 1991, na XIX

reunião do Comitê de Pesca da FAO, houve uma chamada para o desenvolvimento

de conceitos que pudessem levar à pesca responsável e sustentável, de onde surgiu

a ideia de elaboração do Código de Conduta para a Pesca Responsável, ideia essa

endossada em outros fóruns ocorridos em 1992, como a Conferência Internacional

para a Pesca Responsável em Cancun e a Conferência das Nações Unidas para o

Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro (RIO 92).

Ao mesmo tempo, dois instrumentos internacionais (hard laws ligados à

CNUDM) para a pesca estavam sendo desenvolvidos: o Acordo para Promover o

Cumprimento das Medidas de Conservação e Gestão de Embarcações Pesqueiras

em Alto Mar (Acordo de Cumprimento – Compliance Agreement), em 1993, e o

Acordo das Nações Unidas para a Implementação das Disposições da Convenção

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, relativos à

conservação e gestão das populações de peixes transzonais e altamente migratórios

(Acordo de Estoques Pesqueiros – Fish Stocks Agreement), em 1995 (FAO, 2011).

O Acordo de Cumprimento estabelecia a obrigação para um país

participante da pesca em alto mar de exercer sua responsabilidade sobre os navios

de sua bandeira, estabelecendo um registro dos navios pesqueiros e a

obrigatoriedade em prover as informações requeridas pelo acordo a respeito de tais

embarcações. Para a FAO, o principal benefício aos participantes seria a

disponibilidade de informações a respeito das embarcações autorizadas a pescar

em alto mar, o que conduziria a uma maior capacidade de identificar aqueles que

realizam a pesca sem autorização. Isto seria particularmente importante à luz das



116

maiores competências que os países passaram a adquirir no âmbito do Acordo das

Nações Unidas sobre Estoques Pesqueiros (FAO, 2011).

No que tange ao Acordo de Estoques Pesqueiros, seu objetivo seria o de

facilitar a aplicação de determinadas disposições da Convenção das Nações Unidas

de 1982 sobre o Direito do Mar (Convenção de 1982), relativas à conservação e

gestão das populações de peixes transzonais e populações de peixes altamente

migratórios . Este complementaria o Acordo de Cumprimento (FAO, 2011).

O que se salienta nesse processo é a necessidade e as resoluções tomadas

no sentido de um maior controle da pesca de alto mar devido ao acelerado processo

de degradação e sobrepesca desses estoques. Desses esforços surgiu o Código de

Conduta para a Pesca Responsável – principal soft law voltada à pesca em âmbito

global - que representa um avanço significativo nas concepções em termos da

gestão da pesca em relação à CNUDM. Enquanto esta última se limita a explanar

sobre os tradicionais mecanismos de comando-controle orientados para estoques, o

Código apresenta uma compreensão ecossistêmica, levando em consideração

também a necessidade de um planejamento integrado entre a pesca e as demais

atividades realizadas nas zonas costeiras e áreas marinhas e oceânicas, ou seja,

entre ordenamento pesqueiro e gerenciamento costeiro. Ele está composto por 12

artigos que versam sobre as normas aplicáveis à conservação, ao ordenamento e ao

desenvolvimento de todas as pescarias, incluindo um artigo sobre a aquicultura.

O Código está principalmente voltado para a pesca marinha e industrial,

ainda que se possa, de acordo com a FAO (2009), utilizar suas premissas também

para a pesca continental e a artesanal. Ele versa também sobre todas as fases do

processo da produção, da captura à comercialização, estipulando as diretrizes

básicas para o desenvolvimento da atividade. Seus objetivos são os seguintes:

Artigo 2 – Objetivos do Código

a) Estabelecer princípios, em conformidade com as normas do direito
internacional pertinentes, para que a pesca e as atividades relacionadas
se levem a cabo de forma responsável, tendo em conta todos os
aspectos biológicos, tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais e
comerciais pertinentes;

b) Estabelecer princípios e critérios para elaborar e aplicar políticas
nacionais voltadas à conservação dos recursos pesqueiros e ao
ordenamento e desenvolvimento da pesca de forma responsável;
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c) Servir como instrumento de referência para ajudar aos Estados a
estabelecer e melhorar o marco jurídico e institucional necessário para o
exercício da pesca responsável e a formular e aplicar as medidas
apropriadas;

d) Proporcionar orientações que possam ser utilizadas, quando seja
oportuno, na formulação e aplicação de acordos internacionais e outros
instrumentos jurídicos tanto obrigatórios como voluntários;

e) Facilitar e promover a cooperação técnica e financeira, assim como
outros tipos de cooperação, na conservação dos recursos pesqueiros e
no ordenamento e desenvolvimento da pesca;

f) Promover a pesquisa pesqueira, assim como dos ecossistemas
associados e fatores ambientais pertinentes; e

g) Oferecer normas de conduta para todas as pessoas envolvidas no setor
pesqueiro (FAO, 1995, s/p).

Dentro do conjunto de princípios mobilizados pelo Código, destaca-se a

incorporação da noção de transgeneracionalidade, ou seja, a de que os usos

presentes devem ser realizados tendo em consideração os usos a serem realizados

pelas próximas gerações, ideia motriz da noção de desenvolvimento sustentável do

Relatório Brundtland.

Outro elemento de destaque é a importância dada à pesca artesanal, com a

recomendação, no artigo 6.18, de que se protejam apropriadamente o direito dos

trabalhadores e pescadores, especialmente daqueles que se dedicam à pesca

artesanal e de pequena escala, prevendo que estes tenham acesso a um sustento

seguro e justo, e que se proporcione acesso preferencial, quando proceda, aos

recursos pesqueiros que explotam tradicionalmente, assim como às zonas

tradicionais de pesca nas águas de sua jurisdição nacional (FAO, 1995).

O Código também dispõe sobre a necessidade de consulta e participação

dos Estados aos grupos e atores envolvidos com o ordenamento e utilização dos

recursos pesqueiros, para que estes colaborem efetivamente com a pesca, incluindo

as ONG´s ambientalistas. Além disso, o Código aponta a necessidade dos Estados

consultarem às populações envolvidas com a pesca no caso de usos e

transformações a serem implementados nas zonas costeiras que impactem de

maneira significativa a atividade pesqueira, propondo que se reconheçam seus usos

tradicionais quando esses sejam compatíveis com o desenvolvimento sustentável

(FAO, 1995).

Trata-se de forma bastante significativa a necessidade de desenvolvimento e

pesquisa científica voltada à pesca, com enfoque principal no conhecimento

biológico e ecossistêmico, na correlação entre as populações e o ambiente.
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Aparece, de forma menos destacada, a necessidade de levar em conta os saberes

dos pescadores artesanais e os fatores ambientais, econômicos e sociais, sendo

essa colocação, no que tange o conhecimento dos pescadores, extremamente

relevante, pois se trata do primeiro documento internacional relativo à pesca que o

aponta de maneira formal. Destaca-se também a necessidade de adoção da

precaução como princípio, quando os dados científicos são insuficientes ou

insatisfatórios (FAO, 1995).

Outro elemento que se faz presente é a correlação entre a eficiência

econômica da atividade e a conservação dos recursos, enfatizada várias vezes ao

longo do texto. Entende-se que os Estados devem controlar o esforço de pesca de

forma que os pescadores e as indústrias pesqueiras possam garantir a rentabilidade

de suas pescarias e assim agir de forma responsável. Ainda com relação à conduta

dos pescadores, o Código enfatiza a necessidade dos Estados propiciarem

processos educativos e de capacitação para os pescadores e aquicultores, para que

estes compreendam e se tornem conscientes dos problemas relacionados à

conservação e gestão dos recursos pesqueiros.

Pode-se dizer, de modo geral, que o enfoque maior do Código é voltado ao

ordenamento pesqueiro devido à preocupação com o excesso de esforço e a

sobrepesca. Assim, propõe o desenvolvimento de artes e práticas de pesca

seletivas, a necessidade dos Estados de regularem o exercício da atividade e

impedirem a pesca ilegal, o desenvolvimento de formas de evitar o desperdício e os

descartes, a exigência do monitoramento e da estatística pesqueira, o

desenvolvimento científico adequado, uma concepção política participativa que leve

à cooperação das empresas e dos pescadores, e à cooperação entre Estados

quando se tratar de estoques compartilhados, transzonais ou altamente migratórios,

entre outros (FAO, 1995).

É dado enfoque também às condições de comercialização e à necessidade

de controle de sanidade dos produtos pesqueiros, bem como apontado as definições

da OMC como normas privilegiadas para regular o comércio mundial de pescado.

Salienta-se a necessidade de tomar em consideração a situação dos países em

desenvolvimento, apontando a agregação de valor (beneficiamento) ao produto

como forma de dinamizar os resultados econômicos para essas populações.

Propõe-se que o comércio seja equitativo (sem defini-lo) e que se vele para que os
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interesses econômicos e de mercado não sobrepujem as leis e o ordenamento

pesqueiro, visando a gestão e a conservação (FAO, 1995).

Na busca pela implementação do Código, que é atualmente o programa

“guarda-chuva” – overarching – que dá os princípios de atuação do Departamento

de Pesca e Aquicultura da FAO, bem como visando a complementação do próprio

Código, foram criadas diretrizes técnicas (Technical Guidelines) para subsidiar a

atuação da FAO e sua relação com o desenvolvimento das políticas nos Estados,

especialmente aqueles em desenvolvimento, conforme Quadro 3  (FAO, 2011).

QUADRO 3 – DIRETRIZES TÉCNICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA
PARA A PESCA RESPONSÁVEL.
FONTE: A AUTORA COM BASE NA  FAO (2009)

Outro conjunto de instrumentos e que fazem parte dos programas de

atuação da FAO são os Planos Internacionais de Ação (International Plans of Action

No. 1. Operações de Pesca (1996)
No. 1. Suplemento 1. Sistema de monitoramento de embarcações (1998)
No. 1 Suplemento 2. Melhores práticas para reduzir a captura incidental de aves marinhas
(2009).
No. 2. Abordagem precautória para captura de pesca e introdução de espécies (1996)
No. 3. Integração da pesca na gestão das áreas costeiras (1996)
No. 4. Gestão Pesqueira (1997)
No. 4. Suplemento. 1. Conservação e gestão de tubarões (2000)
No. 4. Suplemento2. Abordagem ecossistêmica para a pesca (2003)

Adendo 1. Melhores práticas de modelagem de ecossistemas para
informar uma abordagem ecossistêmica da pesca (2008)
Adendo 2. As dimensões humanas da abordagem ecossistêmica na
pesca (2009)

No. 4. Suplemento 3. Gerindo a capacidade de pesca (2008)
No. 5. Desenvolvimento da aquicultura (1997)
No. 5. Suplemento. 1. Boas práticas em produção de alimento para a aquicultura (2001)
No. 5. Suplemento. 2. Gestão da saúde para o movimento responsável de animais aquáticos
vivos (2007)
No. 5. Suplemento 3 – Gestão de recursos genéticos (2008)
No. 5. Suplemento 4 – Abordagem ecossistêmica para a aquicultura (2010)
No. 5. Suplemento 5 – Uso de peixes selvagens para alimentação na aquicultura (2011)
No. 6. Pesca continental (1997)
No.6. Suplemento 1 – Reabilitação de águas interiores para a pesca (2008)
No. 7. Utilização responsável do pescado (1998)
No. 8. Indicadores para o desenvolvimento sustentável de pescarias marinhas (1999)
No. 9. Implementação do Plano Internacional de Ação para Prever, Deter e Eliminar a pesca
ilegal, não-reportada e não-regulada (2002)
No. 10. Aumentando a contribuição da pesca de pequena escala para o alívio da pobreza e a
segurança alimentar (2005)
No. 11. Comércio Responsável de Pescado (2009)
No. 12. Compartilhamento de informação e conhecimento (2009)
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– IPOA’s): IPOA tubarões (1999), IPOA aves marinhas (1999), IPOA capacidade

(1999) e IPOA – IUU – ilegal, não-reportada e não-regulamentada. Todos os IPOA’s

são, como o próprio Código, instrumentos voluntários, mas ao mesmo tempo a FAO

busca encorajar os países-membros a criarem os Planos Nacionais de Ação

(NPOA’s) correlatos a cada um dos temas (FAO, 2011).

Segundo a FAO (2009), o IPOA – Tubarões se refere à conservação e

manejo desses recursos em âmbito mundial, reconhecendo-os como um dos

principais desafios ecológicos considerando os esforços globais de gestão das

pescas na virada do milênio. O IPOA – Aves Marinhas visa reduzir a captura

acidental e a mortalidade destas pela indústria pesqueira, enquanto o IPOA –

Capacidade encoraja os Estados a avaliarem a capacidade de suas respectivas

pescarias, em uma tentativa de abordar a sobrecapacidade de pesca, os baixos

retornos econômicos, a sobrepesca e o colapso de estoques. Já o IPOA – IUU

busca encorajar os Estados envolvidos na pesca e as organizações regionais de

gestão das pescarias (Regional Fisheries Management Organizations – RFMO’s) a

eliminarem as pescas ilegais, não-reportadas e não-reguladas, segundo a FAO,

identificadas como uma das principais culpadas pela insustentabilidade das

pescarias (FAO, 2011).

Além das atividades diretamente relacionadas ao Código, a FAO executa

várias outras atividades relativas à pesca, sumarizadas em dois subgrupos: a)

Programas de suporte à disseminação da informação, base de dados global e redes

de informação; e b) Programas de suporte à conservação e gestão. O primeiro grupo

reúne programas voltados principalmente à estatística pesqueira e aquícola, registro

de embarcações, informação sobre o mercado global de pescados e derivados e a

difusão de informação sobre as atividades correlatas à pesca em todo o mundo. Já o

segundo grupo envolve o desenvolvimento de metodologias para a gestão da pesca

baseadas na abordagem ecossistêmica (Ecossystem approach to fisheries – EAF), o

apoio ao desenvolvimento de tecnologias e artes seletivas, as áreas marinhas

protegidas como instrumento de gestão pesqueira e atividades relacionadas à

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da fauna e flora ameaçadas

– CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

and Flora)(FAO, 2011).

Esse extenso conjunto de atribuições e atividades faz da FAO a principal

entidade supranacional com mandato para o desenvolvimento de normas, diretrizes
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e ao mesmo tempo de apoio aos Estados em relação à pesca. Nota-se que ainda

que a pesca de pequena escala seja um tema relevante dentro do rol de atividades

da FAO, não há um instrumento normativo preciso no que diz respeito à forma de

gestão e desenvolvimento dessas pescarias, assunto debatido na vigésima nona

reunião do Comitê de Pesca realizada em fevereiro de 2011, na qual se assumiu a

necessidade, de acordo com o informe da reunião, de criar um texto orientador, nos

padrões do Código, especificamente para a pesca de pequena escala (FAO, 2011).

O Quadro 4 apresenta uma síntese das principais normas e diretrizes internacionais

para a gestão e conservação dos recursos pesqueiros.
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Instrumento Data de
adoção/entrada

em vigor

Principais
objetivos

Mecanismos de
implementação

Relações com
a governança

da pesca
Estrutura legal

Convenção das
Nações Unidas
sobre os Direitos do
Mar - 1982

1982/1994 Estabelecer direitos
e deveres dos
Estados-nação em
todos os aspectos
relacionados aos
oceanos, de acordo
com a o direito
internacional e as
leis
consuetudinárias

Definição das
ZEE
Tribunal
Internacional do
Mar

Divisão jurídica
dos oceanos;
normas para
espécies
altamente
migratórias e
transzonais.

Convenção de
Comércio
Internacional de
espécies selvagens
ameaçadas da
Fauna e Flora

1973/1975 Regular o comércio
de espécies
ameaçadas de
extinção

Sistema de
licenciamento por
autoridades
competentes
(IBAMA)

Regular o
comércio de
espécies
ameaçadas,
como
cetáceos,
esturjões,
tubarões,
enguias entre
outros

Convenção da
Diversidade
Biológica

1992/1993 Conservação da
diversidade
biológica, uso justo
e sustentável de
seus recursos

Incorporação dos
princípios pelos
países signatários

Necessidade
de proteção
dos ambientes
marinhos;
áreas marinhas
protegidas;
“hot spots” de
conservação
marinha

Acordo para
promover o
Cumprimento das
medidas
internacionais de
conservação e
gestão por barcos
pesqueiros em alto
mar da FAO

1993 Obrigar os Estados
signatários a
exercer sua
responsabilidade
sobre os navios sob
sua bandeira

Registro dos
barcos de pesca e
criação de
estatísticas e
banco de dados

Aplicável a
navegação e
pesca em alto
mar

Acordo de
Implementação das
provisões da
Convenção das
Nações Unidas
Sobre os Direitos
do mar de 1982
com relação a
conservação e
gestão dos
estoques de peixes
transzonais e
altamente
migratórios

1995 Facilitar a
implementação de
determinadas
provisões da
CNUDM com
relação as espécies
altamente
migratórias e
transzonais

Concertação e
coordenação de
ações entre
Estados e
Organizações
Regionais de
Gestão da Pesca

Controle da
ação de navios
operando em
alto mar e ZEE
que capturam
essas espécies

Continua
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Continuação

Instrumento Data de
adoção/entrada

em vigor

Principais objetivos Mecanismos de
implementação

Relações com
a governança

da pesca
Leis brandas

Agenda 21 1992 Cooperação e ações
coordenadas entre
países para o
desenvolvimento
sustentável

Agenda 21
Nacionais,
Estaduais e
Municipais

Vários capítulos
sobre DS e
capítulo 17 –
proteção de
mares e
oceanos

Código de
Conduta para a
Pesca
Responsável da
FAO

1995 Reforma das políticas
nacionais de pesca e
coordenação com
outros instrumentos
internacionais

Consenso de
Roma sobre a
pesca mundial

1995 e 1999 Reduzir a capacidade
de pesca, eliminar
subsídios e fortalecer
a governança

ZEE e Alto-mar

Kyoto Declaration
and Plan of
Action on the
Sustainable
Contribution of
Fisheries to Food
Security

1995 Garantir a segurança
alimentar a partir da
gestão da pesca e do
desenvolvimento
sustentável da
aqüicultura

Convoca países
à gestão
pesqueira para
garantir a
segurança
alimentar

QUADRO 4 - NORMAS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVOS A GESTÃO E
CONSERVAÇÃO DOS OCEANOS E RECURSOS PESQUEIROS.
FONTE: A AUTORA COM BASE EM ALLISON (2001) E FAO (2011)
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4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NORMAS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS
PARA A PESCA

A formação de diretrizes e normas para a gestão das pescarias e

conservação dos recursos e ambientes costeiros e marinhos que tem se

desenvolvido especialmente ao longo do século XX têm acompanhando as intensas

transformações que ocorrem no padrão de acumulação capitalista e na organização

geopolítica mundial (HARVEY, 2005).

A forte expansão do desenvolvimento capitalista do setor que se deu ao

longo desse período, como narra Diegues (1983), foi tensionando paulatinamente

para que se estabelecessem, em primeiro lugar, direitos de propriedade sobre as

zonas dos mares e oceanos e seus recursos, passando da perspectiva de uma

capacidade ilimitada destes na produção dos recursos para uma preocupação sobre

seu grau de explotação e o controle dos países sobre estes. Desta forma, o

estabelecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar está

diretamente atrelado à disputa sobre o controle dos recursos pesqueiros pelos

países, na intenção de garantir para seus setores industriais pesqueiros o acesso

aos mesmos. Certamente a demanda por essas leis não veio apenas da atividade

pesqueira, pois havia também interesses que estavam ligados a outros recursos dos

mares e oceanos, como minérios e petróleo, mas a disputa pela expansão do mar

territorial para garantir direitos de pesca aos países é, de fato, um componente

importante no estabelecimento dessas normas. Diegues (1983) relata como países

como a Noruega foram reivindicando e incorporando para si maior extensão de mar

territorial, especificamente para garantir seu acesso exclusivo aos recursos em que

baseiam sua indústria pesqueira.

O enfoque predominante do período da elaboração da CNUDM (final da

década de 1970 e início da década de 1980) era principalmente o estabelecimento

dos direitos de propriedade dos países costeiros, somado ao enfoque bioeconômico

em relação aos recursos, ou seja, a determinação das máximas capturas

sustentáveis das espécies comercialmente explotadas, visando gerar a maior

eficiência econômica com sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Apesar dos

sinais de sobreexplotação de alguns destes, como o bacalhau no Atlântico Norte

(DIEGUES, 1983), a posição predominante, mesmo dentro da própria FAO, era de
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que se poderia expandir a indústria pesqueira, descobrindo novos recursos e novas

áreas de pesca, e que a ciência pesqueira, a partir do enfoque da economia dos

recursos naturais, seria capaz de dar respostas para uma gestão eficiente.

Como se pode observar no texto da CNUDM, não existe uma preocupação

mais integrada da gestão da pesca em relação à questão ambiental como um todo.

Apesar de se apontar a necessidade de conservação dos recursos, esta é entendida

como a fixação de normas que permitam sua utilização ótima. Não há referências à

pesca artesanal, e os aspectos sociais são tratados apenas na menção de que se

faça o uso dos recursos tendo em vista a equidade, sem postular mecanismos para

tanto. Predomina uma visão setorial focada no controle de acesso aos recursos,

atrelado ao interesse dos países e das indústrias pesqueiras, se sustentando na

base “clássica” de gestão das pescarias.

Outro aspecto importante relacionado à CNUDM é que ela estabeleceu o

marco internacional definitivo para o controle estatal dos recursos pesqueiros, sem

considerar os aspectos dos direitos consuetudinários das populações e

comunidades pesqueiras artesanais sobre os espaços e recursos dos quais fazem

uso para sua sobrevivência.

É a partir do debate sobre a questão ambiental no marco do

desenvolvimento sustentável, especialmente a partir do Relatório Brundtland (1987),

que a questão do desenvolvimento e gestão da pesca vai passar a incorporar a

preocupação com a dimensão social, ainda que, como apontado anteriormente, esta

dimensão dentro da posição do ambientalismo moderado ocupe geralmente o lugar

mais subordinado . Assim, nos textos da Convenção da Diversidade Biológica, no

Código de Conduta da Pesca Responsável e na Agenda 21 Global, há uma

mudança significativa em relação ao texto da CNUDM, com a incorporação do

repertório discursivo do desenvolvimento sustentável, que inclui a tentativa de

atender as três principais dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica,

ecológica e social.

Há que se destacar que a discussão da questão ambiental e do

desenvolvimento sustentável, como apontado anteriormente, teve lugar dentro de

um quadro de reorganização do capital a partir da implantação das medidas

neoliberais em todo o mundo, o que implicou em transformações e reformas no

papel do Estado. Assim, também no âmbito da pesca e da conservação das zonas

marinhas e costeiras, toda uma nova gramática política passa a se constituir como
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base a partir da qual  se processam as disputas em torno do uso e acesso aos

recursos e à natureza. Um dos grandes efeitos da constituição dessa nova

gramática é a transformação (ou a reafirmação) do problema da sustentabilidade

como uma questão eminentemente técnica  (FOLADORI, 2001), passível de solução

por introdução de tecnologias apropriadas e por uma melhor administração, leia-se

pela “gestão integrada” dos elementos que afetam a zona costeira e a pesca.

Contudo, há que se reconhecer que também há avanços trazidos por esses

documentos, uma vez que tendem, do ponto de vista ecológico, a ampliar o

entendimento sobre os fatores que causam a degradação dos recursos,

demandando uma abordagem mais integrada no enfrentamento dos problemas de

uso e conservação da zona costeira e dos recursos pesqueiros.

Há que se destacar também que, apesar de uma aparente sinergia entre o

Código de Conduta e a CDB, eles têm pontos de partida distintos do ponto de vista

das dimensões que privilegiam. Enquanto a CDB tem como ponto principal a

dimensão ecológica, com um enfoque conservacionista, o Código de Conduta tem

como ponto principal a dimensão econômica, já que seu objetivo não é a

conservação dos recursos em si, mas a sustentação econômica da atividade

pesqueira, para a qual algumas medidas de conservação são necessárias, como

apontado nos documentos.

Como pontuam Guerra et al (2007), há um deslocamento da questão da

política, entendida como enfrentamento no espaço público entre grupos com

posições sociais e poder distintos e na transformação das relações sociais, para a

questão da gestão racional, da governança, da parceria entre os governos e os

agentes privados e da participação dos atores, sem uma consideração adequada da

diferença de peso entre os distintos grupos, tanto no acesso e responsabilidade pela

degradação dos recursos, quanto de sua capacidade de inferir nos novos espaços

decisórios. Acselrad (2006), numa abordagem crítica desse processo, baseado  em

Jacques Ranciere, nomeia  esse período de “pós-democracia consensual”,

caracterizada pelo desaparecimento dos litígios e da eleição de certos segmentos

sociais como aptos à negociação com o Estado na nova condição de “parceiros”,

encobrindo assim os antagonismos sociais.

A partir dessa nova base ideológica, os documentos das diretrizes

internacionais analisados tendem a tratar o tema social em relação à pesca a partir

de três  perspectivas: a questão da situação de pobreza em que vivem algumas
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comunidades de pescadores artesanais nos países em desenvolvimento, a questão

da segurança alimentar, e a questão das “populações tradicionais”, dos modos de

vida e da diversidade cultural.

A Convenção da Diversidade Biológica, instituída na RIO 92, se tornou o

grande marco internacional para o estabelecimento das políticas de conservação,

assumindo a criação das áreas protegidas – as unidades de conservação, como

elemento central de estratégia de conservação in situ. Porém, incorporou em sua

retórica a noção de harmonização entre os objetivos da conservação e a

permanência das populações tradicionais e comunidades locais.

Um debate mais aprofundado sobre a elaboração dessas noções e suas

implicações nas concepções de desenvolvimento e conservação é apresentado por

Vianna (2008), indicando que sua constituição teve origem no pensamento

conservacionista e ecologista, como forma de responder aos impasses e conflitos

causados pelo estabelecimento de unidades de proteção integral, com o fim de

amenizar conflitos e de otimizar a conservação, ou seja, a dimensão social é incluída

apenas como ponte para atingir os objetivos da conservação. Dessa forma,

determinadas populações, sob a insígnia de “tradicionais” são declaradas  como

usuárias legítimos para permanecer nas áreas de proteção, sob o suposto de que

fazem o uso harmônico e sustentável da natureza. Tal visão implica uma

essencialização e generalização impróprias, independente de que uma parte dessas

populações possa ter tido ou ter, em determinadas condições, práticas ecologistas.

Quanto ao caráter “tradicional” que as definiria, supõe um  “congelamento” dessas

populações que as supõe erroneamente como não afetadas econômica nem

culturalmente pela sociedade de mercado e de consumo, nem pelos processos de

concorrência e diferenciação social que lhe são característicos. Por outro lado, a

noção de “população tradicional” e o reconhecimento de seus direitos territoriais,

além de uma estratégia conservacionista, acabaram por se tornar também uma

estratégia política dessas comunidades na tentativa de defesa e permanência em

seus territórios, invertendo assim, no discurso e reivindicações dos movimentos

sociais, a subordinação da dimensão social à ecológica..

Apesar de se reconhecer o problema da pobreza e do acesso dos

pescadores artesanais aos recursos, nos documentos como a Agenda 21 Global e o

Código de Conduta para a Pesca Responsável, ela tende a ser tratada como um

problema técnico, circunstancial e evitável, e não como algo estrutural da sociedade
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de mercado.  A escala local é definida como a mais adequada para o tratamento dos

problemas sociais e ambientais a partir de processos de desenvolvimento “que

levem em consideração”  os usos dos recursos e as necessidades da população,

encobrindo conflitos e tornando a temática numa questão de concertação entre os

distintos interesses.
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5 ANTEDECENTES HISTÓRICOS DA POLÍTICA PESQUEIRA NO BRASIL

Nesse capítulo, se traça um panorama histórico das formas de atuação do

Estado brasileiro relativas ao setor pesqueiro, como base para observar as

eventuais continuidades e transformações das novas políticas que nesta pesquisa

são examinadas (2003 – 2011).

Pautando-se nas produções recentes sobre a dimensão político-institucional

da gestão dos recursos pesqueiros no Brasil (DIAS NETO, 2003; PAIVA, 2004; FAO,

2006; GIULIETTI, ASSUMPÇÃO, 1995; ABDALLAH, 1998, entre outros)

identificaram-se três períodos com características distintas na história da

administração da pesca no país. Em que pese à diferença de análises entre os

autores, elas correspondem: i) ao período de vigência do controle da pesca pela

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, entre os anos de 1962 e 1989; ii)

ao período em que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis – IBAMA – ficou com a responsabilidade exclusiva da gestão das

pescarias no Brasil, entre 1989 e 1998; e iii) ao período de divisão de competências

entre o Ministério do Meio Ambiente – MMA e o Ministério da Agricultura e

Abastecimento,  entre 1998 e 2003.

5.1 A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA PESCA – SUDEPE -
1960 – 1989

Segundo o Relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

(BNDE), Pesca: Aspectos Setoriais e Atuação do BNDE (BNDE, 1975), partiu da

Diretoria de Caça e Pesca (DCP, ligada ao Ministério da Agricultura) a proposta de

criação de uma entidade que fixasse a política setorial pesqueira a nível nacional,

então esparsa entre diversos órgãos. Ainda segundo o BNDE (1975), por meio do

Decreto no 50.872, de 26 de junho de 1961, foi instituído o Conselho de

Desenvolvimento da Pesca, que não logrou alcançar os objetivos para o qual fora

criado. Assim, a SUDEPE originou-se da fusão, em 1962, durante o governo de
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João Goulart, de três órgãos: a parte de pesca da Divisão de Caça e Pesca, do

Ministério da Agricultura; a Caixa de Crédito da Pesca, entidade autárquica, também

do Ministério da Agricultura; e o Conselho de Desenvolvimento da Pesca, de

natureza paraestatal, ficando o novo órgão vinculado à pasta da agricultura. A

SUDEPE foi criada pela Lei Delegada no 10, de 11 de outubro de 1962 (BNDE,

1975). De acordo com o Artigo 2o desta lei, competia à mesma:

SUDEPE – elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca
(PNDP) e promover sua execução;
II – prestar assistência técnica e financeira aos empreendimentos de pesca;
III – realizar estudos, em caráter permanente, que visem à atualização das
leis aplicáveis à pesca ou aos recursos pesqueiros, propondo as
providências convenientes;
IV – aplicar, no que couber, o Código de Pesca e a legislação das
atividades ligadas à pesca ou aos recursos pesqueiros;
V – pronunciar-se sobre os pedidos de financiamentos destinados à pesca
formulados a entidades oficiais de crédito;
VI – coordenar programas de assistência técnica nacional ou estrangeira;
VII – assistir aos pescadores na solução de seus problemas econômico-
sociais..

Sua principal atribuição era, portanto, propor e executar a política para o

setor pesqueiro, elaborando os Planos Nacionais de Desenvolvimento da Pesca.

Estes, de acordo com a mesma lei:

Art. 14 – O Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca (PNDP), que será
anualmente revisto, abrangerá período futuro mínimo de três anos,
discriminando, pelos diferentes setores, os empreendimentos objetivados
pela presente lei.
§ 1º - O PNDP compreenderá:
a) justificação econômico-social da política da pesca e dos investimentos
específicos do Governo Federal, definindo o seu alcance nos setores
básicos em que se concentrem os investimentos públicos;
b) análise das perspectivas dos investimentos privados, com indicação das
medidas para incentivá-los e enumeração das condições prioritárias para
recebimento de ajuda das entidades oficiais de crédito e da SUDEPE;
c) critérios a que deve obedecer a colaboração federal com os Estados e
Municípios.
§ 2º - O PNDP dará destaque à realização de pesquisas e experimentos
básicos, ao desenvolvimento da piscicultura, à organização e expansão da
infraestrutura da pesca, à formação e capacitação de mão-de-obra
especializada e à assistência técnica e financeira àqueles que exerçam
atividade relacionada com a pesca ou seus produtos.
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O primeiro PNDP foi elaborado em 1963, e, segundo Dias Neto (2003),

centrava seus objetivos na melhoria do abastecimento de pescado ao mercado,

promovendo a transferência/transporte do peixe barato do Sul para o Nordeste. Para

o BNDE (1975), foi uma tentativa pioneira de análise e racionalização. Contudo,

segundo Dias Neto (2003) este plano não foi implementado devido às deficiências

institucionais da recém-criada SUDEPE.

Assim, de acordo com o BNDE (1975), em 1966, por meio do Decreto

58.696 a pesca passa a ser conceituada como “indústria de base”, o que a incluiu

nas atividades financiáveis por essa instituição. Ainda segundo o BNDE (1975), na

mesma época, o governo brasileiro firmou um convênio de assistência técnica com a

FAO, que deu origem ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro no

Brasil – PPDP, criado por meio do Decreto no 60.401, de 1967. O resultado inicial

dos trabalhos, segundo o BNDE (1975), foi a proposta de utilização de instrumentos

financeiros de estímulo às atividades pesqueiras, que se efetiva a partir do Decreto-

Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967 (governo do presidente Costa e Silva, já no

regime militar). Ligados ao PPDP foram criados os Grupos Permanentes de Estudo

(GPE), que tinham como função ordenar a pesca das principais espécies explotadas

(sardinhas, atuns, camarão, entre outras), dando origem aos primeiros instrumentos

de comando e controle18 de caráter mais abrangente na gestão das pescarias no

Brasil.

Cabe destacar que em 1964 ocorre o golpe militar no país, iniciando um

governo que passou a implementar um novo modelo de desenvolvimento

econômico, que incluiu, num momento inicial, arrocho salarial, a contenção dos

gastos públicos e a busca do controle da inflação (FURTADO, 1972). A partir de

1967, contudo, há uma reorientação na política econômica, possibilitada também

pelo contexto internacional, em que passa a operar uma nova divisão internacional

do trabalho, com a expansão das indústrias do centro capitalista para a periferia.

Assim, inicia-se uma série de iniciativas de investimentos estatais para a

modernização do país, período que ficou conhecido como “milagre brasileiro”

(FURTADO, 1982). No meio rural, institui-se a modernização conservadora

(DELGADO, 1985), que se configurou pela adoção de pacotes tecnológicos

18Já existiam algumas normas que tratavam de restringir algumas práticas consideradas predatórias,
como a pesca em desembocaduras de rios, que figuravam nos Códigos de Caça e Pesca criados nos
governos anteriores (PAIVA, 2004)
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(maquinaria, insumos e sementes) e a formação dos complexos agroindustriais, que

resultaram num intenso êxodo rural. Como se pode observar nas informações a

seguir, as ações realizadas no âmbito da pesca seguiram a diretriz geral das

políticas do período, de caráter fortemente desenvolvimentista, mas resultando

numa ampliação da desigualdade social e no aumento da pobreza (FURTADO,

1982).

5.1.1 Decreto-lei n 221(28/02/1967) que institui a proteção e estímulo à pesca

O Decreto-lei 221/1967 dispunha sobre a proteção e estímulos à atividade

pesqueira, e revoga o Código de Pesca (Decreto-Lei no 794 de 1938) promulgado

durante o Estado Novo.

O primeiro capítulo tratava das definições sobre a atividade pesqueira,

dividindo-a em comercial, desportiva e científica. Sobre as áreas de pesca, dividia-as

conforme as normas internacionais vigentes na época, ou seja, em águas interiores,

mar territorial, zonas de alto mar e plataforma continental.

No segundo capítulo, tratava as embarcações pesqueiras, estipulando a

obrigatoriedade de registro e as condições para atuação de embarcações

estrangeiras. Tratava também das empresas pesqueiras, definindo-as como

“indústria da pesca”, sendo, consequentemente, declarada como “indústria de base”.

Define ainda as atividades de captura e transformação do pescado como

atividades agropecuárias, aptas a receber o crédito rural. Estabelece os critérios

para o trabalho nas embarcações de pesca, a obrigação das empresas e armadores

de registrarem os pescadores profissionais na previdência. Estabelece a

obrigatoriedade da matrícula dos pescadores, autorizada pela SUDEPE e emitida

pelas Capitanias dos Portos do Ministério da Marinha.

O capítulo III trata das licenças de pesca para amadores e cientistas. No

capítulo IV, trata-se das permissões, proibições e concessões, postulando que as

espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de proteção seriam fixados pela

SUDEPE e estabelecendo determinadas proibições para a pesca. Estipula que a

SUDEPE regulamentaria e trataria dos aparelhos de pesca permitidos e proibidos.
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Previa ainda as condições para atuação de empresas de pesca de baleia, hoje

proibida. Versava ainda sobre invertebrados aquáticos e alga, estipulando que a

descoberta de campos destes deveriam ser comunicados à SUDEPE em 60 dias.

Estabelecia a necessidade de Registro dos Aquicultores Amadores e Profissionais.

O capítulo V versava sobre a fiscalização, o VI sobre as infrações e as

penas, e o VII sobre as multas. As proposições mais importantes do Decreto

221/1967 vêm em seu Capítulo VIII, que trata das “Disposições transitórias e

estimulativas”. O Título I do Capítulo trata das isenções. Nele se estabelece:

Art. 73 – É concedida, até o exercício de 1972, a isenção do imposto de
importação, do imposto de produtos industrializados, bem como de taxas
aduaneiras e quaisquer outras federais para a importação de embarcações
de pesca, equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e respectivos
sobressalentes, ferramentas, dispositivos e petrechos para a pesca, quando
importados por pessoas jurídicas de acordo com projetos que forem
aprovados pela SUDEPE na forma das disposições regulamentares.
Art. 74 – Os benefícios do artigo anterior estendem-se, por igual prazo, à
importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e os respectivos
sobressalentes, ferramentas e acessórios, quando seja realizada por
pessoas jurídicas que fabriquem bens de produção, petrechos de pesca
destinados à captura, industrialização, transporte e comercialização do
pescado, de acordo com os projetos industriais aprovados por órgão
competente da Comissão do Desenvolvimento Industrial do Ministério da
Indústria e Comércio.

Ou seja, o Decreto buscava estimular a importação – por meio da renúncia

fiscal - tanto de materiais para o uso diretamente na pesca – embarcações,

petrechos – quanto para o desenvolvimento de um parque industrial capaz de

produzir os insumos necessários à atividade pesqueira. Entendia-se então que o

Brasil possuía um grande potencial pesqueiro, para o qual se tinha que estruturar

um setor capaz de explora-lo. A isenção se estendia também a bens produzidos no

país, destinados à pesca, bem como ao pescado em si.

O Título II traz o segundo conjunto de medidas de estímulo, tratando das

Deduções Tributárias para Investimentos. Aí se estipulava:

Art. 80 – Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas
que exerçam atividades pesqueiras, gozarão até o exercício
financeiro de 1972, de isenção do imposto de Renda e quaisquer
adicionais a que estiverem sujeitas, com relação aos resultados
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financeiros obtidos de empreendimentos econômicos, cujos planos
tenham sido aprovados pela SUDEPE.
§ 1º - O valor de qualquer das isenções amparadas por este artigo deverá
ser incorporado ao capital da pessoa jurídica beneficiada, até o fim do
exercício financeiro seguinte àquele em que tiver sido gozado o incentivo
fiscal, isento do pagamento de quaisquer impostos ou taxas federais e
mantida em conta denominada “Fundo para Aumento de Capital”, a fração
do valor nominal das ações ou valor da isenção que não possa ser
comodamente distribuída entre os acionistas.

Buscava-se assim capitalizar as indústrias pesqueiras, também como

medidas para o desenvolvimento da atividade. Além das empresas já atuantes na

pesca, os subsídios também se dirigiam a outras pessoas jurídicas existentes no

país que quisessem ingressar no setor pesqueiro, como se vê no artigo 81, que

propõe que todas as pessoas jurídicas registradas no país poderiam deduzir no

imposto de renda e seus adicionais (também até 1972), até 25% do valor do imposto

devido para inversão em projetos de atividades pesqueiras. Para acessar esse

benefício, a pessoa jurídica deveria integralizar os investimentos com recursos

próprios na ordem de 1/3 do investimento total. Todas as isenções e deduções

deveriam ser previamente aprovadas pela SUDEPE, ou ainda pela Superintendência

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) ou pela Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), quando autorizadas.

No Capítulo IX, onde apresenta as disposições finais, o Decreto-lei afirma

que o poder público estimulará a criação de cooperativas de pesca nos núcleos

pesqueiros ou junto às colônias de pescadores e a criação de postos e entrepostos

de pesca nas principais cidades litorâneas do país, estipulando que quando fosse de

interesse público, se poderia determinar a obrigatoriedade da comercialização do

pescado através dos entrepostos criados. O Decreto-lei também institui o Registro

Geral dos Pescadores e afirma que as Colônias de Pescadores, as Federações e a

Confederação serão reorganizadas e suas atividades regulamentadas por ato do

poder público. Prevê que a SUDEPE poderá fazer concessão de crédito aos

pescadores individualmente, às colônias e às cooperativas de pescadores.

O prazo de validade dos benefícios fiscais concedidos à pesca que

inicialmente era até 1972 (pelo Decreto-lei 221 de 28/02/67) foi ampliado para o

período de 1973 a 1977 através do Decreto-lei no 1.217, de 09/05/72.

Posteriormente, conforme Neiva (1990), os benefícios fiscais concedidos à pesca

foram prorrogados, em bloco, até o ano de 1981. A partir de então, o incentivo que
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autorizava às pessoas jurídicas a investirem um percentual do seu imposto de renda

devido em projetos aprovados pela então SUDEPE foi prorrogado até o ano de 1986

(agora não mais até 25% do imposto de renda devido, mas até 12,5%) e o benefício

que conferia isenção do imposto de renda para projetos aprovados pela então

SUDEPE foi prorrogado até 1989.

5.1.2 Resultados dos planos e ações empreendidos pela SUDEPE

Após a criação do Decreto-Lei 221/67, e sem o primeiro PNDP ter sido

implementado, boa parte de seu conteúdo foi para o II PNDP, editado em 1969, o

qual também não se concretizou integralmente devido à falta de estrutura da

SUDEPE.

Em 1974, a SUDEPE conseguiu a aprovação do III PNDP, como

planejamento setorial pesqueiro integrado ao I Plano Nacional de Desenvolvimento –

PND, visando aumentar a produtividade do setor. Nesse período também foram

criados, por meio do Decreto-Lei no 1.379, de 12 de dezembro de 1974 fundos de

desenvolvimento regionais e setoriais, a saber:, o Fundo de Investimento do

Nordeste (FINOR), o Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), e os Fundos de

Investimentos Setoriais para o setor florestal (FISET/Florestamento-

Reflorestamento), para o setor de pesca (FISET/Pesca) e para o setor de turismo

(FISET/Turismo). Os fundos de investimentos foram a forma encontrada pelo

Governo Federal para controlar a alocação dos recursos dos incentivos fiscais de

maneira mais centralizada e, também, tentar corrigir o desequilíbrio no mercado de

incentivos fiscais (ABDALLAH, 1998; IPEA/COMIF, 1986).

Tal plano também não foi executado integralmente, e a SUDEPE foi alvo de

várias denúncias de malversação de dinheiro. Já o IV PNDP, de 1980 a 1985,

priorizou duas áreas: a de produção e a de abastecimento. Duplicar a produção

pesqueira era seu objetivo principal, estimando atingir 1.600.000 toneladas de

pescado no último ano. Para Dias Neto (2003), os PNDP´s estavam comprometidos

com a fase do “Brasil Grande”. Crescer era o que importava, e exportar a solução.
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Em 1980 foi criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro,

por meio do Decreto nº 85.394, que incorporou o Programa de Pesquisa e

Desenvolvimento Pesqueiro, até então realizado em conjunto com a FAO. Dentro da

estrutura do instituto foi criada a coordenação de extensão, que teria atribuição de

prestar assistência técnica ao pescador, especialmente ao artesanal, incorporando

assim o Programa de Assistência ao Pescador Artesanal (PESCART), criado em

1974. Também ligado ao Instituto foram criados os Centros de Pesquisa, como o

Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste -

CEPENE (criado em 1983, hoje ligado ao IBAMA).

Com a Nova República, a SUDEPE apresentou seu I PNDP Nova República,

que, como afirma Dias Neto (2003), apesar de conter um discurso crítico em relação

ao período anterior, e de incorporar alguma preocupação com a conservação dos

estoques em situação de sobrepesca, terminou por apresentar propostas muito

próximas aos PNDP´s anteriores. Assim, Dias Neto (2003, p.128) analisa os

PNDP´s, apontando que:

- não consideraram devidamente a pobreza relativa do nosso mar e
suas peculiaridades regionais, o que contribuiu para o fracasso do
alcance das sucessivas metas de incremento da produção;
- apesar de reconhecerem a importância e priorizarem ações para a
pesca artesanal – então responsável pela maior parte da produção e
pela ocupação de contingente de mão-de-obra infinitamente superior
ao segmento industrial – não se traduziram em realidade na
execução, em face da discriminação desse segmento em benefício
do industrial;
- apesar da pesquisa estar contemplada nas suas metas e ser
instrumento indispensável para um desenvolvimento sólido e
continuado, não foram capazes de apoiá-la de forma significativa;
- comprometeram os estoques dos recursos que suportavam as
principais pescarias, como camarões, sardinha, piramutaba, pargo,
lagosta, peixes demersais do Sudeste/Sul, e propiciaram, ainda, a
redução da produção total a partir de 1985; e
- não foram capazes de promover o desenvolvimento e o
fortalecimento institucional.

De acordo com os dados apresentados por Abdallah (1998), durante o

período de 1967 até 1972, foram investidos no setor pesqueiro, via incentivos fiscais,

R$ 688,8 milhões de reais, a preços de agosto de 1994, dos quais cerca de 51%

foram investidos na indústria, 20% na captura, 13% na administração, e apenas 7%
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na comercialização. Na pesquisa e levantamento de dados sobre estoques

pesqueiros nada foi investido, até mesmo porque as pesquisas eram realizadas em

parceria com a FAO.

No período de 1974 a 1986, ainda segundo Abdallah (1998), apesar do mau

uso dos recursos dos incentivos fiscais, constata-se que os mesmos destinaram-se a

financiar investimentos para aumentar a produção e exportação de pescado, bem

como para o saneamento de empresas que haviam recebido incentivo no período

anterior e se encontravam em dificuldades financeiras. Também não foram

observados nesse período investimentos em pesquisas e estudos que servissem de

base para a exploração sustentável dos recursos pesqueiros.

Os recursos utilizados de 1974 até 1985, com a implementação do

FISET/PESCA, de acordo com a avaliação realizada pelo COMIF/IPEA (1986),

foram distribuídos, em termos regionais, da seguinte forma: Norte, 5,71%; Nordeste,

15,27%; Sudeste, 53,01%; Sul, 24,51%; e Centro-Oeste, 1,5%. De acordo com

Moreira da Silva (1972), boa parte dos recursos investidos destinou-se ao

estabelecimento de uma frota para a pesca do camarão, sendo que 80% ficaram

concentrados no Sudeste-Sul.

Já em 1975, quando o BNDE fez uma avaliação da sua atuação no incentivo

ao setor, constatou os seguintes problemas estruturais para o desenvolvimento do

setor no país: a) falta de conhecimento das reservas ictiológicas; b)

superdimensionamento dos investimentos e inadequação de instalações e

embarcações; c) hábitos alimentares pouco favoráveis ao desenvolvimento do

mercado interno dos produtos pesqueiros; e d) outros: utilização de práticas

predatórias, sem controle pela fiscalização; inadequada formação de mão-de-obra

especializada, especialmente no ramo da captura; e falta de capacidade gerencial,

decorrente do pouco conhecimento em relação ao setor. Destacava ainda como

problemas conjunturais: a) o deslocamento ou desaparecimento de espécies,

problema imprevisível em virtude da falta de pesquisas; b) capital de giro

insuficiente, decorrente de erros de dimensionamento; c) retração do mercado

externo em virtude da crise econômica mundial, a partir de 1974; e d) crise

financeira das empresas, resultado dos problemas já citados (BNDE, 1979, p.59-60).

As análises feitas pelo COMIF/IPEA (1986), alguns anos depois, apontam

questões semelhantes: a) investimentos desordenados, criando uma dissociação

entre a capacidade industrial instalada, captura e comercialização e as reais
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potencialidades dos recursos naturais disponíveis; b) incapacidade de o setor

assegurar o suprimento de matéria-prima, devido ao esforço de pesca exagerado

sobre determinados estoques, empirismo da atividade de captura e falta de

pesquisas que dessem suporte à exploração de novos recursos pesqueiros; c)

desvios de recursos; e d) altas taxas de corretagem para a captação de incentivos.

Na avaliação de Moreira da Silva (1972), parte do fracasso da política

pesqueira da SUDEPE, além dos fatores já apontados, tinha como motivos as

próprias características ecológicas do mar brasileiro e a falta de um entendimento

adequado de como enfrentá-la. Enquanto os peixes mais baratos eram capturados

no centro-sul, que, devido as suas características produz estoques mais abundantes

e passíveis de serem explorados pela pesca industrial (sardinha, tainha, corvina,

merluza), no litoral nordeste-norte o pescado produzido é o que ele chama de finos

(cherne, lagosta, badejo), que são consumidos pela população mais rica do sul.

Assim, segundo esse autor, os custos para enviar o pescado barato do sul para o

nordeste eram excessivamente elevados, o que, somado à pobreza que assolava

essa região, fazia com que não houvesse mercado consumidor interno para o

pescado capturado no centro-sul.

De acordo com Dias Neto (2003), as políticas de incentivo deram prioridade

à industrialização da pesca, tendo preterido a pesca artesanal, que, segundo sua

expressão foi “largada à própria sorte”. Soma-se a isto o fato de que os grupos

empresariais favorecidos eram despreparados e não tinham experiência no setor.

Tais grupos depredaram rapidamente os recursos pesqueiros, levando a uma

situação de depleção dos estoques.

De acordo com Dias Neto (2003), outra importante ação subsidiada para a

pesca nacional foi o Programa de Desenvolvimento Pesqueiro – SUDEPE/BID, com

um montante de U$130,35 milhões, 50% oriundos de empréstimo do BID e 50% de

contrapartida nacional, que foram assim distribuídos:

- Subprograma A – Linha global de crédito – Propesca – U$ 101,35 milhões

- Subprograma B – Terminal pesqueiro do Maranhão – U$ 5,2 milhões

- Subprograma C – apoio setorial – U$ 23,8 milhões.

Tal programa era intermediado pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo

– BNCC e pelos bancos estaduais a ele conveniados, com juros subsidiados
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variando de 10% a 38% a.a. Dos recursos totais, 71% foram liberados, dos quais

48% para o financiamento de barcos e equipamentos da frota industrial, 27% para

barcos e equipamentos da frota artesanal e 25% para aquicultura. Em termos

regionais, 66% foram para o Nordeste, 14% para o Norte, 11% para o Sudeste, 7%

para o Sul e 2% para o Centro-Oeste. O privilégio dado às regiões Norte e Nordeste

deve-se ao direcionamento dos recursos à formação de uma frota de arrasto para a

pesca de camarão do Norte, da qual uma significativa parte das empresas tinha

sede ou filial no Ceará (dos 71 camaroneiros financiados, 40 foram para o CE e 22

para o PA), sendo a totalidade dos financiamentos para a aquicultura destinados à

carcinicultura sediada no Nordeste (DIAS NETO, 2003, p.133-4).

Destaca ainda que, devido aos planos econômicos da década de 1980, os

valores das dívidas não foram corrigidos aos devedores, o que resultou no

pagamento de valores irrisórios por parte destes e coube ao governo brasileiro arcar

com o pagamento dos empréstimos, criando uma cultura de “não-pagamento” e de

insustentabilidade para o setor. Assim, afirma Dias Neto (2003, p.135 e 136):

[...] os fatos anteriormente abordados contribuíram para uma percepção
comum de que o setor da pesca é corrupto e que opera com base na troca
de favores devido ao elevado grau de promiscuidade entre os
implementadores da política e representantes da iniciativa privada.

:

[...] esse quadro político-institucional permitiu que o setor de pesca no Brasil
convivesse com elevado grau de desperdício de recursos, desvio de verbas
públicas, com a discriminação de setores socioeconômicos importantes,
como o da pesca artesanal, e culminou com o comprometimento dos
recursos mais significativos, por sobrepesca.

[...]ao final desse período observa-se também, como resultado, a implantação
de um parque industrial superdimensionado, mal distribuído e desequilibrado
entre as suas atividades de captura, beneficiamento e comercialização, e que
continua sobrevivendo, mais do que nunca, com o constante fantasma da
inviabilidade econômica ou da quebradeira..

De acordo com Dias Neto (2003), a autarquia não conseguiu, ao longo de

seus 26 anos de existência, se institucionalizar e atender as demandas do setor

pesqueiro, ao mesmo tempo em que promoveu, por meio dos incentivos

econômicos, a criação de frotas que levaram à sobreexplotação de alguns recursos,

como a sardinha no Estado do Rio de Janeiro, entre outros.
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Vale relembrar, contudo, que esse período é marcado também pela

introdução de mecanismos de comando e controle na gestão das pescarias,

especialmente a partir da década de 1980, como a introdução de períodos de

defeso, de definição de áreas de exclusão de pesca, de proibição de utilização de

tipos de petrechos e artes de pesca, entre outros, como previsto no próprio Código

de Pesca. Alguns desses instrumentos, como destacado por Andriguetto Filho et al

(2012), no caso do Paraná, focados na gestão de recursos capturados pela pesca

industrial, acabaram por criar conflitos e dificuldades entre os pescadores

artesanais.

Ainda, destaca-se que em 1973, pouco depois da Conferência da ONU

sobre o Meio Ambiente Humano  realizada em Estocolmo, foi criada, no Brasil, a

Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), órgão especializado no trato de

assuntos ambientais sob a coordenação do Ministério do Interior.  A SEMA se

dedicava ao avanço da legislação e aos assuntos que demandavam negociação em

nível nacional, tais como a produção de detergentes biodegradáveis, a poluição por

veículos, a demarcação de áreas críticas de poluição, e a criação de unidades

nacionais de conservação. De fato, as medidas de Governo se concentravam na

agenda de comando e controle, normalmente em resposta a denúncias de poluição

industrial e rural (SOUSA, 2005).

Ressalta-se também que, em 1981, foi criada a Política Nacional do Meio

Ambiente – PNMA, por meio da lei 6.981, que institui todo um aparato institucional

para a proteção do meio ambiente nacional, constituindo o Sistema Nacional do

Meio Ambiente – SISNAMA, composto pelos “órgãos e entidades da União, dos

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios, bem como as fundações

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade

ambiental” (FUKS, 1996). Assim, todos os órgãos que regulam o meio ambiente no

Brasil passaram a fazer parte de um mesmo sistema, devendo fazer cumprir a

legislação ambiental federal e as resoluções do Conselho Nacional do Meio

Ambiente – CONAMA, criado pela mesma lei, com a finalidade de assessorar o

conselho de governo, propor diretrizes para as políticas governamentais para o meio

ambiente e recursos naturais e deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os governos municipais e estaduais

poderiam, supletivamente, legislar sobre a questão ambiental, desde que não

formulassem leis que contradissessem ou fossem menos restritivas que as leis
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federais. A PNMA é um marco no ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao

meio ambiente, pois passa de uma abordagem que se referia geralmente ao uso de

determinado recurso – Código Florestal, Código das Águas, Código de Pesca – que

visava garantir seu uso racional com enfoque em sua exploração econômica, para

uma abordagem multidimensional e para além da setorialidade (KISHI, 2007).

Porém, a PNMA só vai ter seu reconhecimento pleno e sua funcionalidade a

partir da promulgação da Constituição de 1988, em que o meio ambiente (sadio)

ganha um novo estatuto ao ser reconhecido como direito difuso (FUKS, 1996).

5.1.3 A pesca artesanal na vigência da SUDEPE

Os dados apresentados na literatura consultada demonstram a tendência do

governo brasileiro durante a ditadura militar a privilegiar e fomentar a pesca

industrial. Para a pesca artesanal, em 1974, foi formulado pela SUDEPE um plano

de extensão e assistência técnica, denominado Plano de Assistência à Pesca

Artesanal (PESCART), com o apoio do Ministério da Agricultura, do Banco Nacional

de Crédito (BNC), e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA). Entre os objetivos principais do PESCART estavam “modernizar a

atividade pesqueira artesanal no intuito de promover inserção dos produtos da pesca

no mercado a fim de facilitar e possibilitar que os pescadores artesanais vendessem

seus produtos em melhores condições de competitividade” (CARVALHO, 2007, p.

25). Para Callou (1995), o objetivo do PESCART era modificar as técnicas e as

tecnologias de pesca utilizadas pelos pescadores artesanais através de políticas de

desenvolvimento. Segundo Diegues (1988, p.28):

Foi criado em 1973 o PESCART, para compensar a pesca artesanal do
descaso até então oferecido; o plano baseava-se na necessidade da
modernização tecnológica, da concentração dos recursos, na eliminação do
paternalismo, na integração dos programas de assistência e na interrelação
entre a pesca artesanal e industrial. O motor do PESCART era a
“assistência técnica”, prestada por engenheiros de pesca; a maioria deles
reduzia o desenvolvimento à introdução de novas técnicas de captura e
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processamento de pescado. Essas inovações tecnológicas tinham falhas,
nem sempre eram necessárias, e os técnicos não levavam em consideração
as características socioculturais e o sistema de poder reinante nas
comunidades pesqueiras. A eliminação do paternalismo também não foi
alcançada, pois o processo educativo utilizado pela extensão pesqueira, em
que o extensionista é o emissor e o pescador é o receptor passivo, não
permitiu uma real participação do pescador no desenvolvimento da pesca,
fazendo com que o discurso de participação caísse no vácuo.

Pode-se dizer que o modelo de desenvolvimento adotado pelo governo

brasileiro para a pesca artesanal nesse período foi muito semelhante àquele

implementado na pequena agricultura – a difusão tecnológica visando à

modernização do setor. De acordo com Tauk Santos e Callou (1995, p. 43):

[...] fato é que pouco se conhecia (e pouco se considerava) os aspectos de
ordem cultural das populações envolvidas com a pesca artesanal. A
maneira como os pescadores catalogavam seu cotidiano, suas formas de
aprendizagem, de conhecimento e difusão desse conhecimento no contexto
familiar e social pesqueiro, não era considerada como variável fundamental
na elaboração dos projetos governamentais de desenvolvimento. Esse fator,
ao contrário, era percebido como empecilho ao desenvolvimento pretendido:
a "ignorância", a "preguiça", o "despreparo técnico" e o "pessimismo" do
pescador eram termos incorporados ao vocabulário extensionista.

Apesar dos investimentos para a pesca artesanal terem sido muito inferiores

àqueles destinados à pesca industrial, não se deixa de reconhecer que estes tiveram

efeitos também na própria diferenciação social entre os pescadores artesanais,

como detectado por Andriguetto Filho et al (no prelo), para o caso do litoral

paranaense. Com o financiamento a baixo custo de motores, embarcações,

petrechos de pesca, que incidiram especialmente sobre os grupos de pescadores

que já possuíam maior poder dentro de suas comunidades, pode-se inferir que as

políticas de fomento à pesca artesanal (ainda que incipientes), somadas ao

processo de urbanização e desenvolvimento turístico do litoral, em especial nas

regiões sudeste e sul, resultaram na desarticulação das formas comunitárias de

acesso aos recursos. Destaca-se, ainda, que, durante o governo militar, as colônias

de pescadores não possuíam autonomia para eleger seus representantes e estavam

sob forte controle da SUDEPE e da Marinha.



143

Pode-se dizer, portanto, que as políticas adotadas pela SUDEPE tiveram

foco praticamente exclusivo na dimensão econômica, que a sustentabilidade era

vista apenas a partir da abordagem bioeconômica, com os aspectos sociais e

ambientais praticamente não tomados em conta.

Contudo, é importante também salientar que já na década de 1980 uma

série de unidades de conservação de proteção integral são criadas na zona costeira

e marinha (Estação Ecológica Carijós –SC, em 1986; Parque Nacional da Lagoa do

Peixe – RS, em 1986; Estação Ecológica de Guaraqueçaba – PR, em 1982; entre

outras), mas que, com uma abordagem preservacionista (DIEGUES, 1998),

acabavam por gerar ainda mais restrições e dificuldades para a reprodução social

dos pescadores artesanais.

Nesse sentido, na década de 1980 se inicia a passagem de uma política

pesqueira predominantemente desenvolvimentista para uma que combina o

interesse no crescimento econômico com o cuidado ecológico, fazendo-o, contudo,

sem considerar as diferenças das condições de acesso e os usos feitos dos

recursos naturais entre os diferentes grupos e classes sociais pesqueiras, numa

posição típica do pensamento ecologista clássico, e que, como apontado no debate

sobre o desenvolvimento sustentável feito anteriormente, se coaduna com a

ideologia do ambientalismo moderado. De um lado, a criação de áreas intocadas

para proteção do meio ambiente, o que, por outro lado, liberaria o uso das outras

áreas para o crescimento econômico sob a lógica do capital e dos mecanismos de

mercado.

5.2 A PESCA SOB VIGÊNCIA EXCLUSIVA DO IBAMA - 1989 – 1997 – ÊNFASE
NO ORDENAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE AQUÍCOLA E PESQUEIRA

Em 1989, após várias denúncias de corrupção e malversação do dinheiro

público, a SUDEPE é extinta e suas atribuições incorporadas ao Instituto Brasileiro

do Meio Ambiente (IBAMA), criado pela Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989

(durante o governo do  Presidente José Sarney), órgão que é resultado da fusão da

SUDEPE, da Secretaria Especial de Meio Ambiente, da Superintendência de

Desenvolvimento da Borracha e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
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Nesse momento, as atividades de gestão dos recursos pesqueiros, o patrimônio, os

recursos orçamentários e financeiros, a competência legal, as atribuições e o

pessoal ficam a cargo do IBAMA, que incorporou a SUDEPE em sua criação. Desta

forma, cabia ao IBAMA:

o papel de coordenar, regulamentar, orientar e fiscalizar a execução das
ações e atividades relacionadas à gestão dos recursos pesqueiros. Além da
realização das estatísticas pesqueiras, o IBAMA passa a atuar como órgão
de pesquisa, regulamentação e fiscalização do setor, focalizando suas
ações e políticas na necessidade de manutenção da biodiversidade
aquática e costeira (FAO, 2006, p.17).

Segundo Dias Neto (2003), o Instituto foi estruturado em cinco diretorias,

sendo uma administrativa e quatro técnicas ou de áreas especializadas: a Diretoria

de Controle e Fiscalização – DIRCOF, a Diretoria de Incentivo à Pesquisa e

Divulgação – DIRPED, a Diretoria de Recursos Naturais Renováveis – DIREN e a

Diretoria de Ecossistemas – DIREC. As competências específicas da SUDEPE

ficaram distribuídas nas quatro diretorias da seguinte forma: fiscalização, registro,

cadastro e licenciamento na DIRCOF, pesquisa e divulgação técnica e científica na

DIRPED, fomento e regulamentação do uso dos recursos na DIREN, e preservação

(espécies ameaçadas de extinção, como as baleias) na DIREC. A estrutura do

IBAMA manteve também os Grupos Permanentes de Estudo (GPE’s), criados

durante a vigência do PPDP.

De acordo com a revisão feita pela FAO (2006), baseando-se em Relatório

da Missão do Departamento de Pesca da FAO de apoio ao Departamento de Pesca

e Aquicultura do Ministério da Agricultura e Abastecimento de 1998:

A característica da administração dos recursos pesqueiros desse período
tem um enfoque singular. Isso é devido tanto porque as funções e
atribuições que eram setoriais se disseminaram em uma estrutura funcional,
como pela natureza de âmbito institucional imediato, um organismo
responsável pelo meio ambiente que concentrava as competências de
ordenamento e fomento à aquicultura e pesca” (GUMY19 apud FAO, 2006,
P.17).

19GUMY, A. Relatório da Missão do Departamento de Pesca da FAO de apoio ao Departamento de
Pesca e Aqüicultura do Ministério da Agricultura e Abastecimento. 28 set.-9 out. 1998.
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A atuação do IBAMA baseou-se fundamentalmente na conservação e

preservação dos recursos pesqueiros, com poucas ações de incentivo ao

desenvolvimento e fomento à atividade. De acordo com Maneschy (1999), o enfoque

do IBAMA estava na gestão e conservação dos recursos, e o desenvolvimento da

atividade pesqueira estava fora do foco institucional. Sua principal tarefa era o

controle da sobreexplotação dos recursos e o controle da pesca predatória, tanto

artesanal quanto industrial. Ainda de acordo com Maneschy (1999), apesar do

enfoque conservacionista da atuação do IBAMA no período, ela foi socialmente mais

equilibrada do que a política exercida pela SUDEPE, uma vez que, se bem não

buscou formas de desenvolver a pesca artesanal, também não ofereceu subsídios e

facilidades à pesca industrial. Maneschy destaca ainda que naquele momento

(1999) o IBAMA passava a tomar iniciativas no sentido da co-gestão dos recursos

(tratava, no caso, do Norte do país), alterando o viés top-down até então adotado na

forma de controle da atividade.

Destaca-se que as principais ações realizadas pelo IBAMA foram, portanto,

a edição de várias Portarias e Instruções Normativas que visavam regular a

atividade pesqueira, estabelecendo períodos de defeso, tamanhos mínimos de

captura, número de embarcações a serem licenciadas para cada espécie-alvo, no

caso de espécies controladas, e áreas de exclusão da pesca, entre outras, ou seja,

a manutenção dos mecanismos de comando e controle, com enfoque na

recuperação dos estoques. Vasconcelos, Salles e Diegues (2005) destacam que no

período de atuação do IBAMA também houve pouco ou nenhum reconhecimento

das práticas patrimoniais e as características socioeconômicas das comunidades de

pescadores artesanais, e ainda, que a fiscalização e a punição recaiam

principalmente sobre estes, já que a pesca industrial atua em áreas de mais difícil

acesso e controle. Destacam também que, mesmo com a criação do Centro

Nacional de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Sustentável (CNPT), em

1992, dentro da estrutura do IBAMA e com atribuição de implementar as Reservas

Extrativistas (categoria de unidade de conservação de uso sustentável, baseada no

reconhecimento das práticas de populações tradicionais, criada a partir  da luta dos

seringueiros no Acre), essas não contaram com uma efetivação, havendo pouco

esforço técnico e financeiro de suporte.
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O relatório da FAO (2006) aponta que em 1991 foi editada a Lei de Política

Agrícola, que considera a atividade pesqueira como parte integrante da atividade

agrícola (com base na Constituição de 1988), fortalecendo a luta do setor pelo

cumprimento dessa normativa. Assim, em 1992, é encaminhada ao Congresso

Nacional pelo Presidente Itamar Franco a Medida Provisória no. 309/92, visando

transferir para o âmbito do Ministério da Agricultura a competência sobre a

aquicultura e a pesca. Porém, segundo os autores, o cenário político da época

envolvia também a criação do Ministério do Meio Ambiente, o que levou a promover

um acordo entre o governo e o setor para a omissão das competências referentes à

pesca, obrigando, porém, ao executivo a encaminhar projeto de lei no prazo de 90

dias para tratar da matéria, o que foi incorporado à transformação da MP na lei

8490/92.

Porém, apenas em 1994 é constituído um Grupo de Trabalho Interministerial

(PORTARIA 02/94), que levantou as seguintes considerações:

(...) os setores de Aqüicultura e Pesca deveriam ser tratados no âmbito do
governo federal por um órgão autônomo, preferencialmente no nível de
Secretaria Nacional, com competência e estrutura adequada para o
planejamento, o controle, a administração e a coordenação nacional das
atividades de pesquisa e de promoção do desenvolvimento; devendo
permanecer no âmbito do órgão responsável pelo setor ambiental a
fiscalização pesqueira e o gerenciamento dos recursos naturais renováveis
(mamíferos e répteis aquáticos). Aos Estados e Municípios (co-responsáveis
pela Constituição Federal com a gestão ambiental e à administração dos
recursos naturais renováveis) ficaria atribuída a execução de programas,
projetos e atividades, inclusive a normatização sobre a exploração de
estoques disponíveis nos limites de cada Estado. Ao setor privado seriam
assegurados os mecanismos institucionais de estímulo à produção, ao
beneficiamento e à comercialização do pescado, circunscritos à política de
preservação ambiental desses recursos naturais renováveis (FAO, 2006,
p.18-9).

Com o início do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e a

ampliação da adoção de políticas neoliberais (que haviam iniciado no governo do

Presidente Fernando Collor de Mello) e a restrição dos gastos governamentais,

acabou não ocorrendo a criação da referida secretaria, sendo então criado, em

1995, por meio do Decreto 1.697/95, o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro –

GESPE, que tinha como missão conciliar a política do governo aos anseios do setor,
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com o propósito de “promover o desenvolvimento do setor em cargo de propor à

Câmara de Política dos Recursos Naturais a Política Nacional de Aquicultura e

Pesca e coordenar, em nível nacional, a implementação de suas ações” (FAO, 2006,

p.19). O GESPE era composto por membros dos seguintes ministérios: da Marinha;

das Relações Exteriores; da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; da

Educação e do Desporto; do Trabalho; da Indústria, do Comércio e do Turismo; da

Ciência e Tecnologia; do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia

Legal; e do Planejamento e Orçamento (FAO BRASIL, 2006).

O GESPE foi importante para a transferência de competências do IBAMA

para o DPA/MAA em 1997, por meio da Medida Provisória 1549-35/97, na qual foi

estabelecida a separação das atividades de ordenamento e fomento e

desenvolvimento, essas últimas sob atribuição do Ministério da Agricultura e

Abastecimento. Esse ato dá ensejo para a nova etapa que iniciará em 1998, com a

criação do Departamento de Pesca e Aquicultura no âmbito do Ministério da

Agricultura e Abastecimento (FAO, 2006).

É importante ressaltar que a criação do IBAMA se dá no período posterior à

promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual o meio ambiente encontrará

acolhida jurídica plena. De acordo com Fuks (1996), na nova constituição, o conceito

de meio ambiente, assim como a atribuição de responsabilidades e definição de

meios legais para sua proteção, encontra abrigo da ‘lei maior’ e, com isso, alcança

grau máximo de universalidade enquanto norma.  Assim, a Política Nacional do Meio

Ambiente e a constituição do SISNAMA e do CONAMA vão ter seu período de real

efetivação a partir deste momento. Destaca-se também que a PNMA cria uma série

de instrumentos, como o licenciamento ambiental de atividades potencialmente

poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, o zoneamento ambiental, a criação

de unidades de conservação, os relatórios de qualidade ambiental, todos esses

possuindo correlação direta com a atividade pesqueira, já que esta é utilizadora de

recursos naturais, e que passam a ser efetivamente implementados na década de

1990.

Na Constituição de 1988, o meio ambiente deixa de ser um bem da União

para tornar-se um “bem de uso comum e essencial à qualidade de vida, impondo-se

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações”, incorporando aí a noção do Relatório Brundtland.

Note-se que na PNMA o meio ambiente era considerado como um “patrimônio
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público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o seu uso

coletivo”. A partir da definição dada ao meio ambiente pela nova Constituição, como

ressaltam Ferreira (1996) e Fuks (1996) ele se torna objeto de um novo contrato

social, tornando proeminente a importância de rever os usos que se faz do meio

ambiente, e, consequentemente, as relações entre os próprios agentes sociais.

Por outro lado, a Constituição Federal conferiu à Zona Costeira o status de

“Patrimônio Nacional” estabelecendo que “sua utilização far-se-á na forma da lei,

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive

quanto ao uso dos recursos naturais” (Artigo 225, parágrafo 4º). A Constituição

definiu, ainda, que o mar territorial e os recursos naturais da plataforma continental e

da zona econômica exclusiva são considerados “bens da União”. Manteve-se,

assim, os recursos pesqueiros como bens da União, o que já estava previsto no

Código de Pesca de 1962, enfatizando a responsabilidade do Estado em conceder o

direito de uso e exploração destes, por meio da concessão de licenças ou

permissões.

Ainda em relação à Constituição de 1988, destaca-se a mobilização

realizada pelos pescadores e pescadoras no movimento que ficou conhecido como

Constituinte da Pesca (RODRIGUES, 2010), apoiado pelas pastorais da Igreja

Católica, por meio do qual os pescadores artesanais garantiram o status de

segurados especiais da previdência social (discutido mais adiante nesse trabalho),

bem como a autonomia das colônias de pescadores para a eleição de seus

representantes.

A característica mais conservacionista desse período, em que o órgão

ambiental exerceu o controle exclusivo das atividades de pesca, privilegiando a

dimensão ecológica, se deveu em grande medida pela conjuntura específica, que

somava à crise dos recursos pesqueiros - que levou a uma retração na indústria

pesqueira - com a reestruturação do Estado brasileiro a partir da adoção do modelo

neoliberal, que privilegiava a redução do papel do Estado na economia e na atenção

às demandas sociais.
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5.3 A DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE IBAMA E DPA: 1998 – 2003

O Departamento de Pesca e Aquicultura foi criado por meio do Decreto no

2.681 de 21 de junho de 1998 (governo do presidente Fernando Henrique Cardoso),

que aprovava a estrutura regimental de alguns Ministérios, e inicia a divisão de

competências entre IBAMA e DPA. Contudo, será com o Decreto N° 2.840, de

novembro de 1998 que terá início a disputa institucional em torno do ordenamento e

da regulação do uso dos recursos, uma vez que este estabelece que:

Art . 4º O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal fixará, periodicamente, para ser observado nas zonas
brasileiras de pesca, o volume a ser capturado, as modalidades de pesca,
os petrechos permitidos e os tamanhos mínimos de captura por espécies
passíveis de serem capturadas por embarcações pesqueiras.
Parágrafo único. No caso das espécies migratórias e das que estejam
subexplotadas ou inexploradas, caberá ao Ministério da Agricultura e do
Abastecimento a autorização e o estabelecimento de medidas que permitam
o aproveitamento adequado, racional e conveniente desses recursos
pesqueiros.

Para Dias Neto (2003), esse novo arranjo institucional estabeleceu a divisão

do indivisível, uma vez que cinde a integridade necessária à gestão pesqueira e a

observação do caráter ecossistêmico. Assim, diz Dias Neto (2003, p.70):

Adicione-se, no campo conceitual, que mesmo a gestão de recursos
altamente migratórios e compartilhados com outros países, como os atuns e
afins, não pode estar dissociada da integridade da gestão pesqueira
nacional. Seja porque exceções como a do bonito-listrado capturado pela
frota brasileira, no Atlântico Ocidental, não se mistura com aquele do
Atlântico Oriental, levando a que, na prática, a gestão seja de total
responsabilidade nacional. Ou, ainda, porque as demais espécies de
tunídeos, especialmente aquelas capturadas com espinhel pelágico,
interagem com outros estoques também afetados por esta pesca e cuja
gestão compete a outro ministério.

De acordo com Dias Neto (2003, p.116), o DPA não foi dotado de estrutura

para atuar nos Estados, o que não impediu a competição institucional. Ainda

segundo o autor o Ministério Público Federal emitiu parecer em que estipulava:
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(...) a divisão entre as espécies (...), além de cindir a competência do
Ministério do Meio Ambiente para estabelecer políticas de preservação,
conservação e utilização sustentável de ecossistemas, propor estratégias,
mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da
qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais, é
impossível de ser efetivada na prática, pois, na natureza, há um
compartilhamento de estoque, ao que se soma o fato de que estoques
subexplotados ou inexplotados hoje, à medida em que captura, podem se
tornar sobreexplotados e, assim, passar a outra esfera de competência”
(Ofício/4ªCCR/N° 601, de 22 /12/2000 – determinou ao IBAMA que promova
o licenciamento ambiental da atividade pesqueira em todo o país).

Apesar da divisão de competências, o modelo permaneceu vigente até o

final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Das medidas adotadas

nesse período, destaca-se a volta da política de crédito para o setor (ainda que não

específica e incorporada à política de crédito rural) e o estabelecimento da

subvenção ao óleo diesel (que teve início ainda sob atuação do GESPE) por meio

da Medida Provisória no 1.577, de 18 de dezembro de 1996, convertida na Lei nº

9.445, de 14 de março de 1997 (ABDALLAH, 1998).

De acordo com os dados disponíveis sobre o Plano Plurianual (PPA) do

segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso – 2000 – 2003 (os

dados do primeiro mandato não estão disponíveis em nenhuma das fontes de

consulta utilizadas), havia dois programas finalísticos cadastrados sob

responsabilidade do Departamento de Pesca e Aquicultura: o Programa de

Desenvolvimento da Aquicultura e o Programa de Desenvolvimento da Pesca.

Para o programa voltado para a aquicultura, previa-se um investimento para

o período da ordem de R$ 65,4 milhões. De acordo com os dados apresentados,

objetivava-se desenvolver tanto a aquicultura familiar quanto a empresarial

destinada à exportação. Sabe-se que durante esse período houve grande expansão

do cultivo de camarão no litoral brasileiro, que causou muitos impactos para as

comunidades costeiras, especialmente aos pescadores artesanais, em decorrência

da destruição de áreas de manguezais e apicuns e pelo despejo das águas

utilizadas nos tanques sem tratamento nos estuários (BATISTA & TUPINAMBÁ,

2005).

Ainda de acordo com Batista e Tupinambá (2005), o Departamento de Pesca

e Aquicultura previa a expansão, até 2003, para cerca de 30.000 hectares de área

cultivada com camarão marinho, destinado à exportação com vistas a reverter o
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déficit da balança comercial brasileira de pescado. Segundo os autores, houve um

crescimento da produção de 3,6 mil toneladas ao ano, em 1997, para 40 mil

toneladas, em 2001, com uma taxa de crescimento de 83,5% ao ano. O

desenvolvimento da atividade se deu especialmente no nordeste brasileiro, com

destaque para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Esse

desenvolvimento se fez a despeito do controle socioambiental, aproveitando-se da

debilidade institucional dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento

ambiental da atividade (especialmente no nordeste).

Uma das iniciativas do DPA/MAA foi a criação do Decreto nº 2.869, de 9 de

dezembro de 1998, que instituiu a cessão de águas públicas para fins de

aquicultura, estabelecendo a cessão onerosa das áreas e iniciando assim, na

prática, o processo de valorização primária (ALTVATER, 2011) e privatização das

águas.

No que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento da Pesca, se previa

dotação orçamentária de R$ 36,7 milhões para o mesmo período (2000-2003), e

tinha como principal objetivo o aumento das exportações de pescado, contando

especialmente com o potencial (questionado pelos cientistas) de desenvolvimento

da pesca na Zona Econômica Exclusiva Brasileira, pesca essa que esteve dentro

dos principais interesses do órgão. De acordo com Dias Neto (2003), o diretor do

departamento era um “cristão-novo” na pesca que havia acabado de constituir

“empresas de fachada” para o arrendamento de barcos estrangeiros operarem no

mar brasileiro. Assim, liberou-se por meio do Decreto nº 2.840, de 10 de novembro

de 1998 o arrendamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras,

liberando-as para atuar além das 12 milhas náuticas (mar territorial).

Por parte do IBAMA, o programa finalístico cadastrado no PPA voltado para

a pesca chamava-se “Recursos Pesqueiros Sustentáveis”, com dotação

orçamentária para o período de R$ 122,1 milhões, e entre suas ações estavam o

pagamento ao seguro-desemprego do pescador artesanal, o fomento a projetos de

uso sustentável dos recursos pesqueiros e a Avaliação dos Estoques Pesqueiros e

do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva

(REVIZEE).

Pode-se inferir, portanto, que o início da divisão de competências em

relação aos recursos pesqueiros marca um acirramento institucional entre a posição

setorial interessada no desenvolvimento e crescimento econômico da atividade, e a
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posição ambiental, focada na conservação dos recursos, ainda que esta última o

tenha realizado de forma pouco efetiva no período anterior, tendo-se em vista os

dados que continuavam apontando a situação de sobreexplotação dos recursos

pesqueiros (VASCONCELOS et al, 2005).

A década de 1990 foi caracterizada pelos debates em torno da questão

ambiental e da institucionalização e juridicização da questão ambiental no país,

impulsionados pela realização da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente da

ONU, realizada em 1992 em Rio de Janeiro, RIO-92. Com a criação do Ministério do

Meio Ambiente, com o objetivo de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a

política ambiental federal, esse se torna o órgão central da Política Nacional do Meio

Ambiente, o IBAMA seu órgão executivo, e os Estados e municípios, investidos de

novas atribuições a partir da Constituição de 1988, passam também a exercer

funções de controle e planejamento por meio de seus órgãos ambientais

(CAVALCANTI, 2004).

Multiplicaram-se assim as leis que regulam o uso dos recursos naturais, com

a instituição do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC, ainda em 1988),

o início da tramitação da lei de crimes ambientais (Lei no 9.605, de 12 de fevereiro

de 1998), a lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da

Natureza – SNUC (Lei no 9.985 de 18 de julho de 2000), e a Política Nacional de

Recursos Hídricos – PNRH (lei no 9.433 de 1997), entre outras.

É importante destacar que esse período é marcado por profundas reformas

no Estado brasileiro, pela adoção das práticas neoliberais de privatização, a maior

abertura ao capital estrangeiro, a financeirização da economia, a reforma do sistema

de seguridade social e previdenciário, que não chegaram a se constituir com a

universalidade prevista na constituição (ANTUNES, 2005). Como destaca Acselrad

(2006), o Estado passa a externalizar suas atividades governativas e o discurso e

prática da descentralização e da governança ganha força, em nome da eficiência na

gestão.

É pertinente ressaltar ainda que grande parte dos programas ambientais,

como a PNMA, o PNGC, a PNRH foram implementados com financiamento do

Banco Mundial (BM) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD)

(SCARDUA, BURZSTYN, 2003), seguindo diretrizes estabelecidas por essas

instituições. Carneiro (2007) aponta como um léxico que tem origem nos

movimentos sociais, como a demanda por participação, é incorporada por essas
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agências, porém deslocando seu sentido. Ao invés de classes sociais e grupos

sociais distintos, se fala da participação de indivíduos capazes ou a serem

capacitados para o diálogo com os agentes governamentais para a formação de

consensos, que é, de antemão, o objetivo central da participação.

Como já destacado na parte desta tese que trata das diretrizes

internacionais, esse período é marcado pela criação de uma série de instrumentos

que visam regular o uso dos recursos naturais: a Convenção da Diversidade

Biológica e a Agenda 21 Global (1992), a Convenção das Nações Unidas sobre os

Direitos do Mar entra em vigor (1994) e é criado o Código de Conduta para a Pesca

Responsável (1995).

Pode-se dizer que o cenário é marcado, de um lado, pelo processo de

globalização econômica sob o modelo neoliberal, com a redução do papel do Estado

a agente regulador em nome da eficiência técnica, e por outro, pela proliferação das

normas ambientais. Privilegia-se assim o eixo econômico-ecológico, enquanto as

demandas sociais são cada vez mais entregues aos mecanismos de mercado,

aumentando ainda mais os problemas sociais e as desigualdades (ANTUNES,

2005).
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6 AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS

6.1 O PROGRAMA DO PT – 2002 PARA O SETOR DA PESCA

Em 2002, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a chegada do Partido

dos Trabalhadores ao Governo Federal, muitas expectativas foram alimentadas

pelos movimentos sociais, que historicamente participaram da constituição do

partido, ainda que este tenha surgido atrelado mais diretamente ao “novo

sindicalismo”20, expectativas no sentido de um governo que fosse capaz de

transformar o cenário político brasileiro, alterando o quadro neoliberal, reafirmando o

papel do Estado na construção de um projeto popular. Assim, antes de começar a

apresentar as mudanças institucionais no âmbito pesqueiro acontecidas entre 2003

e 2011, entende-se pertinente identificar brevemente as intenções políticas que

anunciava o PT no seu programa de 2002, no que diz respeito a seu projeto de

desenvolvimento em geral e à pesca, em particular.

Em seu programa de governo21, o PT (PT, 2002) propõe a constituição de

um “modelo alternativo de desenvolvimento”, em que o eixo social seria o pilar

fundamental para o crescimento econômico, com um foco no aumento da renda das

parcelas mais pobres da população, o que permitiria a constituição de um mercado

de consumo de massa capaz de dinamizar a economia e gerar mais postos de

trabalho, gerando um ciclo virtuoso. Assim, previa investimentos na infraestrutura

econômica e social, particularmente atreladas à construção civil, o que implicaria no

aumento do emprego formal, aumento da capacidade de consumo das parcelas

mais pobres, gerando mais empregos nas indústrias ligadas a vestuário, mobiliário,

potencializando o consumo. Previa, então, o investimento na política industrial capaz

de diminuir o coeficiente das importações de bens de capital e bens tecnológicos,

tendo como foco principal o aumento da competitividade do país e o aumento das

exportações (PT, 2002).

20 Sobre o histórico do Partido dos Trabalhadores, ver GADOTTI, M e PEREIRA, O. Pra que PT:
origem, projeto e consolidação do Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Cortez, 1989. Sobre o novo
sindicalismo ver OLIVEIRA, R.V. Sindicalismo e democracia no Brasil: atualizações: do novo
sindicalismo ao sindicato cidadão. Tese de doutorado, Departamento de Sociologia, FFLCH-USP,
2002.
21 Disponível em: http://www.fpabramo.org.br/uploads/programagoverno.pdf
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Estabelece, assim, o eixo econômico-social como ponte fundamental em seu

modelo de desenvolvimento, que Aloísio Mercadante (2011) chamou de “Novo

Desenvolvimentismo”, ainda que se afirme no programa que “o governo trabalhará

por um novo padrão de desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão

social e justiça ambiental, de modo que, resguardado o direito das gerações futuras,

todos tenham acesso justo e equitativo aos recursos naturais”, assumindo assim a

noção de desenvolvimento sustentável. Afirma ainda que manterá distância tanto do

velho nacional desenvolvimentismo das décadas de 1950, 1960 e 1970 quanto do

novo liberalismo que marcou a década de 1990 (PT, 2002).

Entre suas diretrizes também se aponta o apoio a pequenos e médios

empreendimentos e o fomento à economia solidária, postulando que ela constitui um

elemento central no novo modelo de desenvolvimento, considerando-a como um

fator de estabilização social por sua capacidade de manter empregos em períodos

de crise. Propõe, assim, que o governo apoiará essas formas de organização da

produção, destacando os seguintes mecanismos: (a) ampliação de rede de serviços

de apoio visando assegurar aos empreendimentos acesso às tecnologias de

produção, de marketing e de financiamento; (b) capilarização da rede bancária

visando assegurar financiamento sem maiores trâmites burocráticos e a taxas

diferenciadas para essas atividades (PT. 2002).

Ainda considerando a questão social, aponta a ampliação de políticas de

renda mínima, abrangendo todo o território nacional, que se configurará com o

Programa Bolsa Família, o qual deveria se integrar com políticas de combate a fome

e as políticas setoriais de desenvolvimento.

Em relação à pesca e a zona costeira, essas aparecem nos cadernos “Meio

Ambiente e Qualidade de Vida” (PT, 2002) e “Vida Digna no Campo” (PT, 2002). No

primeiro, apontavam-se as diretrizes para as políticas ambientais do governo, com a

proposição de reavaliação dos recursos pesqueiros no país e o monitoramento das

atividades que afetam os manguezais. Afirma-se ainda que nas comunidades

litorâneas seriam apoiadas a criação de reservas extrativistas e a comercialização e

modernização de sua produção, assegurando a sustentabilidade econômica, social e

ambiental de suas atividades. Propunha-se que escolas de pesca, fazendas

marinhas, entre outras atividades, poderiam ampliar as possibilidades de renda

dessas comunidades, favorecendo inclusive melhores condições de segurança

alimentar.
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Ainda entre as propostas apresentadas no caderno Meio Ambiente e

Qualidade de Vida, no que tange a zona costeira e a pesca, destacam-se o

fortalecimento e reformulação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar

(CIRM)22, com destaque para o fortalecimento do Programa Nacional de

Gerenciamento Costeiro23; a criação de fóruns de discussão integrados pelos

governos federal, estaduais e municipais, organizações da sociedade civil e da

comunidade científica, para formular políticas setoriais para a Zona Costeira.

Ressaltam-se ainda a proposta de potencializar as ações e informações

geradas pelo Programa de Avaliação dos Recursos Vivos da Zona Econômica

(REVIZEE) e pelo Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira

(LEPLAC), que visam subsidiar a ocupação soberana da Zona Econômica Exclusiva

Brasileira. A promoção de uma nova regulação do uso de recursos pesqueiros,

buscando construir uma exploração sustentável, por meio da cogestão (Estado,

pescadores, empresários e sociedade civil) é um elemento central nas propostas

apresentadas no programa de governo de 2002, somada ainda a criação de novas

UCs de proteção integral e a implementação e ampliação das reservas extrativistas

marinhas.

Adicionalmente, propunha-se também o desenvolvimento de mecanismos de

acesso ao crédito rural para o setor pesqueiro, bem como o estabelecimento de um

Plano Diretor de Pesca e Aqüicultura e o apoio a criação de grupos regionais de

aqüicultura nos estados (PT, 2002).

No caderno “Vida Digna no Campo”, apresentavam-se as propostas de

políticas setoriais agrícolas, incluindo aí o setor pesqueiro. Dentre estas, destaca-se

especialmente a previsão de criação de uma Secretaria Nacional de Pesca e

Aqüicultura, visando integrar os Ministérios que possuíssem relação com o setor

pesqueiro, de maneira a compatibilizar as diversas ações relativas à pesca no país.

Propunha-se, ainda, a manutenção do IBAMA como órgão fiscalizador, dotando-o

22 A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) foi criada em 1974, pelo Decreto no
74.557, com a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para
os Recursos do Mar (PNRM), elaborada pela primeira vez em 1980. Foi reestruturada em 2001, mas
permaneceu com a atribuição o de estabelecer a PNRM (MMA, 2010).
23 Como já citado anteriormente, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi estabelecido em
1988, com o objetivo de “orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a
contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural,
histórico, étnico e cultural”. Ele foi reestruturado em 1997 e regulamentado em 2004. Propõe-se a ser
uma política que integre a PNMA e a PSRM, a ser executada de forma descentralizada pelos órgãos
do SISNAMA de Estados e Municípios, sob as diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA
(MMA, 2010).
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com recursos materiais e humanos compatíveis com o bom desempenho da

atividade.

A partir desse arcabouço institucional, previa-se a elaboração de um Plano

Nacional de Desenvolvimento Sustentável para a Pesca e Aqüicultura, respeitando

as especificidades regionais, que permitisse planejar o setor a curto, médio e longo

prazo. Incluíam-se no programa de governo a realização de diversas ações de

estruturação do setor, entre as quais a implantação de um Programa de Renovação

da Frota Pesqueira, que contribuiria para a recuperação da indústria naval nacional,

promovendo a substituição das embarcações por outras mais modernas; e ainda, a

ampliação da infraestrutura de desembarque, beneficiamento, armazenamento e

comercialização de pescado, por meio de Terminais Pesqueiros e Entrepostos de

Pesca, visando incentivar a agregação de valor do pescado. Propunha-se a criação

de linhas de crédito específicas em cada região para apoiar a pesca artesanal e a

aqüicultura, visando o desenvolvimento da cadeia produtiva, bem como a promoção

do desenvolvimento de atividades de suporte à pesca nas áreas de pesquisa,

promoção comercial e informações de mercado.

Previa-se, ainda no âmbito das ações setoriais de fortalecimento da

atividade pesqueira, a criação de um Programa de Qualificação Profissional do

Pescador, objetivando melhorar a capacitação da mão-de-obra voltada aos diversos

subsetores – pesca marítima e fluvial, empresarial e artesanal e aqüicultura -

aproveitando e revitalizando as estruturas das Escolas de Pesca já existentes.

Assim, figurava no programa de governo a criação da Secretaria Especial de

Aquicultura e Pesca, apontando o IBAMA como órgão responsável pela fiscalização,

sem fazer referências às atribuições específicas de ordenamento, alvo dos maiores

conflitos institucionais no período anterior.

Previa, portanto, a criação de medidas tanto para a pesca artesanal quanto

para a industrial e a aquicultura, já constando aí o foco no desenvolvimento da

cadeia produtiva e da industrialização como elementos centrais das políticas.

Destaca-se também a proposta de criação de reservas extrativistas marinhas e de

sistemas de cogestão.

Passados quase 10 anos desde o início do governo PT, muitas análises já

se produziram acerca do caráter mais geral do projeto neodesenvolvimentista

implementado. Sem pretender antecipar a análise proposta nessa pesquisa, cabe

citar a avaliação de Boito Júnior (2012), para quem o campo da política brasileira



158

está dividido entre as forças que defendem o modelo capitalista neoliberal ortodoxo,

que demandam uma nova onda de reformas neoliberais, e de outro, as forças

neodesenvolvimentistas que apoiam a versão reformada do capitalismo neoliberal,

para o autor, a característica do governo Lula.

Segundo Boito Júnior (2012), a frente neodesenvolvimentista que serviu de

base para o governo Lula, e que agora compõe a base do governo de Dilma

Roussef, é composta por classes e frações de classes heterogêneas, na qual

domina a burguesia interna, e contempla de maneira periférica e pontual a alguns

interesses das classes populares, de forma a manter sua base de sustentação. O

bloco neoliberal ortodoxo seria formado pelo capital financeiro internacional, pela

fração da burguesia brasileira perfeitamente integrada aos interesses desse capital e

pela alta classe média cujo padrão de vida se assemelha ao das camadas

abastadas dos países centrais. Para o autor, a frente neodesenvolvimentista não

representa uma aliança de classes, pois não estão unidas por um programa político

comum e com grandes contradições internas.

Há que se destacar, como pontua Testa (2010), que o governo não deixou

de atender aos interesses do capital financeiro internacional, mantendo, em grande

medida, a política macroeconômica do governo anterior, o que, como pontuado por

Silva (2009), representou uma descontinuidade entre o proposto no programa de

governo eleitoral e as práticas efetivamente implementadas, que levou a rupturas

internas entre o grupo que dava sustentação ao governo.

Ainda segundo Testa (2010), o setor do agronegócio se configurou, durante

o governo Lula, como a principal fração de classe no poder, tendo em vista seu

papel na manutenção do superávit da balança comercial brasileira e o poder da

bancada ruralista no Congresso, com a qual o governo estabeleceu alianças. Tal

predomínio se demonstra, sobretudo, na atual reforma do Código Florestal brasileiro,

apontando os retrocessos no tratamento da questão ambiental brasileira frente ao

imperativo do projeto neodesenvolvimentista.

Desta forma, procura-se reconhecer como o modelo de desenvolvimento

formulado se constitui enquanto práticas políticas no âmbito do setor pesqueiro, no

qual a dimensão institucional se configura como a condensação de relações de

poder entre distintos projetos políticos e grupos em disputa.

Duas grandes questões se estabelecem em relação à dimensão

institucional: a transformação na organização institucional do Estado a partir do
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projeto de governo implementado implica numa alteração da concepção de gestão e

desenvolvimento da pesca? Como a constituição da dimensão institucional

internaliza ou reflete as relações de poder entre os distintos subsetores da pesca e

da aquicultura?

6.2 DA CRIAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA AO
MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA

6.2.1 A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República–

SEAP/PR - foi criada no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,

por meio da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003. De acordo com a

FAO/BRASIL (2006), esta resulta de compromisso assumido pelo Presidente Lula na

época de campanha, por meio da Carta de Compromisso aos Pescadores, na qual

se propôs a “criar uma Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura, visando integrar

os diversos Ministérios que possuem relação com o setor pesqueiro, de maneira a

compatibilizar as diversas ações relativas à pesca no Brasil” (FAO BRASIL, 2006,

p.21).

Estabelecia-se que à SEAP cabia assessorar diretamente o Presidente da

República na formulação de diretrizes para o desenvolvimento e o fomento da

produção pesqueira e aquícola, incluindo medidas voltadas à infraestrutura de apoio

à produção e comercialização. Estabelecia também a competência da SEAP para

manter e organizar o Registro Geral da Pesca, e ainda, a gestão das espécies

subexplotadas ou inexplotadas (BRASIL, 2003).

A criação de novos Ministérios por meio de Medida Provisória foi

questionada, especialmente pela oposição, pois de acordo com a Constituição estes

só podem ser criados por meio de Lei. Contudo, os Ministérios criados foram

mantidos, e a MP que criou a SEAP foi substituída pela Lei nº 10.683, de 28 de maio

de 2003 (BRASIL, 2003).

Como se observa, a criação da SEAP manteve a divisão de competências

com o IBAMA no que tange as espécies subexplotadas e altamente migratórias.
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Como comenta Dias Neto (2010), entendia-se que mais que um órgão executor, a

SEAP deveria ser um órgão de planejamento e coordenação da política junto aos

demais ministérios. Entretanto, a SEAP se converteu em um órgão executor da

política, estabelecendo inclusive superintendências estaduais, como nota Dias Neto

(2010), a única Secretaria Especial da Presidência da República com escritórios fora

do Distrito Federal.

A estrutura regimental da SEAP foi aprovada em abril de 200324, , e se

estabeleceu entre suas competências o desenvolvimento das medidas de fomento, a

organização e manutenção do Registro Geral da Pesca, o ordenamento da

aquicultura, a concessão de licenças, permissões e autorização para o exercício da

pesca e da aquicultura, a autorização de arrendamento de embarcações

estrangeiras, entre outras (BRASIL, 2003).

Para a execução de suas atividades, como visto, o planejamento e o

fomento às cadeias produtivas, bem com o ordenamento da aquicultura e da pesca

para espécies subexplotadas e inexplotadas, a estrutura criada para a SEAP estava

composta internamente contando com Gabinete, duas subsecretarias e gerências

regionais, conforme Quadro 5.

Entre o conjunto de atribuições do novo órgão, encontravam-se, por meio da

Subsecretaria de Planejamento da Pesca e Aquicultura, coordenar e avaliar as

ações de planejamento estratégico e operacional da Secretaria Especial; planejar e

coordenar a formulação de programas e projetos de renovação de frota, linhas de

crédito, infraestrutura de apoio à produção aqüícola e pesqueira, de desembarque,

beneficiamento, qualificação profissional, distribuição e comercialização de pescado;

propor a formulação de políticas de promoção à produção e comercialização da

aquicultura e pesca, bem como para o cooperativismo e associativismo (SEAP,

2003).

Por outro lado, atribuía-se a Subsecretaria de Desenvolvimento de

Aqüicultura e Pesca a competência paraincentivar a modernização e apoiar a

atuação das instâncias estaduais e municipais de desenvolvimento da aqüicultura e

da pesca; propor, desenvolver e coordenar, em articulação com a Subsecretaria de

Planejamento de Aqüicultura e Pesca, estudos nos campos do desenvolvimento e

da difusão tecnológica, visando subsidiar a formulação e o desenvolvimento de

24 Por meio do Decreto no 4.670 de 10 de abril de 2003.
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programas, projetos e atividades;  autorizar a operação de embarcações

estrangeiras de pesca e embarcações arrendadas por empresas brasileiras;

promover a realização de levantamentos com vistas ao aproveitamento racional dos

recursos pesqueiros e elaborar propostas que visem à geração de novos

conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento aquícola e pesqueiro; elaborar,

promover e controlar a execução de programas e projetos de desenvolvimento e

fomento das atividades aquícola e pesqueira, principalmente da pesca artesanal, de

forma compartilhada e descentralizada, tendo como base a interação institucional

com o Distrito Federal, Estados e Municípios, a participação comunitária e de

instituições privadas (SEAP, 2003).

GABINETE
Coordenação-Geral de Relações Públicas
Coordenação-Geral de Gestão Interna
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE AQÜICULTURA E PESCA
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Coordenação-Geral de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação
Coordenação-Geral de Cooperação, Articulação Institucional e Promoção do
Cooperativismo
DIRETORIA DE LOGÍSTICA, INFRA-ESTRUTURA E COMERCIALIZAÇÃO
Coordenação-Geral de Logística, Infraestrutura e Promoção à Comercialização e à
Exportação
Coordenação-Geral de Incentivo à Pesquisa de Geração de Novas Tecnologias
DIRETORIA DE ORDENAMENTO, CONTROLE E ESTATÍSTICA DA AQÜICULTURA E
PESCA
Coordenação-Geral de Estatística e Informações
Coordenação-Geral de Ordenamento, Registro, Cadastro e Licenças
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AQÜICULTURA E PESCA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA
Coordenação-Geral de Maricultura
Coordenação-Geral de Aquicultura Continental
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA
Coordenação-Geral de Pesca Artesanal
Coordenação-Geral de Pesca Industrial
GERÊNCIAS REGIONAIS
Escritórios Estaduais

QUADRO 5 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEAP
FONTE: SEAP (2003)

Além dessa estrutura organizacional, estava previsto também no

regulamento da SEAP, seguindo o que ocorreu em grande parte dos Ministérios –

como prerrogativa de participação social colocada pelo Governo Lula – a criação do
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Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura – CONAPE25. Como os demais

Conselhos do Governo, ele tem composição paritária entre governo e sociedade

civil, inicialmente contando com 27 representantes de órgãos do governo – diversos

ministérios, instituições financeiras, Agência Nacional de Águas, Petrobrás – e 27

representantes da sociedade civil – 15 de organizações de pescadores artesanais e

trabalhadores da pesca, 10 do setor empresarial e 2 da área acadêmica e de

pesquisa. Dentre as atribuições do CONAPE constavam: subsidiar a formulação das

políticas elaboradas pela SEAP; propor estratégias de acompanhamento das

atividades desenvolvidas pela SEAP; estimular a ampliação e o aperfeiçoamento

dos mecanismos de participação e controle social, por intermédio de uma rede

nacional de órgãos colegiados estaduais, regionais e municipais, visando fortalecer

o desenvolvimento e o fomento das atividades de aqüicultura e pesca e promover e

organizar a realização, a cada dois anos, a Conferência Nacional de Aqüicultura e

Pesca (SEAP,2003).

Como se pode observar entre as atribuições da SEAP, inclui-se a

administração do Registro Geral da Pesca e a concessão das licenças, permissões

e autorizações para o exercício da pesca, observando as determinações do MMA

para as espécies sobreexplotadas, e com amplas competências para a gestão das

espécies consideradas subexplotadas e as altamente migratórias. Isso aumentou

ainda mais a tensão entre os órgãos, já que repassou todas as competências do

processo de permissionamento para a SEAP, que na prática, não tinha estrutura

necessária para realizar a atividade.

Essas competências já haviam sido atribuídas anteriormente ao DPA/MAPA,

mas na prática continuou sendo realizada de forma desordenada entre os dois

órgãos, que permaneceram emitindo as licenças para a atividade pesqueira, o que

inviabilizava a efetividade do processo de gestão (DIAS NETO, 2003).

Cabe destacar que na mesma lei que criou a SEAP, mantinham-se entre as

atribuições do Ministério do Meio Ambiente o estabelecimento da Política Nacional

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; as políticas de preservação,

conservação e utilização sustentável dos ecossistemas e da biodiversidade; a

proposição de estratégias e mecanismos para a melhoria da qualidade ambiental e

25 O regulamento específico do CONAPE foi estabelecido em 05 de maio de 2004, por meio do
Decreto no. 5.069 (BRASIL, 2004).
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do uso sustentável dos recursos naturais e ainda, medidas para integração entre o

meio ambiente e a produção (BRASIL, 2003).

Dentro da estrutura do MMA, as competências relativas às áreas costeiras e

aos recursos pesqueiros permaneciam ainda divididas entre a Secretaria de

Biodiversidade e Florestas do MMA e a Coordenação Geral dos Recursos

Pesqueiros da Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros do IBAMA. Cabia à

primeira um amplo conjunto de atribuições na proposição de normas e estratégias

relativos à conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais,

incluindo aí os recursos pesqueiros. À segunda competia coordenar, supervisionar,

regulamentar e orientar a execução e implementação das ações e atividades

relacionadas à gestão dos recursos pesqueiros, além de gerenciar as demandas

inerentes aos dispositivos dos acordos nacionais e internacionais, relativos a

recursos pesqueiros, dos quais o país é signatário (VASCOLNCELOS, SALES,

DIEGUES, 2007). Cabe destacar, ainda, que em 2007 foi criado o Instituto Chico

Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a atribuição de executar as ações

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir,

proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Cabe a ele ainda

fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação

da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das

Unidades de Conservação federais, ocorrendo assim um desmembramento das

competências do IBAMA e o estabelecimento de mais um órgão afeto às questões

da pesca e da conservação da zona costeira (IBAMA, 2010).

Assim, as competências para o ordenamento pesqueiro permaneciam

divididas entre a SEAP e o MMA/IBAMA. Cabe lembrar que o ordenamento

pesqueiro é entendido pela FAO (1997) como o processo integrado de coleta de

informação, análise, planejamento, consulta, adoção de decisões, designação de

recursos e formulação e execução, assim como a imposição quando seja necessária

de regulamentos ou normas que rejam as atividades pesqueiras para assegurar a

produtividade dos recursos e a realização de outros objetivos.

A divisão de competências se dá em dois aspectos: o primeiro diz respeito à

própria divisão entre espécies subexplotadas e sobreexplotadas, cada qual tendo as

normas de ordenamento estabelecidas por um dos órgãos, realizando, como já

afirmado anteriormente, a “divisão do indivisível”, como pontua Dias Neto (2003). O

segundo aspecto diz respeito ao processo do ponto de vista mais amplo, ou seja, a
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concessão dos registros e das licenças, da geração de informações sobre a situação

dos estoques, estatística pesqueira e monitoramento e fiscalização da atividade. Na

nova organização institucional criada a partir de 2003, atribuía-se à SEAP, como já

citado, a prerrogativa de emitir as licenças para a pesca e organizar e manter o

Registro Geral da Pesca, cabendo, entretanto ao IBAMA a fiscalização da atividade

e o estabelecimento dos critérios, como já afirmado, para as espécies

sobreexplotadas, mas também a geração das informações sobre a atividade

pesqueira, ou seja, a estatística e o monitoramento (BRASIL, 2003).

O projeto político da SEAP intencionava dota-la de todas as atribuições

relativas à gestão da pesca, incluindo a gestão dos recursos pesqueiros realizadas

pelo IBAMA e a transferência para a Secretaria de todo patrimônio da União que

fosse relativo ao processo de gestão dos recursos pesqueiros, o que incluiria os

Centros de Pesquisa ligados ao IBAMA - o CEPTA (localizado em São Paulo, trata

de águas interiores), o CEPERG (localizado no Rio Grande do Sul, trata de águas

estuarino-lagunares), o CEPSUL (localizado em Santa Catarina, trata da zona

costeiro-marítima do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo), o CEPENE (localizado

em Pernambuco, trata da zona costeiro-marítima nordestina) e o CEPNOR

(localizado no Pará, trata da zona costeiro-marítima do norte do país) (FAO BRASIL,

2006).

Tal procedimento, porém, não ocorreu, e ficou estabelecido que os órgãos

deveriam atuar conjuntamente. Assim, levaram-se a cabo algumas iniciativas

conjuntas, como o recadastramento dos pescadores de todo o país, em 2005, que

contou com equipes em cada um dos Estados, compostas por membros do IBAMA,

da SEAP, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre outros, de acordo com

a realidade de cada local, sendo a carteira, porém, emitida pela SEAP (SEAP,

2006).

Buscou-se, por meio de um termo de convênio efetivado em 2005 entre a

SEAP e o IBAMA estabelecer um sistema de monitoramento da atividade pesqueira

em todo o país, implicando também no recadastramento da frota pesqueira, este

coordenado pelo IBAMA e que deveria ser a base para a criação de um sistema

permanente de estatística pesqueira, visando suprir a histórica carência de

informações sobre a atividade (PROZEE/SEAP/IBAMA, 2006). Tal iniciativa visava
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dar continuidade a estatística que vinha sendo realizada pelo IBAMA desde 199526,

com o projeto ESTATPESCA, que havia sido iniciado na região Norte e Nordeste.

Estava, porém, entre os objetivos da SEAP também tornar-se responsável pelo

monitoramento da atividade, atribuição que assumiu a partir de 2008, gerando novos

conflitos entre os dois órgãos.

A maior crise entre os órgãos ambientais federais e a SEAP, motivada pela

divisão de competências, se deu em função da edição da Instrução Normativa do

MMA n° 5 de maio de 2004, que classifica por volta de 160 espécies de peixes, 55

de invertebrados e duas de crustáceos como ameaçadas de extinção, categoria que

implica em proibição total de captura, exceto para fins científicos, mediante

autorização especial emitida pelo IBAMA (VASCONCELOS, SALES, DIEGUES,

2007). Além dessas, cerca de outras cinquenta espécies, entre crustáceos e peixes,

foram inseridas na categoria de sobrexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação,

para as quais a captura deveria obedecer às normas contidas em planos de gestão

específicos, a serem elaborados pelo IBAMA num prazo de 5 anos. Para a pesca

artesanal, como apontam Vasconcelos, Sales e Diegues (2007), isso representou,

no caso das espécies ameaçadas de extinção, na total proibição da captura de

algumas espécies das quais dependem. Por outro lado, enquanto o IBAMA ficou

com a atribuição de elaborar os planos de gestão das espécies, a SEAP tinha o

papel de fomento a pesca artesanal, com capacidade limitada, porém, de inferir nas

normas de ordenamento.

O cenário constituído implicou num processo conflituoso e truncado de

gestão das pescarias. Ao IBAMA cabia estabelecer os critérios para a exploração

dos recursos – número de embarcações que poderiam ser licenciadas, normas

sobre os petrechos a serem utilizados, os períodos de defeso, a definição de zonas

de exclusão de pesca, entre outros. Por outro lado, cabia, de acordo com a lei, a

SEAP a emissão das licenças para os pescadores e permissão para as

embarcações, mesmo aquelas que atuam sobre espécies sobreexplotadas. A

emissão das autorizações de pesca, embora tenham sido atribuídas à SEAP,

ficaram inicialmente sendo emitidas pelos dois órgãos, tendo-se em vista a

debilidade institucional da SEAP, que contava com pouca estrutura nos Estados

para realizar essas ações (DIAS NETO, 2010).

26 As estatísticas de pesca no Brasil, como aponta Paiva (2004), nunca foram realizada de forma
continuada e sistemática, o que constitui um grande obstáculo para a gestão efetiva dos recursos.
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Essa configuração foi questionada pelo Ministério Público no Rio Grande do

Sul (MP/RS), de acordo com Becker (2003), pois, como salienta a autora, a pesca é

atividade utilizadora de recursos naturais, e como tal, deve ser submetida a

procedimento de licenciamento ambiental, de acordo com a Lei 6.938/1981, que

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, o que só pode ser executado por

órgão componente do SISNAMA. As licenças e permissões emitidas pela SEAP, no

entendimento do MP/RS e da autora, teriam caráter administrativo, e não ambiental,

ficando instituído nesse Estado a obrigatoriedade da licença emitida pelo IBAMA.

Outro aspecto relacionado à questão das competências dos órgãos no

ordenamento diz respeito à aquicultura. Desde a constituição da PNMA, em 1981,

estava previsto o zoneamento ambiental como instrumento da política. Em 1988,

para a zona costeira, como já citado, foi criado o Plano Nacional de Gerenciamento

Costeiro27, com objetivo de orientar a utilização racional dos recursos na Zona

Costeira, estabelecendo também o zoneamento econômico-ecológico como

instrumento. Com a criação da SEAP e a incorporação desta das medidas de

ordenamento da aquicultura, ocorre assim mais uma sobreposição de competências,

tendo em vista que o zoneamento estabelecido no âmbito do PNGC deveria ser o

principal instrumento de ordenamento das áreas costeiras, incluindo a definição das

áreas para a aquicultura, a ser realizado pelos órgãos componentes do SISNAMA

em todas as esferas de governo (federal, estadual e municipal).

6.2.2 A criação do Ministério da Pesca e Aquicultura

O acirramento institucional, especialmente ou fundamentalmente em relação

às normas e medidas de gestão e ordenamento, objeto da disputa entre os

Ministérios, tornou cada vez mais premente a necessidade de um novo marco

jurídico e institucional para a atividade pesqueira no Brasil, e uma definição mais

clara das competências entre os diferentes órgãos do governo responsáveis pelo

desenvolvimento, gestão e ordenamento da pesca no país. Os gestores da SEAP

entraram em plena campanha pela criação de um Ministério específico para a pesca

27 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro foi reformulado em 1997, e desde a criação do
IBAMA, e posteriormente do MMA, estes se tornaram o órgão executor e centralizador das ações,
ainda que o programa seja executado de forma descentralizada pelos órgãos estaduais e municipais
de meio ambiente.
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e aquicultura, apoiados pelas lideranças do setor, obviamente interessadas nas

possiblidades de ganhos que esta representaria (DIAS NETO, 2010). Essa posição

também foi amparada pelo Relatório Técnico de Assessoramento realizado pela

FAO/BRASIL em 200628. Nesse Relatório, a FAO/BRASIL (2006) apresentava 3

opções para solucionar o problema institucional na gestão e desenvolvimento da

pesca no país: a criação de um Ministério, a criação de um novo Instituto (autarquia

federal), e/ou a criação de uma agência reguladora, com uma posição privilegiada

para a criação do Ministério.

A proposta apresentada pela FAO/BRASIL (2006) municiou o setor dos

argumentos que necessitava para a proposta de criação de um Ministério próprio, e

as lideranças do setor acionaram seus representantes no legislativo, o que deu

origem a formação de uma Frente Parlamentar da Pesca, em 2007, para essa

legislatura. A primeira tentativa do governo de criação do Ministério da Pesca e

Aquicultura se deu então com a Medida Provisória no. 437, de 29 de julho de 2008.

Contudo, a a medida foi contestada tanto pela oposição no legislativo quanto

internamente no governo, pois sua decisão não havia sido acordada em nível

técnico, no qual não houve consenso, mas definida pela Casa Civil (DIAS NETO,

2010).

A proposta de criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, refutada

enquanto MP, foi então transformada em projeto de lei29, encaminhada em caráter

de urgência e aprovada praticamente sem alterações ao texto original como a lei

11.958 de 26 de junho de 2009 (BRASIL, 2009). O Ministério da Pesca e Aquicultura

ficou com as seguintes atribuições: estabelecer a política nacional para a pesca e

aquicultura; fomentar a pesca e a aquicultura; organizar e manter o Registro Geral

dos Pescadores; normatizar e controlar a sanidade pesqueira e aquícola; fiscalizar

as atividades pesqueiras e aquícolas no âmbito de suas competências; conceder

licenças, permissões e autorizações para as atividades de pesca e aquicultura;

autorizar o arrendamento de embarcações estrangeiras; operacionalizar a

subvenção econômica ao óleo diesel e; fornecer ao Ministério do Meio Ambiente os

dados relativos as licenças, autorizações e permissões concedidas para registro no

28 Relativo ao Termo de Convênio TCP/BRA 3001 - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Aqüicultura e
Pesca - SEAP/PR, dentro do escopo de atuação da FAO de ajuda aos países em desenvolvimento para
implementação do Código de Pesca Responsável (FAO/BRASIL, 2006)
29 PL N° 3960/2008
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Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de

Recursos Naturais (BRASIL, 2009).

Dias Neto (2010) destaca que na MP se estabelecia que o ordenamento

pesqueiro fosse realizado pelos dois Ministérios, MPA e MMA, conjuntamente. Já no

texto da lei 11.958/2009 ficará estabelecido que o ordenamento deve ser realizado

conjuntamente, sob a coordenação do MPA (BRASIL, 2009b)

Essa concentração das competências de fomento e de regulação do acesso

e dos controles ambientais sobre recursos utilizados ou impactados é, na atualidade,

exclusiva da atividade pesqueira, sendo as demais atividades utilizadoras de

recursos naturais passíveis de licenciamento ambiental pelos órgãos do SISNAMA.

Esse estabelecimento está regulamentado pelo Decreto 6.981 de 13 de outubro de

2009 (BRASIL, 2009c), que instituiu a competência conjunta do MPA e MMA para

fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável

dos recursos pesqueiros, sob coordenação do MPA. Com a criação do Ministério da

Pesca e Aquicultura, houve também transformações na organização e estrutura do

órgão, que passou a contar com órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro

de Estado e quatro secretarias conforme Quadro 6. Nessa nova composição, além

dos órgãos diretamente ligados ao Ministro – Gabinete e Secretaria Executiva, que

teriam atribuições de administração interna do próprio Ministério, estabeleceram-se

quatro Secretarias,: Planejamento e Ordenamento da Pesca, Planejamento e

Ordenamento da Aquicultura, Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura e

Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura.

Às Secretarias de Planejamento e Ordenamento da Pesca e da Aquicultura

competem a realização do planejamento, enquanto às Secretarias de Infraestrutura

e Fomento e de Monitoramento, Ordenamento e Controle compete a execução das

ações, planejadas conjuntamente entre todas as secretarias.

Com a criação do Ministério, portanto, esse passou a agregar todas as

competências relativas ao setor pesqueiro, incluindo o fomento, a pesquisa, a

extensão, o monitoramento da atividade e a geração das estatísticas, a emissão das

licenças e permissões tanto para a pesca comercial, quanto para a amadora e

ornamental, a sanidade dos produtos pesqueiros e aquícolas, compartilhando, ainda,

competências com o MMA/IBAMA em relação à gestão dos recursos pesqueiros,

porém agora sob sua coordenação. Destaca-se também que o ordenamento da

aquicultura permaneceu como atribuição exclusiva do MPA, ainda que o
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licenciamento ambiental da atividade deva ser realizado pelos órgãos ambientais

competentes.

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete – GM: composto pelas seguintes assessorias – I – Especial; De Controle Interno; III – De Assuntos
Estratégicos e Relações Institucionais; IV – Parlamentar e Federativa; V – Internacional; VI – Comunicação
Social;
b) Secretaria-Executiva - SE: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; compostos por:
Secretaria executiva: Gabinente; Assessoria Especial; de Acompanhamento das Superintendências;
Coordenação dos Territórios da Pesca e Aquicultura; Coordenação de apoio a fiscalização. Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração: Coordenação Geral de Administração; Coordenação Geral de
Recursos Humanos; Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento; Coordenação Geral de Prestação de
Contas; Coordenação Geral de Tecnologia da Informação.
c) Consultoria Jurídica.
II - órgãos específicos singulares:
a) Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura - SEPOA:
1. Departamento de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura em Águas da União - DEAU:
1.1.  Coordenação-Geral  de  Planejamento  e  Ordenamento  da  Aquicultura  em Águas da União Continental -
COAC;
1.2.  Coordenação-Geral  de  Planejamento  e  Ordenamento  da  Aquicultura  em Águas da União Marinhas -
COMAR.
2.  Departamento  de  Planejamento  e Ordenamento  da  Aquicultura  em Estabelecimentos Rurais e Áreas
Urbanas – DAER
2.1.  Coordenação-Geral  de  Planejamento  e  Ordenamento  da  Aquicultura Continental em Estabelecimentos
Rurais e em Áreas Urbanas - CACER;
2.2.  Coordenação-Geral  de  Planejamento  e  Ordenamento  da  Aquicultura Marinha em Estabelecimentos
Rurais e em Áreas Urbanas - CAMER.

b) Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Pesca - SEPOP:
1. Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca Industrial - DPI:
1.1. Coordenação-Geral,  Planejamento  e  Ordenamento  da  Pesca  Industrial Oceânica - CGPO;
1.2.  Coordenação-Geral,  Planejamento  e  Ordenamento  da  Pesca  Industrial Continental e Costeira - CGPC.
2. Departamento de Planejamento e Ordenamento da Pesca Artesanal - DPOPA;
2.1.  Coordenação-Geral,  Planejamento  e  Ordenamento  da  Pesca  Artesanal Continental - CGPAC;
2.2.  Coordenação-Geral,  Planejamento  e  Ordenamento  da  Pesca  Artesanal Marinha - CGPAM.

c) Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura - SEMOC:
1. Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura - DRPA:
1.1. Coordenação-Geral de Registro e Licenças da Pesca Artesanal, Ornamental e Industrial - CGRPC;
1.2. Coordenação-Geral de Registro de Aquicultor - CGRA;
1.3. Coordenação-Geral de Registro e Licenças da Pesca Amadora - CGRPA.
2. Departamento de Monitoramento e Controle - DEMOC:
2.1. Coordenação-Geral de Controle da Pesca - CGCOP;
2.2. Coordenação-Geral de Sanidade Pesqueira - CGSAP;
2.3. Coordenação-Geral de Monitoramento e Informações Pesqueiras - CGMIP.

d) Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura - SEIF:
1. Departamento de Infraestrutura e Logística - DILOG:
1.1. Coordenação-Geral de Infraestrutura - COINF;
1.2. Coordenação-Geral de Logística - COLOG.
2. Departamento de Fomento - DEFO:
2.1. Coordenação-Geral de Incentivo e Apoio ao Crédito - CIAC;
2.2. Coordenação-Geral de Pesquisa e Geração de Novas Tecnologias da Pesca e Aquicultura - COGENT;
2.3.  Coordenação-Geral  de Assistência  Técnica,  Capacitação,  Associativismo  e Cooperativismo da Pesca e
Aquicultura - CATC;
2.4. Coordenação-Geral de Comercialização da Pesca e Aquicultura - CGCOM.
III - Unidades descentralizadas:
a) Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura - SFPA;
b) Escritórios Regionais.
IV - órgão colegiado: Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca - CONAPE; Secretaria do Conselho
Nacional de Aquicultura e Pesca - SECONAPE.
QUADRO 6 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MPA FONTE: MPA (2010)
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6.3 A NOVA LEI DA PESCA

O conflito em torno do controle da gestão da pesca no país incluía também a

reestruturação da base legal da atividade, que ainda era regida pelo Decreto

221/1967 e outras leis que o complementavam, e que já vinha sendo objeto de

disputa desde 1995, com a proposição de um novo projeto de lei.

6.3.1 O projeto de lei no. 687 de 29 de junho de 1995

O Projeto da Nova Lei da Pesca foi apresentado no dia 29 de junho de 1995,

registrado sob o número 687/1995. Na justificativa que antecedia a apresentação da

proposta de projeto de lei, apontava-se para a política de incentivos fiscais

implementada pela SUDEPE como causa da concentração de embarcações e redes

nas mãos de alguns poucos empresários, da exploração desenfreada dos

pescadores e da pesca artesanal reduzida a um bolsão de força de trabalho barata

para a frota empresarial; bem como da rápida degradação dos ecossistemas

aquáticos, com a consequente destruição de inúmeras comunidades pesqueiras (PL

687/95). Dessa forma, propunha que era necessário substituir o Decreto 221/1967

(BRASIL, 1967), a Lei da Pesca vigente até então, por uma nova Política Pesqueira.

Já nesta proposta, figurava a criação de um órgão em âmbito federal responsável

pela política e pelo ordenamento pesqueiro.

Um elemento que se destaca é a proposição de que a pesca nas águas

interiores e até 5 milhas náuticas fosse vedada para a pesca empresarial, o que,

como se pressupõe, buscava delimitar essas faixas como áreas exclusivas para a

pesca artesanal.  Na sequência de sua tramitação na Câmara dos Deputados, foram

apensados outros projetos de lei de teor similar e distribuídos as distintas comissões

para avaliação.

Durante o processo de tramitação, os principais pontos debatidos, de acordo

com os pareceres30 se dirigiram à criação de um órgão autônomo para regular a

atividade pesqueira ou sua subordinação ao Ministério da Agricultura e

Abastecimento, bem como as competências em relação ao ordenamento pesqueiro

30 Todos os pareceres encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
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entre os órgãos ambientais e o órgão a ser criado para o desenvolvimento da

atividade. Figuraram como tema de debates também os regimes de trabalho a

serem previstos na pesca industrial e artesanal. Em 2003, já com a Secretaria

Especial de Aquicultura e Pesca constituída, o PLC31 passou a tramitar no Senado.

Em 2004, quando submetida à análise da Comissão de Assuntos Econômicos, de

acordo com o Parecer no 454 de 2007, a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

promoveu um debate sobre o projeto com instituições representativas do setor,

incidindo em uma nova proposta de substitutivo. De acordo com o parecer da

comissão, na proposta apresentada pela SEAP não figurava o reconhecimento dos

trabalhadores em atividades acessórias à pesca artesanal – especialmente as

mulheres - tendo em vista seu reconhecimento trabalhista, bem como se previa o

regime de parceria como forma de trabalho também na pesca industrial, o que de

acordo com o parecer da comissão feria os direitos trabalhistas desses pescadores,

uma vez que a relação aí estabelecida é entre empresa e trabalhador, e não entre

pescadores como na pesca artesanal.

Nesse substitutivo a proposta passa a ser tratada como Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura, que se manterá em sua

versão final. Na nova redação já surge no primeiro artigo, como objetivo da política a

ser instituída, e um capítulo é dedicado ao que chama de sustentabilidade dos

recursos pesqueiros – capítulo que será modificado em alguns elementos na versão

final, que estabelece os princípios do ordenamento, atribui ao poder público

promover a conciliação entre o princípio da sustentabilidade e a obtenção dos

melhores resultados econômicos e sociais. Vê-se que há uma alteração na versão

anterior do projeto, onde figurava como responsabilidade do poder público em

parceria com o setor privado na promoção do desenvolvimento sustentável,

propondo como mecanismos para tal a capacitação da mão-de-obra do setor, a

construção e modernização da infraestrutura e serviços portuários, a pesquisa e o

crédito pesqueiro, ou seja, aqueles voltados principalmente para objetivos

econômicos.

O novo projeto era muito mais completo do que os apresentados

anteriormente, e possuía a necessária característica de uma norma geral, sem

definir a qual órgão do executivo ficaria incumbida à execução da política.

31 Projeto de Lei no 29/2003.
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Diferentemente do projeto inicial, já incorporava o repertório e a gramática sobre o

desenvolvimento sustentável colocada em pauta pelas diretrizes internacionais que

foram sendo constituídas especialmente desde 1992, com a RIO 92.

Na sequência da tramitação no Senado, foram debatidas questões relativas

ao ajustamento das relações trabalhistas na pesca industrial, ao reconhecimento das

atividades acessórias à pesca artesanal, a adequação as diretrizes internacionais e

questões relativas ao ordenamento da aquicultura.

Em 18 de dezembro de 2008 foi aprovado o requerimento no 1688, de

urgência para a matéria, que passou a imediata apreciação. Assim, o projeto foi

aprovado nessa casa, mas passou ainda por revisão no dia 24 de março de 2009,

na qual se sanaram dúvidas finais, procedeu-se a apreciação e aprovação da

redação final da matéria , sendo enviado de volta à Câmara dos Deputados por meio

do ofício no 199/2009, tendo sido a matéria recebida na Câmara em 1º de abril de

2009.

Em 29 de abril de 2009, foi apresentado à direção da casa o Requerimento

4674/09que pedia urgência ao PL 687/95, pedido esse que foi aprovado pelo

Plenário da Câmara dos Deputados no dia 04 de junho de 2009. Todos os partidos e

a liderança do Governo encaminharam voto sim à matéria, aprovada na forma do

substitutivo do Senado.

6.3.2 A Lei no 11.959 de 29 de junho de 2009

Após 14 anos de tramitação, conforme relatado, foi aprovada a Nova Lei da

Pesca, que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da

Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a lei no 7.679/1988

e dispositivos do Decreto-Lei no 221/67. Está composta por 38 artigos divididos em 9

capítulos. Apresenta em seu artigo primeiro os objetivos da Politica Nacional de

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, dentre os quais figuram o

desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, a utilização sustentável dos

recursos pesqueiros, garantido a compatibilização entre a otimização dos benefícios

econômicos e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade; o ordenamento,

o fomento e a fiscalização da atividade; e ainda, o desenvolvimento socioeconômico
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dos que exercem a atividade e suas comunidades. O capítulo II apresenta as

definições utilizadas na lei, incluindo as de: recursos pesqueiros, aquicultura, pesca,

aquicultor, armador de pesca, empresa pesqueira, embarcação brasileira e

estrangeira de pesca, transbordo, áreas de exercício da atividade pesqueira, defeso,

pescador amador e profissional. Nesse texto, ao contrário de outras versões do PL,

a definição das áreas de exercício da atividade pesqueira já aparece plenamente

adequado às normas da CNUDM, dividida em águas continentais, interiores, mar

territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva e alto mar. Define-se

também ordenamento pesqueiro, considerado como “o conjunto de normas e ações

que permitem administrar a atividade pesqueira, com base no conhecimento

atualizado dos seus componentes biológico-pesqueiros, ecossistêmico, econômicos

e sociais. Destaca-se que no texto apresentado pela SEAP ao Senado não há a

inclusão do componente ecossistêmico, inserido por emendas no senado. Um item

foi vetado nessa artigo, por meio da Mensagem Presidencial no 503 de 29 de junho

de 2009, ao ser ouvido o Ministério do Meio Ambiente. Este tratava sobre espécies

estabelecidas: “XX – espécies estabelecidas: aquelas que se reproduzem de forma

natural fora de sua área de origem e são observadas na pesca, em região ou área

considerada”. De acordo com a mensagem de veto, o conceito conflita com o de

espécies exóticas invasoras, que geram sérios impactos ambientais, sendo a

segunda maior causa de perda de biodiversidade, incluindo-se os próprios recursos

pesqueiros.

O capítulo III – Da sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros e da

atividade pesqueira – trata dos mecanismos que podem ser utilizados pelo poder

público para regulamentar a política e garantir o desenvolvimento sustentável da

atividade, compatibilizando a sustentabilidade dos recursos pesqueiros com os

resultados econômicos e sociais. Prevê-se que o poder público possa autorizar ou

estabelecer: os regimes de acesso; a captura total permissível; o esforço de pesca

sustentável; os períodos de defeso; as temporadas de pesca; os tamanhos de

captura; as áreas interditadas ou de reserva; as artes, os aparelhos, os métodos e

os sistemas de pesca e de cultivo; a capacidade de suporte dos ambientes; as

necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade; a

proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição e estoques.

Estabelece ainda que o ordenamento pesqueiro deve levar em consideração as
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peculiaridades e necessidades dos pescadores artesanais, de subsistência e da

aquicultura familiar, visando garantir sua permanência e sua continuidade.

Com relação a atividade pesqueira, inclui no seu artigo 4º, os trabalhos de confecção

e de reparados de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em

embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal

Tal parágrafo representa, como já mencionado, uma importante conquista para os

trabalhadores da pesca artesanal que não atuam na captura, especialmente para

mulheres, já que lhes abre espaço para que tenham reconhecidos seus direitos

trabalhistas e previdenciários, dos quais estiveram marginalizados até então.

Ainda nesse capítulo, em seu artigo 5º, apresenta-se que devem ser

asseguradas a proteção dos ecossistemas, garantindo o equilíbrio ecológico, a

proteção e seguridade social do trabalhador e das populações com saberes

tradicionais e a sanidade e segurança alimentar. Desta passagem, destaca-se a

noção de equilíbrio ecológico – noção hoje questionada pelas ideias de

complexidade, resiliência e adaptação próprias de um novo paradigma cientifico - e

especialmente o reconhecimento dos saberes das populações tradicionais, que

também é garantido pela legislação brasileira, por meio do Decreto nº 6.040, de 07

de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Todas essas medidas são

enquadramentos (direta ou indiretamente) do arcabouço jurídico brasileiro a

Convenção da Diversidade Biológica e outros instrumentos legais internacionais que

pontuam a necessidade de reconhecimento dos direitos das populações tradicionais.

Em seu artigo 7º, a lei estabelece que o desenvolvimento sustentável da

atividade pesqueira se dará mediante: a gestão do acesso e uso dos recursos

pesqueiros; a determinação de áreas especialmente protegidas; a participação

social; a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro; a educação ambiental; a

construção e a modernização da infraestrutura portuária de terminais portuários,

bem como a melhoria dos serviços portuários; a pesquisa dos recursos, técnicas e

métodos pertinentes à atividade pesqueira; o sistema de informações sobre a

atividade pesqueira; o controle e a fiscalização da atividade pesqueira; o crédito para

fomento ao setor pesqueiro.

Neste artigo se estabelecem as principais “linhas de ação” e princípios da

política pesqueira, com destaques para a participação social e para o crédito para

fomento ao setor pesqueiro, tão criticado por alguns especialistas em ciências
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pesqueiras, que vêm na sobrecapitalização uma das principais causas da

sobreexplotação dos recursos pesqueiros, especialmente os conservacionistas e

ecologistas. Sabe-se também que a criação de áreas especialmente protegidas é

motivo de conflitos com a pesca artesanal, especialmente as de proteção integral,

que impedem totalmente (ou quase) o acesso dos pescadores aos recursos

pesqueiros, atingindo principalmente os que possuem menos capacidade de

diversificar suas pescarias devido a sua situação econômica.

O capítulo IV trata da pesca, classificando-a como comercial e não

comercial. Dentro do primeiro grupo situam-se: a artesanal, definida como aquela

praticada diretamente por pescadores profissionais, de forma autonômica ou em

regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou em contrato de

parceria, desembarcado ou com embarcação de pequeno porte; e b) industrial,

quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais

empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de

pequeno, médio e grande porte, com finalidade comercial. Na segunda categoria

enquadram-se a científica, realizada para fins de pesquisa; a amadora, com

finalidade de lazer e desporto e a de subsistência, praticada para fins de consumo

doméstico ou escambo, sem fins de lucro.

Note-se que a classificação da pesca industrial é bastante abrangente e

pode em alguns casos se confundir com a pesca artesanal, haja vista que aceita o

regime de parceria nos dois tipos, bem como a utilização de embarcação de

pequeno porte. Ainda, aceita o regime de cotas-parte na definição de pesca

industrial, texto que foi vetado na seção posterior – seção III do capítulo IV - onde

trata dos pescadores e dos regimes de trabalho. Segundo a Mensagem de Veto

Presidencial no 503, de 29 de junho de 2009, tal artigo possibilitaria a contratação de

pescadores na pesca industrial em discordância com o artigo 7º da Constituição

Federal, mascarando relações de assalariamento. O referido artigo da Constituição

Federal de 1988 está contido no Capítulo II da Carta Magna, e versa sobre os

direitos sociais. O artigo 7º, especificamente, contém 34 incisos que versam sobre

os direitos trabalhistas.

O Capítulo IV ainda versa sobre as embarcações pesqueiras, prevê a

possibilidade de atuação de embarcações estrangeiras em áreas sob jurisdição

brasileira (não especifica qual parte do mar) de acordo com acordos ou tratados

internacionais que o Brasil venha a firmar. Prevê também a possibilidade de
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arrendamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras. Classifica as

embarcações de acordo com seu porte: pequena (arqueação bruta – AB – até 20);

média (arqueação bruta maior que 20 e menor que 100) e grande (AB igual ou maior

que 100). Essa classificação tem gerado muita polêmica, pois permitiria a pesca

artesanal utilizar embarcações de até 20 AB, o que é considerado um tamanho

excessivo e incompatível com a categoria artesanal, o que na prática permitiria a

armadores e industriais se beneficiar de condições especiais estabelecidas para a

pesca artesanal. Todos os autores dos capítulos do livro de Isaac et al (2006)

consideram embarcações de 20 AB como industriais. Um exame do diagnóstico nos

diversos estados revela que as embarcações consideradas como artesanais por

aqueles autores usualmente são menores que 10 AB.

O Capítulo V trata da aquicultura, classificando-a como, em seu artigo 19: I –

comercial, quando praticada com finalidade econômica; II – científica ou

demonstrativa: para fins de pesquisa, estudos ou demonstração; III – recomposição

ambiental, sem finalidade econômica, com objetivo de repovoamento; IV – familiar,

quando praticada por unidade unifamiliar; V – ornamental – quando praticada para

fins de aquariofilia ou exposição pública, com fins comerciais ou não. Estabelece

que as empresas de aquicultura são consideradas empresas pesqueiras, e ainda,

que o Estado concederá direito de uso de águas e terrenos públicos para o exercício

da aquicultura. Como já relatado anteriormente, estabelece os instrumentos de

ordenamento da aquicultura – planos de desenvolvimento da aquicultura; parques e

áreas aquícolas e o Sistema Nacional de Autorização de Uso de Águas da União

para fins de aquicultura. Por fim, aponta a necessidade de os empreendimentos

aquícolas que se pretendam implantar em salinas, salgados, apicuns, restingas, bem

como em áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, açudes, deverão observar o Código

Florestal e a legislação aplicável as Áreas de Preservação Permanente.

O capítulo VI trata do acesso aos recursos pesqueiros, estabelecendo a

obrigatoriedade de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e os

atos administrativos que podem ser adotados pela autoridade competente para

regular o acesso.

O Capítulo VII trata do estímulo à atividade pesqueira, estipulando, conforme

artigo 187 da Constituição Federal, que são considerados produtores rurais,

beneficiários da política agrícola, as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam

atividade pesqueira de captura e criação de pescados; bem como que os agentes
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que desenvolvem atividades de transformação, processamento e industrialização do

pescado poderão ser beneficiários do crédito rural de comercialização, de acordo

com a lei no. 8.171 de 17 de janeiro de 1991, que estabelece instrumentos para a

política agrícola.

O capítulo VIII trata da fiscalização e das sanções, estabelecendo a

possibilidade das autoridades determinarem a utilização de mapas de bordo e

instrumentos de rastreamento por satélite, que as condutadas lesivas ao meio

ambiente e aos recursos pesqueiros serão punidas de acordo com a lei no. 9,605 de

1998, a Lei de Crimes Ambientais, e seu regulamento. Prevê que a fiscalização

abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque, conservação, transporte,

processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, bem

como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos.

O Capítulo IX traz as disposições finais, que incluem a presença dos

observadores de bordo nas embarcações pesqueiras e revoga a Lei no 7.679 de 23

de novembro de 1988, que dispunha sobre a proibição da pesca de espécies em

períodos de reprodução, bem como vários artigos do Decreto-lei 221 de 1967, a

antiga “Lei da Pesca”.

6.4 AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS E A GESTÃO DOS RECURSOS
PESQUEIROS

Com relação ao ordenamento e gestão dos recursos pesqueiros, o Decreto

no 6.981 de 2009, que estabeleceu a atuação conjunta do MPA e do MMA, sob

coordenação do primeiro, institui também a criação da Comissão Técnica da Gestão

Compartilhada dos Recursos Pesqueiros - CTGP, órgão consultivo e coordenador

das atividades do sistema de gestão compartilhada, com a finalidade de examinar e

propor medidas e ações inerentes às competências conjuntas, ou seja, efetivar o

sistema de gestão compartilhada do uso sustentável dos recursos pesqueiros, que

tem como objetivo subsidiar a elaboração e implementação das normas, critérios,

padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros.

A CTGP é composto por 4 membros de cada Ministério e coordenado por

representante do MPA. O sistema prevê a criação de planos de gestão de uso
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sustentável dos recursos, que seria um documento base que estabeleceria as

normas e diretrizes para a utilização definindo uma unidade de gestão, que pode

compreender uma espécie ou grupo de espécies, o ecossistema, a área geográfica,

a bacia hidrográfica, o sistema de produção ou pescaria.

Ainda segundo este decreto, as normas, critérios, padrões e medidas de

ordenamento, em conformidade com as peculiaridades de cada unidade de gestão,

deverão dispor sobre: I - os regimes de acesso; II - a captura total permissível; III - o

esforço de pesca sustentável; IV - os períodos de defeso; V - as temporadas de

pesca; VI - os tamanhos de captura; VII - as áreas interditadas ou de reservas; VIII -

as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; e IX - a

proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques.

O sistema de gestão compartilhada, por sua vez, foi regulamentado pela

Portaria Interministerial MPA e MMA nº 2, de 13 de novembro de 2009. Aí se

definem gestão compartilhada, sistema de gestão compartilhada, plano de gestão do

uso sustentável, unidade de gestão e comitês:

I - gestão compartilhada: o processo de compartilhamento de
responsabilidades e atribuições entre representantes do Estado e da
sociedade civil organizada visando subsidiar a elaboração e implementação
de normas, critérios, padrões e medidas para o uso sustentável dos
recursos pesqueiros;
II - sistema de gestão compartilhada: sistema de compartilhamento de
responsabilidades e atribuições entre representantes do Estado e da
sociedade civil organizada, formado por comitês, câmaras técnicas e grupos
de trabalho de caráter consultivo e de assessoramento, constituídos por
órgãos do governo de gestão de recursos pesqueiros e pela sociedade
formalmente organizada;
III - plano de gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros:
documento que estabelece as diretrizes, compreendendo o diagnóstico,
objetivos, pontos de referência e medidas de gestão, para uso dos recursos
pesqueiros, em uma unidade de gestão, podendo ser revisado
periodicamente;
IV - unidade de gestão: compreende a espécie ou grupo de espécies, o
ecossistema, a área geográfica, a bacia hidrográfica, o sistema de produção
ou pescaria; e
V - comitês: fóruns participativos constituídos por ato conjunto dos Ministros
de Estado da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente para assessorá-los
na definição de normas, critérios e padrões relativos ao ordenamento do
uso sustentável dos recursos pesqueiros.

Define que o Sistema de Gestão Compartilhada será composto por comitês,

câmaras técnicas e grupos de trabalhos, que serão definidos de acordo com a

unidade de gestão. Estes comitês têm caráter consultivo e devem ser compostos

paritariamente por entidades do Estado e da sociedade civil, tendo por objetivo a
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elaboração dos planos de gestão, que deverão ser aprovados pela CTGP, cabendo

aos Ministros da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente a ratificação conjunta. Os

comitês devem ser compostos por colegiado, subcomitê científico, subcomitê de

acompanhamento e câmaras técnicas e grupos de trabalho, quando necessário.

A esse processo, o MPA (2010d) denominou Macroprocesso de gestão, e de

acordo com as informações obtidas, foi elaborado em conjunto com o IBAMA, MMA

e ICMbio. O macroprocesso teria início com a identificação da demanda que pode

ser de caráter técnico ou político, espontânea ou induzida, a partir da qual se criaria

um Comitê Permanente de Gestão (CPG), órgão colegiado que deveria estabelecer

procedimentos, identificar atores, realizar compilação de informações e definir a

Unidade de Gestão (UG): que poderá compreender uma espécie ou grupo de

espécies, um ecossistema, uma área geográfica, uma bacia hidrográfica, um sistema

de produção ou pescaria (MPA, 2010d).

Deve então ser estabelecido o objetivo para a UG e efetuada a criação do

Subcomitê Científico, o qual deve trabalhar com informações de mercado,

ordenamento pesqueiro, Informações do Sistema Nacional de Informações da Pesca

e Aqüicultura (SINPESQ)32, e de organismos internacionais de ordenamento

pesqueiro, Centros especializados de pesquisa e extensão vinculados ao MMA e

MPA, Universidades e Instituições de Pesquisa, ONGs, saber acumulado por

populações tradicionais e de usuários dos recursos pesqueiros e outros. Elabora-se

assim o Plano de Gestão, com pontos de referência e medidas de regulamentação,

objetivos, metas, estratégias, indicadores, que deve ser submetido ao Comitê de

Gestão. Após discussão do plano e ajustes porventura necessários, o CPG aprova o

plano que deverá ser publicado e divulgado, o qual deverá ser monitorado e avaliado

pelos Subcomitês Científico e de Acompanhamento, e, se necessário readequado,

num processo dinâmico de retroalimentação (MPA, 2010d).

Para a área marinha, estabeleceu uma proposta inicial de 9 CPG’s:

demersais N/NE, pelágicos N/NE, estuarinos e lagunares N/NE, atuns e afins,

lagosta, camarões, pelágicos SE/S, demersais SE/S e estuarinos e lagunares SE/S,

prevendo algumas unidades de gestão, conforme Quadro 7.

32 Com a passagem da atribuição da coordenação do monitoramento para o MPA, este criou, junto
com o IBGE e com o auxílio da FAO o Sistema de Informações Pesqueira (SINPESQ), para execução
do qual o MPA estabeleceu parcerias com entidades de pesquisa e ONG para a coleta de
informações sobre os desembarques nos diversos estados, mas que segundo as entrevistas
realizadas, ainda não se encontra efetivamente implementado.
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QUADRO 7 – COMITÊS E UNIDADES DE GESTÃO PROPOSTAS
FONTE: MPA, 2010d

CPG UG’s
Demersais – N/NE - Pargo;

- Outros lutijanídeos;
- Arrasto de peixes demersais (pescada gó, cambeva, cangata,
arraias);
- Polvo;
- Emalhe de superfície;
- Espinhel de fundo (gurijuba);
- Pesca de covo para peixe (saramonete, budião, caraúna,
guaiuba, cangulo;

Demersais – S/SE - Outros demersais de profundidade (caranguejo de
profundidade, camarão carabineiro);
- Polvo;
- Arrasto de fundo de peixes (cianídeos);
- Emalhe de fundo (castanha, corvina, maria-mole, peixe sapo,
cianídeos)
- Espinhel de fundo

Pelágicos – N/NE - Sardinha-laje;
- Emalhe;
- Cavala, Serra, Xaréu, Guarajuba, etc.

Pelágicos – S/SE - Sardinha-verdadeira;
- Tainha;
- Anchova;
- Anchoíta;
- Cerco outros peixes;
- Emalhe.

Estuarinos e lagunares – N/NE - Caranguejo-uçá;
- Outros caranguejos e siris;
- Peixes estuarinos – emalhe e curral;
- Complexos estuarinos e lagunares – Itamaracá, Baía de
Todos os Santos, Camamu, Mandaú etc;
- Bivalves;

Estuarinos e lagunares – S/SE - Bivalves;
- Caranguejo-uçá;
- Caranguejos e siris;
- Lagoa Mirim;
- Lagoa dos Patos;
- Lagoa Mangueira;
- Complexo Lagunar-estuarino do Nordeste do RS. Complexo
Lagunar do S/SE do RJ; Complexo Estuarino do N do Paraná;
- Araruama;
- Complexo Lagunar – SC
- Complexo estuarino lagunar Cananéia, Iguape e Peruíbe.

Lagosta Lagostas
Camarões - Camarões do Norte;

- Camarões do Nordeste;
- Camarões do Sudeste e Sul

Atuns e Afins - Albacoras, agulhões, espadarte, dourado – espinhel pelágico
e pequena escala (linha de mão, corico, emalhe);
- Elasmobrânquios – espinhel pelágico;
- Bonito listrado e outros – vara e isca viva.
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O modelo, apesar de já estar estabelecido desde 2009, ainda não foi

efetivamente implementado, com as primeiras iniciativas se direcionando na

tentativa de ajustar os grupos de trabalho e comitês de gestão já existentes às novas

normativas, como os grupos técnicos de trabalho da pesca de emalhe, o comitê de

gestão de recursos demersais, o comitê de gestão do uso sustentável da sardinha

verdadeira e o comitê de gestão do uso sustentável da lagosta.

Na prática, o IBAMA permanece reivindicando para si e segue o processo de

estabelecimento dos planos de gestão dos recursos que haviam sido considerados

sobreexplotados em 2004, publicando em 2011 o Plano de Gestão da Sardinha

Verdadeira e os primeiros subsídios para os Planos de Gestão de Camarões e do

Caranguejo Uçá. As atribuições entre os distintos órgãos envolvidos seguem assim

divididas, com algumas delas compartilhadas, como se pode observar no Quadro 8.

Em ambos os documentos se trata da necessidade de criação de unidades

de conservação na zona marinha, que de acordo com os dados do MMA (2010) é o

ambiente menos protegido por unidades de conservação no país, com apenas 0,1%

de sua área total. Neles se preveem que as áreas protegidas já existentes e a serem

criadas visem não apenas a conservação da biodiversidade, mas também o

ordenamento e a recuperação dos estoques pesqueiros, seguindo as

recomendações da CDB e da FAO. No levantamento realizado pelo MMA (2010) em

relação às áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira

e marinha, em muitas áreas indicou-se a necessidade de criação de zonas de

exclusão de pesca, de unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto

de uso sustentável, e ainda, a demanda por ordenamento pesqueiro e fomento ao

uso sustentável dos recursos.

O documento do MMA publicado em 2010, intitulado Panorama da

Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos do Brasil, que traz um amplo

levantamento das ações de conservação realizadas no país, aponta as diversas

dificuldades enfrentadas para a conservação desses ambientes e o uso sustentável

dos seus recursos. Um dos aspectos mais importantes apontados, na avaliação do

MMA (2010) é o baixo grau de conhecimento científico acumulado no país,

especialmente dos ambientes marinhos, e neste, especialmente nas regiões Norte e

Nordeste.
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Atribuições exclusivas Atribuições compartilhadas

MPA Permissão de arrendamento de
embarcação estrangeira;
Concessão da subvenção do óleo diesel;
Normatização da atividade aqüícola, exceto
quanto ao licenciamento ambiental
Fomento da atividade produtiva;
Implantação de infraestrutura de apoio a
produção
Organização e manutenção do Registro
Geral da Pesca;
Autorização para operação das
embarcações pesqueiras e licenças para
pesca comercial, amadora e de
subsistência.

Fiscalização concorrente - a fiscalização
das atividades pesqueiras não está restrita
ás competências de gestão
Ordenamento do uso sustentável dos
recursos pesqueiros
Elaboração de norma de ordenamento e
uso dos recursos pesqueiros;
Monitoramento da atividade pesqueira;
Avaliações de Estoques Pesqueiros;
Sistema Nacional de informações
Pesqueiras
Sistema de gestão dos recursos pesqueirosIBAMA Administração do Cadastro Técnico

Federal;
Licenciamento Ambiental de acesso e uso
dos recursos naturais:
Licenciamento Ambiental das atividades
potencialmente poluidoras;
Permissão para exportação e
importação;(em discussão);
Autorização de exportação e importação
CITES, e participação nos eventos da
convenção;
Controle do acesso e do uso dos recursos
naturais (SISCOMEX e DOP);
Elaboração dos Planos de Gestão dos
Recursos Pesqueiros sobreexplotados
definidos pela IN MMA nº05/2004.

Executar e apoiar os processos educativos
para a Sustentabilidade do Uso dos
Recursos Pesqueiros e da Atividade de
Pesca
Anuência na Cessão de uso de águas
públicas para fins de aqüicultura (ICMBio
quando em UC)ICMBIO Elaboração dos Planos de Recuperação

dos Recursos Pesqueiros.
Publicação da Lista de Espécies
Ameaçadas de Extinção
Autorização de acesso aos recursos
pesqueiros com finalidade de pesquisa;

Em relação à zona costeira33, aponta que já existe uma ampla rede de

unidades de conservação que protegem os diversos ambientes que a compõem,

relatando que no caso destas o principal desafio é sua efetiva implementação, com a

criação dos seus planos de manejo e gestão e o zoneamento das áreas, já que a

maior parte dessas unidades de conservação são de uso sustentável, especialmente

as Áreas de Proteção Ambiental (APA).

33 De acordo com a classificação do MMA, os ecossistemas costeiros no Brasil são: a) banhados e
áreas alagadas; b) costões rochosos; c) dunas; d) estuários; e) lagunas; f) manguezais; g) marismas;
h) praias e i) restingas.

QUADRO 8 – ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS EM RELAÇÃO À PESCA.
FONTE: A AUTORA, COM BASE NO MPA (2010) E IBAMA (2010)
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O documento do MMA (2010) aponta ainda a necessidade de integração

entre as distintas políticas de gestão e conservação ambiental, como no modelo

apresentado na Figura 8.

Um ponto importante destacado neste documento diz respeito à

conservação dos manguezais, ambiente de vital importância para a pesca, em geral,

e para a pesca artesanal, em particular. Segundo este documento, apesar dos

manguezais serem reconhecidos legalmente como áreas de preservação

permanente, pelo artigo 2° da Lei 4.771/65, o Código Florestal e, portanto, terem seu

FIGURA 8 – MODELO PARA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E
CONSERVAÇÃO NA ZONA COSTEIRA E MARINHA.
FONTE: MMA, 2010
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uso restringido, esses ambientes têm sido pressionados pelo desenvolvimento das

atividades de carcinicultura, especialmente nas áreas chamadas de apicuns ou

salgados. De acordo com o MMA (2010), estes são definidos como um ecótono,

uma zona de transição, de solo geralmente arenoso, desprovido de cobertura

vegetal ou abrigando uma vegetação herbácea. Os apicuns têm função de

reservatório de nutrientes, no contexto do ecossistema manguezal, mantendo em

equilíbrio os níveis de salinidade e a constância da mineralomassa (MMA, 2010)

Segundo o MMA (2010), interesses econômicos focados no uso desse

ambiente passaram a considerá-lo como algo separado ou isolado de suas áreas

alagadas, e alguns Estados passaram a licenciar empreendimentos de carcinicultura

nestes espaços. Para reverter tal situação, o MMA elaborou a Instrução Normativa

MMA nº 03, de 16 de abril de 2008, reconhecendo os apicuns e salgados como parte

do ecossistema manguezal.

Esse debate prosseguiu com a discussão do Novo Código Florestal, no qual

o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (CONEPE, entidade de representação

do setor industrial da pesca e aquicultura) e a Associação Brasileira dos Criadores

de Camarão (ABCCAM) têm mobilizado sua base parlamentar para a retirada dos

apicuns e salgados das áreas consideradas de preservação permanente. Em 2011,

de acordo com notícias divulgadas nos jornais, a então Ministra da Pesca, Ideli

Salvatti, defendeu a posição do setor aquícola durante audiência na Comissão de

Agricultura no Senado (JERÔNIMO, 2011). Não há, porém, registro oficial do MPA

sobre o tema.

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DA
PESCA

Como se pôde observar ao longo desse capítulo, o programa de governo

estabelecido para o período já contava com a prerrogativa de mudanças

institucionais na gestão da pesca no país, com a previsão da criação da Secretaria

Nacional de Aquicultura e Pesca, o que, como se viu nos antecedentes, era uma

reivindicação do setor pesqueiro para o governo desde 1992, na busca de
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reestruturar as políticas de fomento que praticamente deixaram de existir desde a

extinção da SUDEPE, em 1989.

Em 1998, foi dado o primeiro passo para a redefinição (e divisão) das

competências entre os distintos órgãos do governo em relação à gestão da pesca e

da aquicultura, com a criação do DPA/MAPA que, como também tratado

anteriormente, concentrou seus esforços na pesca oceânica e na aquicultura

industrial, especialmente na carcinicultura.

Como apontado no início deste capítulo, identificam-se duas grandes

questões em relação à dimensão institucional: a transformação na organização

institucional do Estado implica numa alteração da concepção de gestão e

desenvolvimento da pesca? Como a constituição da dimensão institucional

internaliza ou reflete as relações de poder entre os distintos subsetores da pesca e

aquicultura?

Em relação à primeira questão, a criação primeiramente da SEAP, e

posteriormente do MPA, representam, de fato, um novo momento da política em

relação à pesca e a aquicultura, estabelecendo uma nova correlação de forças entre

os diferentes projetos políticos e posições a respeito do desenvolvimento da

atividade, especialmente entre as posições conservacionistas e ecologistas (da área

ambiental) e as desenvolvimentistas (do setor pesqueiro industrial), que se

representa inicialmente pela maior estruturação para o fomento à atividade. Como

discutido no marco teórico dessa pesquisa, as instituições estatais representam a

materialização das forças sociais em disputa, e a autonomia conquistada pelo setor

pesqueiro com um órgão próprio com competência para a gestão da pesca em todas

as suas etapas marcam uma conquista de poder do setor pesqueiro face às

posições mais conservacionistas representadas pela predominância da área

ambiental na gestão da pesca anteriormente.

O que se observou no processo de transformação ocorrido ao longo do

período analisado foi a busca do órgão setorial pelo maior controle no

estabelecimento do processo de ordenamento pesqueiro e aquícola. No que tange à

aquicultura, o estabelecimento da SEAP como órgão responsável pelo ordenamento

já se constitui com a sua criação, atribuição essa que já estava sob controle do

DPA/MAPA, no período anterior. Em relação ao ordenamento pesqueiro, à SEAP

também foram atribuídas as mesmas competências do DPA/MAPA, ou seja,

manteve-se a divisão de competências em relação às espécies sobreexplotadas e
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subexplotadas. Nesse aspecto, devido ao fato de a maior parte das espécies

capturadas pela pesca artesanal terem sido consideradas sobreexplotadas ou

ameaçadas de sobreexplotação pela Instrução Normativa do MMA n° 5 de maio de

2004, estas permaneceram sobre controle do IBAMA (MMA, 2004).

Ao longo do período de atuação da SEAP, esta foi se estruturando e contou

com a assessoria técnica da FAO para a reorganização institucional da

administração da pesca, o que culminou com a criação do MPA em 2009, e a

ampliação das competências deste em relação ao ordenamento pesqueiro, que deve

ser realizado em conjunto com o MMA e suas autarquias, IBAMA e ICMbio, porém

sob sua coordenação.

Assim, o novo período é marcado não apenas pela retomada do fomento,

mas também pela busca sistemática da centralização das funções de ordenamento

no órgão setorial. A partir do estabelecimento do controle da SEAP para a emissão

das licenças, permissões e autorizações para a pesca comercial, as disputas se

tornaram mais evidentes, pois estes são o principal instrumento para a gestão da

atividade, já que são aqueles que permitem a prática da atividade em si, e os dados

apontam que a SEAP nem sempre tem seguido as normas estabelecidas pelo

IBAMA para as espécies para qual tem competência na edição das normas, ou seja,

aquelas sobreexplotadas (IBAMA, 2011).

Isso se torna evidente, por exemplo, no caso da sardinha-verdadeira, uma

das principais espécies capturadas pela frota industrial no país. No Plano de Gestão

para o Uso Sustentável da Sardinha Verdadeira (IBAMA, 2011), atribuição do IBAMA

de acordo com a IN MMA nº05/2004, os dados analisados pelos técnicos do órgão, a

partir das informações a estes repassadas pela SEAP, demonstram que esta última

concedeu permissões de pesca a embarcações que não poderiam integrar a frota,

pois com a edição da Portaria no 96 de 1997, por parte do IBAMA, proibia-se o

ingresso de novas embarcações nessa pescaria, a não ser em substituição a outra

de mesmo porte. Nos dados apresentados nesse documento, destaca-se ainda que

embarcações foram substituídas por outras com maior poder de pesca, bem como

que foram concedidas permissões alternativas para as embarcações da frota da

sardinha atuarem sobre outras espécies que também tem esforço de pesca

controlado, como a tainha, a corvina e a anchova, o que, de acordo com o

documento, também era proibido, ainda que não especifique o ato normativo que

estabelecia essa proibição. Essas permissões foram concedidas atendendo as
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demandas do setor industrial, que afirmava que nos períodos de defeso da sardinha

ficavam com a frota ociosa, o que inviabilizaria economicamente as empresas e os

armadores (IBAMA, 2011).

Posteriormente, a concessão dessas permissões alternativas foi convalidada

por Instruções Normativas criadas conjuntamente pelos dois Ministérios, embora,

como observado nas reuniões do CONAPE, o número de embarcações a receberem

essas licenças tenha sido alvo permanente de conflito entre os técnicos do MPA e

do IBAMA, tendo prevalecido, como no caso da captura da tainha no ano de 2010, a

posição do MPA, que autorizou 89 embarcações, enquanto a posição do IBAMA

apontava para o licenciamento de apenas 60 (IBAMA, 2011).

Destaca-se que essas espécies – tainha, anchova, corvina - têm grande

importância para a pesca artesanal na região sul, e a permissão para a frota

industrial atuar sobre elas aumentou ainda mais os conflitos já existentes entre estes

na região. Nesse aspecto, pode-se inferir que a ampliação das competências do

órgão setorial tende a dar a dimensão econômica um peso maior do que à

ecológica, pois é mais suscetível às pressões do setor produtivo. Apesar disso, não

se pode dizer que o MPA atue sem o reconhecimento das limitações ambientais da

atividade, mas sim que há conflitos entre as perspectivas ambiental e setorial sobre

como e quanto se pode atuar sobre os recursos e garantir a sustentabilidade deles e

do setor. Ou seja, enquanto a posição dos órgãos ambientais tende a ser ecologista

conservacionista, a posição do órgão setorial tende a estar associada ao

ambientalismo moderado. Porém, deve-se destacar que a ênfase dada a dimensão

social por este governo, também em relação à pesca, o distingue, de certa forma, da

posição mais comum do ambientalismo moderado, levando a uma certa

aproximação de uma perspectiva crítica, com a adoção de princípios

ecodesenvolvimentistas.

Considerando a instituição da Nova Lei da Pesca como parte do processo de

mudança institucional, esta marca a adoção dentro dos marcos legais do discurso do

desenvolvimento sustentável para o setor pesqueiro, ou seja, visando compatibilizar

crescimento econômico, cuidado ambiental e redução da pobreza. Mantem-se os

instrumentos de comando e controle como os principais mecanismos de gestão da

pesca, adicionando-se os princípios da participação social e da co-gestão, o que

reforça o afastamento da posição mais convencional do ambientalismo moderado

em direção a uma posição mais crítica.
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A proposição dos mecanismos de co-gestão, já previsto no plano de governo

na época da eleição, passa a se efetivar com a criação do sistema de gestão

compartilhada, em 2009. A gestão compartilhada ou co-gestão, é discutida no

âmbito da teoria dos comuns, especialmente sob o enfoque neoinstitucionalista das

teorias da ação coletiva (OSTROM, 1990) . Dentro dessa literatura, se reconhecem

distintos arranjos institucionais que teriam diferentes graus de compartilhamento de

poder entre o governo e os usuários no processo decisório (BERKES, 2005). O

modelo proposto pelo MPA tem a potencialidade de gerar processos mais efetivos

de gestão dos recursos pesqueiros, uma vez que se propõe a definir escalas

menores e mais apropriadas para a criação das normas, privilegiando a participação

dos diversos atores sociais. Pode, se efetivamente implementado, melhorar em

alguma medida as condições de vida dos pescadores artesanais, se garantir que a

forma de definição das normas lhes favoreçam. Essa condição não está garantida

pelo simples estabelecimento de processos de co-gestão, pois ao se estabelecer

fóruns compostos por atores que têm condições desiguais de poder, e estas não

forem contrabalançadas pela flexibilização do peso relativo de cada um dos grupos,

pode-se apenas replicar na escala local mecanismos que legitimam o poder das

elites. Destaca-se também que o modelo proposto é consultivo e paritário entre

sociedade civil e representantes do governo, se aproximando mais do modelo

chamado na literatura referida de corporação multistakeholders (BERKES, 2005),

caracterizado pela formação com múltiplos usuários e nível governamental, de

caráter consultivo e com o objetivo de estimular a participação pública.

Esse tipo de desigualdade no peso relativo de cada um dos grupos

envolvidos aparece, por exemplo, na própria constituição do Conselho Nacional de

Aquicultura e Pesca (CONAPE), que seria o fórum consultivo para o

estabelecimento das políticas do MPA, como já comentado. Como se pôde observar

na participação das reuniões durante o ano de 2010, o conselho é composto 50%

por representantes do governo e 50% com representantes do setor pesqueiro e

aquícola. Apesar de em seu regulamento original se prever um maior número de

vagas para a representação dos pescadores artesanais, na prática há uma

prevalência dos representantes do setor industrial e aquícola, que terminam por

dominar a pauta das discussões do conselho, fazendo com que no fim a participação

dos pescadores artesanais acabe legitimando definições que favorecem aos

industriais e aquicultores e muitas vezes, concomitantemente, os prejudicam.
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Destaca-se, assim, a adoção no âmbito da ideologia governamental de

ideias e noções que têm origem tanto nos âmbitos do debate acadêmico como dos

movimentos sociais, como a noção de gestão compartilhada ou co-gestão, a

economia solidária e a participação social. Essas noções não são neutras e se

configuram elas mesmas em objetos de disputa simbólica e ideológica na

determinação de seus significados e conteúdos sociais concretos na hora de sua

implementação. A demanda por participação social é, por exemplo, ao mesmo

tempo uma luta dos movimentos sociais, por um lado, e por outro faz parte da

retórica da governança estabelecida no âmbito dos organismos internacionais

impulsionadores da concepção mainstream do ambientalismo moderado. Como

destaca Foladori (2002), tem havido uma avanço na concepção de sustentabilidade

social no que tange à noção de desenvolvimento sustentável, de uma postura que

simplesmente associava pobreza a degradação ambiental (típica do pensamento

ecologista), para uma em que se propõe a participação na co-gestão dos recursos

como caminho para atingir a sustentabilidade, mas que não se ocupa de transforma

os processos básicos de diferenciação social e repartição desigual da riqueza na

sociedade capitalista.

Como pontuam Offe e Wiesentahl (1980), ao analisarem as teorias da ação

coletiva, a questão da participação e da democracia a partir de uma perspectiva de

classe, estes apontam que enquanto as classes capitalistas se organizam e formam

suas associações em torno de um objetivo que é quantitativo e comum, ou seja, o

aumento da acumulação de capital, às outras classes sociais se colocam questões

qualitativas que demandam grande esforço dialógico para a formação de suas

organizações. Seu texto se refere aos trabalhadores assalariados e aos capitalistas,

mas pode-se inferir que também os produtores mercantis simples – neste caso, os

pescadores artesanais - não têm objetivos comuns imediatamente compartilhados

quantitativamente, como os capitalistas, e que suas demandas incluem questões

relacionadas aos modos de vida e a sua própria reprodução social.

Isso reflete, como pontua Meszaros (2004), que uma igualdade formal em

termos da participação política e democrática, oculta, por outro lado, uma

desigualdade substantiva que tem origem na formação de classes da sociedade

capitalista e na diferenciação riqueza-pobreza dentro delas. Ainda assim, o autor

destaca que se deve fazer uso da inevitável continuidade no futuro das condições

atuais, tendo em vista, porém, a dialética da continuidade e descontinuidade, de
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forma a que as classes subordinadas utilizem estrategicamente as alavancas hoje

existentes como elo de mediação para uma ordem social qualitativamente diferente.

Desta forma, considerando-se aqui apenas a dimensão institucional, pode-se

dizer que esta aponta para um novo projeto de desenvolvimento para o setor

pesqueiro e aquícola neste governo, que é caracterizado em primeiro lugar pela

preponderância da dimensão econômica, já que é a retomada do fomento e a

perspectiva do crescimento que legitimam a própria criação da SEAP e do MPA. Por

outro lado, observando-se apenas o aspecto institucional, não é possível concluir

como se articulam as outras dimensões, apenas pode-se inferir que há uma

alteração na correlação de forças entre desenvolvimento e conservação, em favor

da primeira, e que a dimensão social passa a fazer parte do quadro discursivo da

política, tanto pela questão da participação quanto pela redução da pobreza.

Em relação à segunda questão, aponta-se que a pesca artesanal passa a ter

um lugar dentro das competências do órgão, com a criação primeiramente de uma

coordenação para o setor, dentro da SEAP, e posteriormente com um departamento,

dentro da estrutura do MPA, embora, como tenham ressaltado Vasconcelos,

Diegues e Sales (2007), a estruturação dessa coordenação tenha sido incipiente, e a

SEAP tenha incorporado entre seus objetivos especialmente aqueles que eram

atrelados ao DPA/MAPA, ou seja, o desenvolvimento da aquicultura e da pesca

oceânica, como ficará mais evidente na análise dos planos desenvolvidos pela

SEAP e o MPA.

Com a criação do MPA e a sua reestruturação, como foi relatado, dividiram-

se as atribuições entre planejamento e execução das políticas. A execução de ações

importantes para a pesca artesanal, como as de extensão pesqueira, apoio às

formas cooperativas e o próprio ordenamento ficaram divididos entre as distintas

secretarias, departamentos e coordenações, exigindo articulação entre estes, o que

às vezes gera tensões entre as posições distintas de cada uma das coordenações.

De fato, apesar da grande importância da pesca artesanal no país, tanto do ponto de

vista do contingente de pescadores quanto do seu próprio peso na produção

pesqueira, não há uma ênfase em termos da estruturação interna do órgão para

esta, que só tem uma coordenação com quadro funcional pequeno para todas as

necessidades do setor.

A SEAP, e posteriormente o MPA, foram criados para atender as demandas

o setor pesqueiro e aquícola como um todo, e está constituído institucionalmente de
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forma relativamente igualitária em termos da estrutura de cada departamento.

Contudo, sabe-se que a capacidade de cada setor de se articular politicamente e

pressionar o governo para o atendimento de suas demandas é distinto, pois o setor

industrial e empresarial da pesca e aquicultura contam com fortes entidades de

representação, com escritórios em Brasília, e têm representantes na base

parlamentar tanto no Congresso quanto na Câmara. Desta forma, o jogo político se

estabelece a partir de condições desiguais entre os agentes na capacidade de fazer

as instituições políticas operarem a seu favor.
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7 O PROCESSO DE FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS

Como mencionado, a SEAP, em sua criação, incorporou as funções e

atribuições que eram do DPA/MAPA, especialmente aquelas ligadas à pesca

oceânica e à aquicultura. Contudo, como apontado no capítulo anterior, buscou

incorporar novas funções e atribuições.

De acordo com as entrevistas realizadas nesta pesquisa com os gestores do

MPA, a estruturação se deu de forma gradativa, atribuindo um peso importante aos

processos de consulta e negociação com o setor pesqueiro, especialmente no

primeiro ano de atuação (2003). Como não se obteve acesso aos documentos do

planejamento interno desenvolvido pela SEAP e o MPA, empreendeu-se a análise

dos documentos produzidos nas conferências promovidas, reconhecendo-os como

indicativos, em alguma medida, tanto de algumas demandas oriundas do setor,

como da forma com que o MPA faz a intermediação destas por meio das resoluções

finais, que podem ser contrastadas com as ações realizadas, que serão

apresentadas nas sessões posteriores.

7.1 AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE AQUICULTURA E PESCA

Um dos instrumentos de constituição das políticas instituído durante o

Governo Lula para consulta aos setores envolvidos em diferentes temáticas

(educação, mulher, meio ambiente, etc.), são as Conferências Nacionais. O governo

organizou três Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca, nos anos 2003, 2006

e 2009 e uma Conferência das Trabalhadoras da Pesca e da Aquicultura, em 2004.

As mesmas são precedidas de conferências estaduais e às vezes estas são

precedidas por conferências municipais. Nelas se realizam as discussões e

propostas iniciais e são escolhidos os delegados que participarão da Conferência

Nacional, os quais são distribuídos nas diferentes categorias da pesca e da

aquicultura, junto com representantes do governo e de instituições de apoio, como

ONGs e universidades. Essa distribuição se define de forma que a maioria dos

delegados seja dos setores da pesca e que guarde a proporcionalidade entre eles.
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7.1.1 Primeira Conferência - 2003

De acordo com o Secretário de Infraestrutura e Fomento34, durante o

primeiro ano de atuação da SEAP, em 2003, foi feito um amplo esforço de diálogo

com o setor pesqueiro, como forma de obter bases para a constituição da política

pesqueira. Uma das vias desse diálogo foi a convocação da I Conferência Nacional

de Pesca e Aquicultura, realizada em novembro de 2003, em Luziânia, no Estado de

Goiás. De acordo com o Caderno de Resoluções da 1ª Conferência, participaram

desse encontro 953 delegadas e delegados de todos os Estados do país (SEAP,

2003). Segundo o Secretário, essa Conferência não contou com um texto base, e a

equipe da SEAP estava imbuída de ouvir as demandas do setor, para de forma a

embasar a formulação das políticas para o PPA 2004-2007. A Conferência Nacional

foi precedida de conferências municipais e estaduais, além de encontros de

planejamento regionais. Ainda que a fidedignidade em relação ao efetivamente

debatido nesses espaços possa ter limites, entende-se que os textos resultantes da

Conferência expressam as demandas dos atores sociais envolvidos e também a

leitura que a Secretaria fez delas e o que recolheu para definir as políticas, que é o

que se busca compreender nesta pesquisa.

Como resultante da 1ª Conferência, estabeleceu-se nas resoluções um

Projeto Político para a SEAP e um Plano de Ação - um desdobramento e

detalhamento das ações previstas para o desenvolvimento do Projeto Político -

conjunto de documentos que constituíram o primeiro Plano Estratégico de

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca elaborado pela SEAP

(SEAP, 2003).

No caderno de Resoluções da 1ª Conferência, a então SEAP afirma que seu

papel será de fomentador, com enfoque na modernização da cadeia produtiva da

pesca e da aquicultura, desde a captura até a comercialização, incentivando

também o cooperativismo e o associativismo:

34 Entrevista concedida à autora em 02/12/2010.
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[...] será de fomentador, investindo na modernização da cadeia produtiva da
aquicultura e pesca, estimulando parcerias com os estados e municípios e
incentivando o cooperativismo e o associativismo. Terá como meta dotar os
setores da pesca e aquicultura de infraestrutura de suporte das atividades
que contemplem não só o incentivo à criação de indústrias modernas de
beneficiamento do pescado, construção de entrepostos e frigoríficos,
ampliação, renovação e modernização da frota pesqueira, como também o
apoio à exportação e comercialização interna (SEAP, 2003, p.1).

Atribui um importante papel à pesquisa científica para alavancar o

desenvolvimento tecnológico, a revisão da legislação e uma posição mais ativa do

Estado, “permitindo o controle da atividade e a agilidade no estabelecimento de

políticas desenvolvimentistas (grifos da autora), garantindo dessa forma sua

sustentabilidade” (SEAP, 2003, p.1). Aponta, então, como metas, a elevação da

produção brasileira de pescado de 985 mil toneladas/ano para 1,5 milhão de

toneladas/ano e a criação de 150 mil empregos diretos e 400 mil indiretos (SEAP,

2003).

Para a expansão da produção, aponta-se fundamentalmente a pesca

oceânica e a aquicultura como aquelas capazes de promovê-la, considerando o

Brasil “a última grande fronteira da aquicultura no mundo” (SEAP, 2003, p.2)

Destacam-se também as possibilidades de integração da aquicultura ao programa

Fome Zero e as potencialidades do Brasil em termos de exportação de pescado.

Identifica a falta de uma política voltada para a pesca artesanal (“familiar e

de micro e pequenos armadores”), bem como falta de ordenamento e gestão

adequada dessas pescarias. Aponta a rede de intermediação no “processo de

distribuição e comercialização – que vai do atravessador individual, geralmente

alguém da comunidade que se especializa na compra e venda do pescado, até os

representantes de empresas que compram e financiam a produção” (SEAP, 2003,

p.4) como um dos maiores entraves para que o pescador se aproprie dos ganhos de

seu trabalho e para que o pescado chegue ao consumidor a baixo custo.

Com relação à situação dos estoques, assinala a situação de sobrepesca

dos principais recursos, indicando também como motivo de degradação dos

recursos a existência de uma frota ilegal e não registrada, a ausência de pesquisas

aplicadas e da transferência dos resultados destas ao setor produtivo, além da

degradação dos ambientes marinhos e costeiros pela poluição e falta de

saneamento, entre outros (SEAP, 2003).
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Como problemas estruturais da aquicultura e da pesca, assinala, para o

caso da aquicultura, a falta de uma política que estabeleça os elos das cadeias

produtivas, os conflitos de interesses na gestão das águas, a dispersão de esforços,

a carência de mão-de-obra capacitada, assim como de técnicas de manejo

modernas, de procedimentos sanitários e ambientais adequados, de programas de

incentivo, investimento, financiamento, e de assistência técnica. No que tange à

pesca, destaca a deficiência da infraestrutura de apoio, de linhas de crédito

adequadas, e a carência de força de trabalho especializada e de tecnologia de

pesca nos diversos segmentos da cadeia produtiva. Indica ainda as deficiências na

comercialização, com excessiva intermediação, o baixo percentual de pescado

industrializado e a consequente falta de agregação de valor ao produto, e ainda, os

problemas na adequação sanitária (SEAP, 2003).

Apresenta-se no documento também um item relativo aos problemas sociais

dos pescadores e de suas comunidades, indicando a baixa incidência da proteção

social do Estado ao pescador, ao que atribui como causas o analfabetismo e

especialmente a informalidade das relações de trabalho no setor, atingindo

principalmente as mulheres e os pescadores artesanais (SEAP, 2003).

Neste documento, a SEAP aponta especialmente a necessidade de

modernização da cadeia produtiva da pesca no Brasil e as potencialidades da pesca

oceânica, afirmando que faltam pesquisas consistentes de prospecção de pesca de

profundidade na ZEE brasileira (fator de discórdia com o IBAMA, responsável pela

coordenação do levantamento realizado pelo REVIZEE, que apontou baixo potencial

pesqueiro na ZEE) (SEAP, 2003).

Após a contextualização, no desenvolvimento do que chamou de Projeto

Político, apresenta os indicadores que deveriam ser alcançados até o ano de 2006,

que previam o aumento da produção pesqueira e aquícola, o aumento do consumo

do pescado, o aumento no superávit comercial, entre outros:

- Aumentar a produção da aquicultura e pesca em 50%, passando de 1
milhão de t/ano para 1,5 milhões de t/ano, respeitando a capacidade dos
estoques pesqueiros definidos por meio de pesquisas científicas com ações
de monitoramento e ordenamento;
- Diminuir significativamente a pesca predatória;
- Aumentar o consumo de pescado per capita, superando os atuais 6,8
kg/hab/ano e buscando o consumo recomendado pela Organização Mundial
de Saúde, de no mínimo 12 kg/hab/ano;
- Reduzir substancialmente o desperdício de pescado;



196

- Incluir comunidades indígenas e ribeirinhas no processo de
desenvolvimento do setor;
- Aumentar a renda média do produtor/pescador;
- Triplicar o superávit comercial, com o aumento do valor exportado,
passando de 129 milhões de dólares em 2002 para 387 milhões de dólares;
- Reduzir a diferença entre o preço da primeira e da última comercialização;
- Modernizar a cadeia produtiva da aquicultura e da pesca e ampliar
ordenadamente seu parque industrial;
- Gerar meio milhão de empregos, diretos e indiretos, nos setores da
aquicultura e da pesca; e
- Aumentar a geração de renda, passando dos atuais 3,9 bilhões de reais
para 7,5 bilhões de reais (SEAP, 2003, p. 7-8).

Assumia como pressupostos a integração ao programa de segurança

alimentar, a participação social, a democratização da informação, a construção

participativa do ordenamento da atividade, a sustentabilidade, a geração de

emprego e renda, entre outros.

Os resultados a serem alcançados incluíam: a estruturação do setor

aquícola, pesqueiro oceânico, continental e costeiro; a inclusão social por meio da

política; o desenvolvimento e difusão tecnológica para expansão da produção e

redução dos desperdícios; a expansão das medidas de crédito extensão pesqueira.

Ainda no Projeto Político, se estipulava a necessidade de priorizar os

pescadores artesanais, familiares e micro e pequenos armadores, visando reformar

a infraestrutura de distribuição e comercialização, a renovação da frota pesqueira

artesanal, “racionalizando o uso das águas e priorizando a cessão do uso de áreas

da União para as populações pesqueiras tradicionais” (SEAP, 2003, p.10). Para

tanto, postulava-se que pelo menos 50% dos recursos orçamentários da SEAP para

o ano de 2004 deveriam ser destinados à pesca artesanal (SEAP, 2003, p.10).

O Plano de Ação foi desenvolvido estipulando atividades necessárias para

alcançar cada um desses resultados. Com relação ao resultado R2, que tratava da

sustentabilidade das atividades de aquicultura e pesca, previu-se a criação e

ampliação de reservas extrativistas cogestionadas entre Estado e comunidades a

fim de otimizar planos de manejo e ordenamento preservando os recursos

pesqueiros. Estipulou-se ainda que a SEAP deveria “fomentar a criação e a

consolidação de unidades de conservação, categoria Resex, juntamente com o

IBAMA” (SEAP, 2003, p.12), ou seja, apontava-se nesse momento para o

estabelecimento dessa categoria de UC como um instrumento para o ordenamento

pesqueiro e para a sustentabilidade. Juntamente com essa proposição, figuravam,
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ainda no que diz respeito ao R2, a gestão corresponsável (governo, ciência e setor

produtivo organizado) dos recursos pesqueiros, com a criação de comitês

permanentes de gestão dos recursos pesqueiros, a adoção de práticas de pesca

mais seletivas e o desenvolvimento de pesquisas científicas como base para a

gestão (SEAP, 2003).

Destaca-se também o indicador em relação à aquicultura, com a pretensão

da SEAP de aumentar a produção em 100% no período de 3 anos (entre 2003 e

2006), e ainda, o aumento de 30% do volume de capturas da pesca, com foco na

pesca oceânica (SEAP, 2003, p.16). Tais indicadores, que concentram os objetivos

de aumento da produção em outro setores parecem incongruentes com a definição

de destinar 50% dos recursos à pesca artesanal. No Quadro 9 se apresentam em

detalhe os objetivos e atividades definidos pela SEAP para atingir os resultados.



198

RESULTADO OBJETIVOS ATIVIDADES
R1. PARTICIPAÇÃO
INTEGRANDO OS
ATORES SOCIAIS NA
EXECUÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DO PLANO.

A1. Manter ativos os Grupos de Trabalhos Estaduais – GTEs, transformando-os em coordenações
estaduais da aqüicultura e pesca para contribuir com o trabalho dos escritórios estaduais da
Seap/PR.
A2. Realizar a 2ª Conferência Nacional de Aqüicultura e Pesca, precedida, quando possível, por
conferências municipais e estaduais, envolvendo um número maior de pescadores e aquicultores e
ampliando a participação destes na construção de uma política nacional de desenvolvimento
sustentável da aqüicultura e pesca brasileira.
A3. Publicar e divulgar as resoluções da conferência.
A4. Instalar e fazer funcionar o Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca.
A5. Adaptar o orçamento de 2004 da SEAP/PR para atender as prioridades de ação definidas pela 1ª
Conferencia Nacional.

R2. ASSEGURAR
ASUSTENTABILIDADE
DAS ATIVIDADES DE
AQÜICULTURA E
PESCA

» Eliminação da
clandestinidade da
atividade pesqueira.
» Melhoria da situação
econômica, social e
ambiental nas áreas de
cultivo.

A1. Realizar o ordenamento pesqueiro.
A2. Recadastrar os pescadores profissionais.
A3. Recadastrar a frota.
A4. Revisão da legislação existente.
A5. Elaborar o zoneamento das regiões.
A6. Dimensionar os estoques pesqueiros.
A7. Delimitar e estabelecer regras de uso e manejo para águas de domínio da União.
A8. Ampliar e equipar os serviços de fiscalização.
A9. Implementar um Sistema Nacional de Informações e Estatísticas Integradas de Pesca e de
Aqüicultura.
A10. Revisar e adequar à legislação sanitária para plantas de pequeno e médio porte.

R3. SETOR DE
AQÜICULTURA
ESTRUTURADO

» Produção cresce em
100%.
» Redução dos custos da
produção.

A1. Dinamizar a aqüicultura, integrando-a a atividades aquiindustriais.
A2. Apoiar a instalação e qualificação de indústrias de insumos e equipamentos para aqüicultura
marinha e continental.
A3. Implantar e operacionalizar, em conjunto com os órgãos competentes, programas de
monitoramento ambiental, sanidade, biossegurança e certificação sanitária dos produtos aquícolas.
A4. Propor linhas de crédito para o investimento e custeio da safra aquícola e agir como interlocutor
entre o setor produtivo e as instituições financeiras de forma a garantir o acesso dos aquicultores ao
crédito.
A5. Incentivar a construção de indústrias de beneficiamento como frigoríficos e outras que agreguem
valor ao pescado.
A6. Formulação de política de uso de água pública.
A7. Articular a elaboração do código de conduta e de boas práticas de manejo para o
desenvolvimento sustentável de uma aqüicultura ambiental, econômica e socialmente responsável.



199

R4. SETOR
PESQUEIRO
OCEÂNICO,
COSTEIRO E
CONTINENTAL
ESTRUTURADO

» Aumento da produção
de pescados em 30% até
dezembro de 2006.
» Redução do custo de
produção.

A1. Implantar um programa de fomento à infraestrutura.
A2. Incentivar programas de transferência de tecnologia para a conservação de pescado,
aumentando a qualidade do produto e incrementando a comercialização.
A3. Implantar programa de substituição de barcos arrendados por barcos nacionais ou
nacionalizados.

R5. POLÍTICA
NACIONAL DE
AQÜICULTURA E
PESCA GERANDO A
INCLUSÃO SOCIAL
DOS PESCADORES E
AQÜICULTORES

» Eliminar o
analfabetismo ao final de
quatro anos, ajustando o
Programa de
Alfabetização aos
períodos de defeso como
estratégia para consolidar
o Projeto Pescando
Letras.
» Aumento da qualidade
de vida dos pescadores e
aquicultores (Índice de
Desenvolvimento
Humano – IDH).

A1. Articular um programa de habitação para pescadores e aquicultores familiares, adequado às suas
realidades, considerando o acesso à água potável, saneamento básico, educação, assistência
médica, eletrificação rural, esporte e lazer.
A2. Articular com os órgãos competentes a criação de um programa de atenção à saúde integral para
os trabalhadores da aqüicultura e pesca.
A3. Implantar Programa de Alfabetização e Capacitação.
A4. Criar comissão junto aos ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social/INSS para
adequação da legislação trabalhista.
A5. Melhoria da organização dos pescadores.
A6. Aumento da renda dos pescadores e incentivo à diversificação de suas atividades.
A7. Criar comissão conjunta entre Seap/PR e Secretaria Especial dos Direitos da Mulher para
desenvolver programas para as trabalhadoras da pesca e aqüicultura, elaborando um diagnóstico
nacional da situação do trabalho da mulher pescadora e aqüicultura.
A8. Estabelecer uma política de seguro da produção da aqüicultura e pesca, criando uma política
específica para as atividades pesqueiras e aquícolas de regiões que venham a ser afetadas por
desastres ecológicos ou epidemias.

R6. POLÍTICAS DE
CRÉDITO E
EXTENSÃO
ESTRUTURADAS E
ACESSÍVEIS

» Aumento do volume de
recursos oferecidos para
crédito, de modo que o
governo incentive o
desenvolvimento do setor
pesqueiro artesanal e da
aqüicultura familiar, por
meio de financiamentos
com juros mais baixos e
prazos de pagamento
mais longos, de acordo
com as possibilidades
financeiras destes
pescadores e
aquicultores.

A1. Criar políticas de assistência técnica e extensão pesqueira, em parceria com estados, municípios
e outras entidades, que promovam iniciativas de desenvolvimento local sustentável considerando a
família do pescador e do aquicultores e suas organizações, visando a inclusão social e a qualidade de
vida, adotando princípios de conservação, gestão ambiental e de pesca responsável.
A2. Criar o Fundo Nacional da Pesca com o objetivo de angariar verbas com destinação obrigatória à
gestão dos recursos pesqueiros.
A3. Propor e articular a constituição de um fundo de compensação envolvendo royalties do petróleo e
das hidroelétricas, geridos por conselhos gestores com vistas ao custeio de programas sociais
dirigidos aos pescadores e de programas de desenvolvimento da atividade pesqueira, principalmente
nas comunidades afetadas.
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» Aumento do número de
produtores.

R7.
DESENVOLVIMENTO
E DIFUSÃO
TECNOLÓGICA
GERANDO
EXPANSÃO DA
PRODUÇÃO E
REDUÇÃO DE
DESPERDÍCIOS

» Maior
instrumentalização
tecnológica para o
incremento da produção.
» Maior racionalização
dos métodos de pesca e
aqüicultura.

A1. Realizar viagens de identificação/prospecção de áreas de concentração de pescado.
A2. Realizar estudos e pesquisas para o aproveitamento e comercialização da fauna acompanhante.
A3. Readequar as embarcações pesqueiras e os métodos de pesca para diminuir o esforço em
relação às espécies sobreexplotadas e estimular a captura das espécies sobreexplotadas.
A4. Promover e investir na formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra e de técnicos especializados
em aqüicultura e pesca.
A5. Realizar estudos para implantação de atratores e recifes artificiais.
A6. Fortalecer as estruturas e entidades que se dediquem, tradicionalmente, a pesquisa e fomento
das atividades de aqüicultura e pesca, visando apoiar as ações de desenvolvimento e a gestão dos
recursos aquícolas e pesqueiros, sendo ainda contempladas a geração de informações a respeito das
condições socioeconômicas dos aquicultores e pescadores.
A7. Editar um periódico da Secretaria com os estudos existentes, além de novos estudos, bem como
disponibilizá-lo por meio do portal da Seap/PR.
A8. Incentivar estudos e pesquisas para identificar e dominar tecnologias de cultivo e melhorar os
sistemas de produção para espécies nativas.
A9. Criar comissão conjunta entre a Seap/PR e o Mapa para a criação da Embrapa Aqüicultura,
visando o desenvolvimento nacional da atividade e o incentivo à pesquisa da aqüicultura.

R8. PRODUÇÃO DE
PESCADO CONTRIBUI
COM O PROGRAMA
FOME ZERO

A1. Participação do pescado na cesta alimentar do Programa Fome Zero, promovendo o aumento da
produção.
A2. Introduzir o peixe na merenda escolar com o objetivo de ressaltar a importância do consumo de
peixe para as crianças brasileiras.
A3. Estimular a aqüicultura em regiões de maior carência alimentar.
A4. Estimular a captura de espécies subexplotadas.

QUADRO 9 – SÍNTESE DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS PELA POLÍTICA PESQUEIRA (2003)
FONTE: A AUTORA, COM BASE NAS RESOLUÇÕES FINAIS DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA.
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7.1.2 Segunda Conferência – 2006

A Segunda Conferência ocorreu em março de 2006, com a participação de

1515 delegados e delegadas, e teve como tema a “Consolidação da política nacional

de aquicultura e pesca”. A Secretaria elaborou um texto base a ser discutido nas

Conferências Estaduais. Segundo SEAP (2006) essas conferências contaram com a

participação de quase 30 mil pessoas em todo o país. De acordo com os

informantes entrevistados, essa Conferência foi um momento de intensa campanha

da equipe da SEAP pela criação do Ministério e pela centralização de todas as

atribuições – ordenamento, fomento, fiscalização, pesquisa e estatística.

O texto de resoluções está composto de 520 itens, divididos em 6 capítulos

e eixos: I – Uma realidade que começa a ser mudada; II – Desenvolvimento

sustentável da aquicultura e da pesca; III – Políticas de apoio ao desenvolvimento da

cadeia produtiva; IV – Ordenamento, controle e estatística da aquicultura e pesca; V

– Política Internacional; VI – Política ambiental para o desenvolvimento sustentável

da aquicultura e pesca e VII – Democratização e transparência.

O maior destaque desta conferência se refere à campanha da SEAP pela

centralização das atribuições em relação à pesca e aquicultura, a estatística, o

monitoramento e o ordenamento. Estabeleceram-se também críticas aos órgãos

ambientais pela morosidade no processo de licenciamento ambiental das atividades

de aquicultura.

As medidas propostas de fomento e desenvolvimento da pesca e aquicultura

estavam atreladas às medidas que já vinham sendo implementadas pela SEAP. Em

relação à pesca industrial, propunha, entre outros, a abertura de novas cadeias

produtivas, com a pesca de espécies subexplotadas, o desenvolvimento da

pesquisa, o fortalecimento do mercado interno e o avanço nos marcos legais do

ordenamento. No que tange à pesca artesanal, salientava o apoio à cadeia

produtiva, as ações de garantia dos direitos sociais, a ampliação das espécies-alvo

de defeso e a gestão pesqueira. Para a aquicultura continental, propunha-se o

desenvolvimento de pacotes tecnológicos, preferencialmente com espécies nativas,

a regularização do ordenamento, o estabelecimento de medidas mais simplificadas

para o licenciamento ambiental, o desenvolvimento de espécies ornamentais, entre

outros.
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Para a aquicultura marinha, previa-se o desenvolvimento de unidades

demonstrativas, a melhoria no fornecimento de sementes de moluscos, a

regularização e ordenamento territorial e o licenciamento ambiental. Previa ainda

uma série de medidas relativas à infraestrutura da cadeia produtiva, a

comercialização, a subvenção do óleo diesel, a ampliação das linhas de crédito

entre outras medidas focadas na melhoria de desempenho do setor.

Propunha-se também uma série de medidas relativas ao ordenamento

pesqueiro e aquícola, como a rediscussão das normas de gestão, criação de seguro

aquícola contra catástrofes naturais, ampliar as espécies alvo de defeso, recadastrar

a frota pesqueira, incluindo as pequenas embarcações, e ainda, eleger a SEAP

como órgão responsável pela estatística e monitoramento pesqueiro, como base

para o estabelecimento das medidas de gestão e ordenamento.

Acrescentam-se ainda medidas relativas à democratização das políticas, ao

melhor atendimento e reconhecimento as pescadoras, com a proposta de criação de

uma diretoria de gênero dentro da estrutura institucional da SEAP, a participação da

SEAP na política internacional pesqueira, entre outros. As resoluções estão

sintetizadas no Quadro 10.
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Pesca Industrial  Abertura de novas cadeias produtivas
 Promoção da popularização do consumo de pescado
 Redirecionamento das frotas controladas
 Atratores flutuantes para a pesca de atuns e afins
 Formação capacitação e qualificação para a pesca industrial
 Monitoramento da frota pesqueira industrial
 Fortalecimento da pesquisa
 Fortalecimento do Brasil nos fóruns internacionais
 Pesca fora das águas jurisdicionais brasileiras
 Avanço em marcos legais
 Publicações para a pesca industrial

Pesca Artesanal  Direitos sociais: carteira de pescador gratuita; previdência; seguro-defeso; habitação; saúde
 Promover a gestão pesqueira
 Projeto pescando letras e Inclusão Digital
 Apoio à cadeia produtiva: Assistência técnica e extensão pesqueira; Pesquisa; comercialização do pescado;

fábricas de gelo; subvenção econômica ao óleo diesel; crédito
 Apoio à resolução de conflitos
 Cooperações internacionais
 Programa nacional de formação profissional e tecnológica em pesca
 Publicações para a pesca artesanal

Aquicultura Continental  Assegurar utilização das águas para pescadores profissionais e aquicultores
 Definir políticas de regularização de uso sustentável para aquicultura junto aos órgãos estaduais
 Ampliar assistência técnica
 Promover certificação do SIF
 Criar políticas de repovoamento dos rios com espécies autóctones, em parceria com hidrelétricas
 Promover a aquicultura continental, gerando emprego e renda de forma sustentável
 Estimular o cultivo de organismos aquáticos ornamentais, priorizando comunidades carentes
 Desenvolver ações de implantação de projetos e de pacote tecnológico com espécies nativas

Maricultura  Desenvolver projetos de unidades demonstrativas da produção de peixe marinho e moluscos, priorizando
espécies nativas

 Melhorar a organização entre os órgãos responsáveis pelo licenciamento, fixando prazos para tramitação dos
processos

 Ampliar o quadro de técnicos de pesquisa, extensão e fiscalização nas instituições que atuam na maricultura
 Direcionar pesquisa para a padronização de plantas e equipamentos adequados para o processamento em
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pequena escala
 Normatizar e promover o uso racional dos subprodutos da maricultura
 Implantar um programa de fornecimento contínuo de sementes de molusco
 Construir alternativas de maricultura para os catadores de caranguejos
 Priorizar as ações de planejamento territorial para a seleção de áreas propícias à atividade.

Políticas de apoio ao
desenvolvimento da cadeia
produtiva

Infraestrutura e Logística:
 Construir unidades de beneficiamento para pequenos pescadores e aquicultores
 Apoiar liberação de licenças para trapiches
 Realizar desassoreamento de canais
 Viabilizar modernização e reestruturação dos serviços de inspeção e fiscalização sanitária
 Ampliar o programa de fábricas de gelo e subvenção econômica de energia elétrica
 Intensificar o programa de implantação de recifes artificiais e dispositivos antiarrasto

Comercialização:
 Integração do associativismo e cooperativismo
 Ampliar o programa Feira do Pesca e a criação de feiras de produtos aquícolas
 Criar centrais de armazenagem com capacidade de selecionar pescado tipo exportação
 Criar e desenvolver programa de capacitação para comercialização direta do pescado oriundo da pesca

artesanal e aquicultura
Crédito
 Adequar linhas de crédito a realidade dos pescadores e aquicultores
 Viabilizar financiamentos para construção e manutenção de estruturas das entidades representativas de classe,

dotando-as de câmaras frias e também transporte com câmaras frias
 Capacitar agentes financeiros para atender pescadores e aquicultores
 Inserir na rede bancária linhas de financiamento para o capital de giro para instituições da pesca artesanal
 Viabilizar crédito para consórcios e projetos coletivos

Subvenção ao óleo diesel
 Ampliar à pesca artesanal a subvenção econômica, cadastrando postos
 Criar cadastro nacional dos Pescadores por entidades representativas com acesso ao programa
 Estender à pesca a energia elétrica subvencionada

Pesquisa
 Aumentar linhas de pesquisa que proporcionem um melhor diagnóstico do setor
 Implantar programas de pesquisa e pós-graduação
 Apoiar iniciativas de pesquisa na cadeia produtiva da aquicultura, com ênfase para espécies nativas
 Utilizar a pesquisa científica como base para a gestão
 Fomentar a pesquisa socioeconômica
 Promover criação de redes de pesquisa
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Ordenamento, controle e
estatística

Ordenamento
 Rediscutir as normas existentes e ampliar as ações de ordenamento pesqueiro, consultando os pescadores
 Ampliar as espécies-alvo de defeso
 Criar seguro-aquícola para proteção contra catástrofes naturais
 Garantir as estruturas de apoio a pesca comunitária em áreas públicas
 Estimular Acordos de Pesca

Registro
 Isentar de taxas pescadores artesanais e pequenos aquicultores
 Realizar recadastramento da frota, incluindo pequenas embarcações
 Centralizar nas entidades representativas de classe – colônias, associações e cooperativas – o requerimento

das carteiras de pescador
Estatística
 Implementar e manter os programas de monitoramento da produção pesqueira costeira para subsidiar o

ordenamento pesqueiro e os planos de manejo
 Eleger a SEAP como órgão específico para coordenar o programa estatístico, sendo responsável pelo

monitoramento das coletas e análise dos dados, mantendo atualizado e disponível o banco de dados de domínio
público da SEAP

Política Internacional  Participação da SEAP na Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico (ICCAT), na
Comissão para a Conservação dos Recursos Marinhos Vivos da Antártida, na Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO) e seus órgãos ligados à pesca e aquicultura.

 Participação da SEAP na Organização Mundial do Comércio – regulamentação dos subsídios à pesca. Outros
acordos comerciais.

Política Ambiental
(acrescentadas ao texto base nas
Conferências Estaduais)

 Proteção das matas ciliares e APPS´s, combate ao desmatamento
 Garantir a fiscalização contra a pesca predatória
 Criação de unidades de conservação com ampla consulta pública aos pescadores e pescadoras
 Desburocratizar as licenças ambientais para a construção de equipamentos para a pesca artesanal (trapiches,

galpões etc.)
 Controlar a poluição que atinge manguezais e estuários
 Proteção efetiva aos manguezais
 Promover medidas mitigadoras específicas para a aquicultura

Democratização e transparência  Criar uma ouvidoria na SEAP
 Criar uma diretoria na SEAP para as questões de gênero
 Criação de Conselhos Estaduais e Municipais de Aquicultura e Pesca
 Criar fóruns estaduais com participação do governo, representantes do setor e instituições afins para definição

da legislação estadual e resolução de conflitos
QUADRO 10 – SÍNTESE DAS RESOLUÇÕES DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA
FONTE: A AUTORA, COM BASE NO CADERNO DE RESOLUÇÕES (SEAP, 2006)
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7.1.3 Terceira Conferência - 2009

A 3ª Conferência ocorreu no início do mês de outubro de 2009, após a

criação do Ministério da Pesca e da aprovação da Nova Lei da Pesca. O Caderno de

Resoluções está composto por 4 capítulos : I – Contextualização; II – Potencial do

Brasil; III – Consolidação de uma Política de Estado para a Pesca e Aquicultura; e IV

– Efetivação das Políticas: avanços e limites (MPA, 2009).

O texto é bastante distinto daqueles produzidos nas conferências anteriores.

Apresenta maior sintonia com o discurso internacional a respeito da gestão das

pescarias e dos ambientes marinhos, incorporando a noção da gestão compartilhada

de recursos comuns. Está sintonizado com o discurso da FAO no que diz respeito à

projeção de déficit da oferta mundial de pescado, na casa de 1,1% ao ano até 2030,

e aposta na aquicultura – especialmente a ser desenvolvida em tanques redes tanto

em águas continentais quanto marinhas – como o principal potencial de crescimento

do setor no Brasil (MPA, 2009).

O Documento sinaliza a necessidade de um macrozoneamento da atividade

da pesca artesanal nas águas continentais, costeiras e áreas extrativistas, bem

como afirma que são claras as orientações do Governo Federal no sentido de

direcionar esforços para a redução da pobreza, o combate à exclusão social (que

não deve ser vista somente como a emissão da carteira de pescador e pescadora) e

os incentivos a novas atividades produtivas no âmbito da pesca para aumento ou

complementação de renda e diminuição das desigualdades sociais, regionais e

locais (MPA, 2009).

Indica ainda que o reconhecimento e a garantia das áreas de pesca

utilizadas durante décadas pelas comunidades tradicionais de pescadores é medida

fundamental para a sobrevivência, a permanência e a sustentabilidade desse tipo de

atividade tradicional, tal como está previsto nos territórios da pesca, diminuindo

assim os conflitos causados pelos grandes empreendimentos (MPA, 2009).

No que diz respeito às perspectivas para o desenvolvimento do setor

pesqueiro e aquícola, aponta para a pesca artesanal a necessidade de melhoria na

cadeia produtiva, visando eliminar o atravessador de forma a que os pescadores

retenham maior renda, principalmente pelo fortalecimento do cooperativismo e

associativismo, a necessidade de recuperação dos estoques pesqueiros e da
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adoção de medidas de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros. Destaca

ainda a necessidade de melhorar o acesso dos pescadores aos direitos sociais,

como educação, previdência e saúde.

Para a pesca industrial, aponta a necessidade de realizar pesquisas para

prospectar novas pescarias possíveis em águas profundas, a substituição da frota

arrendada na pesca de atuns por uma frota nacional, a desoneração dos encargos

sociais, ampliando o seguro-defeso para os trabalhadores da frota industrial. Em

relação à aquicultura, propõe a necessidade de centralizar o licenciamento e o

controle em um único órgão, a ampliação do crédito para o setor, o desenvolvimento

de pesquisas para a melhoria da cadeia produtiva, entre outros.  Os eixos propostos

estão apresentados no Quadro 11.

No capítulo que trata da Consolidação de uma Política de Estado para o

Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura, o texto aborda o papel do

Estado no desenvolvimento do setor, afirmando que este deve atuar de forma a

direcioná-lo, tendo em vista que o mercado não garante o uso racional dos recursos.

Para tanto, afirma que deve reconhecer os recursos pesqueiros como bens de uso

comum, reconhecendo o direito das comunidades, sem deixar, contudo, de atuar

como regulador, mediador, educador e fiscalizador na gestão do uso dos recursos,

estabelecendo processos de cogestão. Em seguida, apresenta os pressupostos do

Plano Mais Pesca e Aquicultura. No capítulo seguinte, que trata da efetivação das

políticas e seus avanços e limites, apresenta as ações realizadas pela SEAP/MPA

(MPA, 2009).
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Pesca Artesanal  Recuperação dos estoques pesqueiros e proteção dos ambientes onde os pescadores artesanais realizam suas
práticas tradicionais. Deve-se criar defeso de espécies nativas de cada região. Garantir o acesso prioritário dos
pescadores artesanais e comunidades tradicionais as águas. Processos participativos de gestão compartilhada devem
ser estimulados, especialmente unidades de conservação de uso sustentável.

 Estruturar as cadeias produtivas para agregar valor aos produtos da pesca, visando à melhoria da qualidade do
pescado e a eliminação da intermediação. Fortalecer o cooperativismo no setor da pesca, associando a política
ambiental (defeso) com o cooperativismo. Reduzir as perdas na cadeia produtiva. Capacitar o pescador e as
comunidades pesqueiras para a comercialização direta. Adequar o sistema de inspeção sanitária para a realidade da
pesca artesanal.

 Elevar a escolaridade e a formação cidadã dos trabalhadores da pesca artesanal e seus familiares, melhorando sua
capacidade para acessar as políticas públicas nas áreas de segurança e soberania alimentar, saúde, educação,
cultura, esporte, lazer, assistência social e habitação.  Fomentar formas de geração de trabalho e renda por meio da
organização popular, da maior participação e do controle social, bem como fortalecer o reconhecimento das
comunidades pesqueiras como populações tradicionais.

 Superação das contradições entre as políticas públicas do governo federal, estaduais e municipais, em que umas
incentivam a pesca e outras causam impactos negativos sobre a atividade pesqueira, de forma a promover uma maior
sintonia das atividades pesqueiras.

Pesca Industrial  Diagnóstico de espécies capazes de suportar novas pescarias, por meio de grupos de trabalho
 Desoneração dos encargos sociais e garantia de acesso aos pescadores ao defeso, contando esse como tempo de

serviço.
 Desenvolver a pesca oceânica direcionada a captura de atuns e afins, substituindo gradativamente a frota arrendada

por uma frota nacional, qualificando os trabalhadores da pesca para atuar nesse segmento.
 Prospectar e desenvolver a pesca de águas profundas, acompanhada do devido cuidado em relação à

sustentabilidade dos recursos.
 Dar continuidade aos investimentos em programas de acompanhamento, avaliação e controle da atividade pesqueira

Aquicultura  Desenvolver pesquisas para aperfeiçoar e expandir a cadeia produtiva aquícola;
 Criar linhas de crédito e assistência técnica específicas para o setor aquícola;
 Compatibilizar o desenvolvimento da aquicultura com a preservação ambiental;
 Dar prosseguimento a demarcação de parques aquícolas e a regulamentação do uso de águas públicas;
 Ampliar os espaços nos mercados institucionais para os produtos provenientes da aquicultura familiar;
 Criar um plano de desenvolvimento específico para a aquicultura familiar;
 Criar leis ambientais específicas para a aquicultura, centralizando o processo de controle e licenciamento em um único

órgão.
QUADRO 11 – SÍNTESE DAS RESOLUÇÕES DA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA
FONTE: A AUTORA, COM BASE NO CADERNO DE RESOLUÇÕES (MPA, 2009)
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7.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAIS PESCA E
AQUICULTURA

Em 2008, foi criado o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da

Pesca e Aquicultura, já com o processo de transformação da SEAP em Ministério

em tramitação. Trata-se do primeiro plano35 efetivamente publicizado e

sistematizado pela SEAP, traçando objetivos, metas e indicadores. Nele, parte-se do

entendimento de que as atividades de pesca e aquicultura, especialmente esta

última, têm capacidade de atender o aumento de demanda de alimentos e assim

oportunizar a geração de emprego e renda para o Brasil (SEAP, 2008).

O diagnóstico que apresenta informa que os pescadores artesanais são

responsáveis por mais de 60% da produção de pescado no país – mais de 500 mil

toneladas por ano, contando com a participação de mais de 600 mil trabalhadores.

Identifica como as principais dificuldades do setor: baixa escolaridade, condições

precárias de trabalho, e pouca infraestrutura para venda e beneficiamento (SEAP,

2008).

Postula que o Brasil possui grande potencial para o aumento da produção,

em especial da aquicultura, pelo potencial das bacias hidrográficas e da ZEE,

afirmando ser esse o principal caminho para o desenvolvimento sustentável do

setor.

Como objetivo geral da política, propõe “recuperar estoques pesqueiros na

costa brasileira e nas águas continentais, desenvolver a pesca oceânica e o grande

potencial da aqüicultura brasileira em águas da União e em estabelecimentos rurais”

(SEAP, 2008, p.8).

Adiciona ainda que o principal desafio da política é estruturar a cadeia

produtiva para garantir aumento e regularidade de oferta, qualidade e renda aos

pescadores e aquicultores e com um preço acessível aos consumidores.

Para alcançar os objetivos, propõe 7 diretrizes. Entre estas, figuram (1) a

consolidação de uma Política de Estado, de forma a garantir o fortalecimento de

políticas públicas, estabilidade institucional e garantia de continuidade das políticas,

35Obviamente, na construção do primeiro plano plurianual da SEAP, que foi apresentado como
resultado da primeira conferência, já havia um planejamento do órgão para o setor, mas o Mais
Pesca e Aquicultura é o primeiro plano apresentado de forma sistemática e divulgado pela SEAP,
com publicação no sítio eletrônico, impressão e distribuição.
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configuradas como programas estruturantes da cadeia produtiva, com ampliação de

investimentos, criação de quadro pessoal próprio, e principalmente a concepção de

gestão que articula toda a atividade, da produção à comercialização.

Propõe-se também que as políticas devem (2) visar à inclusão social, com

foco na melhoria da renda e qualidade de vida de pescadores e pescadoras. Para

tanto, propõe ações afirmativas para elevação da escolaridade, capacitação e

qualificação do pescador, bem como a valorização das populações tradicionais,

apontando a aquicultura familiar como principal forma de geração de emprego,

renda e autonomia.

Outro aspecto ressaltado pelas diretrizes (3) diz respeito à estruturação da

cadeia produtiva, apontando-se a necessidade de articulação de todas as etapas –

produção, beneficiamento, comercialização. Para tanto, afirma que pesquisa,

crédito, ordenamento e fiscalização são necessários.

Trata-se também da necessidade de (4) fortalecimento do mercado interno,

propondo medidas que visem à aproximação do produtor e do consumidor. A

necessidade da sustentabilidade ambiental (5) é ressaltada, e se propõe que para

alcançá-la deve-se buscar a recuperação dos estoques, o aprimoramento

tecnológico e o investimento em aquicultura familiar. Figura também entre as

diretrizes a necessidade (6) da abordagem territorial, afirmando-se que o

planejamento deve ser descentralizado visando respeitar as necessidades regionais.

Por fim, afirma-se que (7) as políticas devem buscar a organização do setor,

salientando que a participação social é um método de atuação do Governo Federal e

deve ser desenvolvida com o objetivo de transformá-la em parte integrante da

política de Estado para a pesca e aquicultura, estabelecendo a necessidade de

fortalecimento do CONAPE e o estímulo ao fortalecimento das organizações do

setor.

Estabelece, assim, uma rede de ações a serem desenvolvidas e metas a

serem alcançadas no período, compreendendo a construção de Terminais Públicos

Pesqueiros, de Centros Integrados para a Pesca artesanal, a ampliação da oferta de

crédito, o desenvolvimento do Programa Profrota pesqueira, que visa a construção

de embarcações para atuar na ZEE, bem como para substituir a frota industrial que

operam sobre alguns estoques selecionados. Figuram entre a rede de ações

também o desenvolvimento da extensão pesqueira e aquícola e o incentivo ao

cooperativismo e ao associativismo, a ampliação do programa de subvenção ao óleo
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diesel, o incentivo ao consumo de pescados, o desenvolvimento da aquicultura, e o

ordenamento e monitoramento da atividade pesqueira. Uma síntese das metas é

apresentada no Quadro 12.

DIMENSÃO AÇÃO META – 2011
Infraestrutura e logística Terminais Pesqueiros Públicos 20 novos ou reestruturados

CIPAR’s 120 implantados
Crédito Ampliação da oferta Aumento em 200%
Programa Profrota Construção de embarcações 300 projetos atendidos
Assistência Técnica e extensão
pesqueira

Constituição de uma rede
nacional de assistência

400 mil pescadores e aquicultores
atendidos

Formação profissional Cursos técnicos em aquicultura
e pesca

2 mil alunos matriculados

Proeja Pesca 50 mil alunos matriculados
Pescando Letras 100 mil pescadores alfabetizados

Incentivo ao cooperativismo e
associativismo

Apoio às organizações 200 organizações apoiadas

Subsídio ao óleo diesel Ampliar o benefício Atender a demanda existente,
incluindo pescadores artesanais

Incentivo ao consumo de pescados Fomentar o consumo Ampliar o consumo para 9
kg/hab/ano

Kit Feira do peixe Entregar 500 módulos
Incluir o pescado na
alimentação escolar

Capacitar merendeiras em todos os
Estados

Ordenamento, monitoramento e
controle

Ampliar número de espécies-
alvo do seguro defeso

Universalização para todos os
pescadores que capturam espécies
controladas

Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura

Aquicultura em águas da União 40 reservatórios demarcados e
títulos de cessão entregues e 13
Estados com Planos Locais de
Desenvolvimento da Maricultura
Desenvolvidos

Aquicultura em propriedades
rurais

27 mil famílias atendidas e 11.250
hectares de viveiros implantados

Sanidade aquícola Implantação do sistema de controle
da sanidade aquícola nos 27
Estados

Gestão estratégica da informação
pesqueira

Estatística aquícola e pesqueira Estatística pesqueira consolidada
anualmente

Registro Geral da Pesca Modernizar e atualizar o RGP
Programa de rastreamento de
embarcações por satélite

Adesão total de embarcações
industriais e maiores que 12
metros, num total de 3000
monitoradas

Pesquisa Delimitação e definição das
potencialidades e vocações da
pesca e aquicultura nos diferentes
biomas
Pescarias experimentais e
prospecção de estoques
Aproveitamento da fauna

QUADRO 12 – REDE DE AÇÕES E METAS DO PLANO MAIS PESCA E AQUICULTURA (2008-
2011)
FONTE: A AUTORA, COM BASE NO PLANO MAIS PESCA E AQUICULTURA (SEAP, 2008)
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O Plano traz os macroindicadores a serem atingidos, que tem um claro foco

no crescimento da produção, ancorado fundamentalmente no desenvolvimento da

aquicultura, prevendo que a produção desta atinja 570mil toneladas em 2011. Para a

pesca, prevê-se o crescimento da produção, alcançando 860 mil toneladas, como

dispõe o Quadro 13.

MACROINDICADOR Situação atual Situação pretendida 2011
Postos de trabalho 3,5 milhões 5 milhões
Consumo 7 kg/hab/ano 9 kg/hab/ano
Produção da pesca 770.000 ton 860.000 ton
Produção da aquicultura 280.000 ton 570.000 ton
Produção total 1.050.000 ton 1.430.000 ton
QUADRO 13 – MACROINDICADORES E METAS DO PLANO MAIS PESCA E AQUICULTURA
FONTE: PLANO MAIS PESCA E AQUICULTURA (SEAP, 2008)

Traz, ainda, a previsão de dotação orçamentária (que não foi plenamente

executada, como será visto no próximo capítulo), com mais de 50% de sua previsão

voltada para ações em infraestrutura, conforme se pode observar no Quadro 14.

INVESTIMENTOS (R$)
Infraestrutura aquícola e pesqueira 934.473.967,00
Modernização da frota pesqueira (equalização
de juros)

265.000.000,00

Assistência técnica, capacitação e
associativismo

212.189.997,00

Pesquisa e estudos técnicos 55.000.000,00
Subvenção ao óleo diesel 123.056.033,00
Ordenamento, monitoramento e estatística
pesqueira

96.000.000,00

Promoção comercial e divulgação do setor 27.500.000,00
Estudos e demarcação de parques aquícolas em
águas da União

41.000.000,00

TOTAL 1.754.219.997,00
QUADRO 14 – PREVISÃO DE INVESTIMENTOS NO SETOR PESQUEIRO PARA O PERÍODO
2008-2011
FONTE: PLANO MAIS PESCA E AQUICULTURA (SEAP, 2008)
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7.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONFERÊNCIAS E A FORMULAÇÃO DAS
POLÍTICAS

Os documentos apresentados neste capítulo mostram que em todos os

momentos a SEAP se coloca como um órgão que tem o foco no fomento, e assume

que suas políticas serão desenvolvimentistas, como colocado no texto da primeira

conferência, e em consonância com a perspectiva mais geral do programa de

governo, como apontado no capítulo anterior. A implementação idealizada para isso

coloca o foco no desenvolvimento da aquicultura e da pesca oceânica, considerados

os setores capazes de gerar aumento na produção e crescimento econômico.

Em geral, há uma continuidade entre os textos na construção das

proposições, que podem se sumarizar nos seguintes aspectos:

1) Foco no crescimento da pesca oceânica e aquicultura como elementos

centrais na política;

2) Foco na modernização do setor, incluindo tanto os processos de captura

quanto de beneficiamento e comercialização;

3) Reconhecimento da sobreexplotação dos recursos sobre o qual atua a

pesca costeira, demandando pesquisas para o reconhecimento de novas espécies

passíveis de exploração, especialmente para a pesca oceânica;

4) Estabelecimento de uma política de crédito para o setor pesqueiro e

aquícola;

5) Ênfase na melhoria da cadeia produtiva da pesca artesanal, que inclui a

redução ou eliminação da intermediação e a agregação de valor como formas de

aumento da renda, por meio de iniciativas de associativismo e cooperativismo;

6) Associação entre as ações a serem realizadas para a pesca artesanal

com a redução da pobreza e as medidas de caráter social;

7) Estímulo à conversão dos pescadores artesanais em aquicultores.

Pode-se dizer, também, que há transformações no discurso institucional ao

longo do período. Um primeiro ponto a ressaltar é que os aspectos levantados na

primeira conferência são muito mais abrangentes, e incluem questões como saúde,

habitação, saneamento e questões de gênero. A partir da segunda conferência, há

uma busca da SEAP pela concentração das atribuições de ordenamento,

enfatizando a necessidade do monitoramento e estatística estar sob seu controle.
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Estabelecem-se críticas aos órgãos ambientais pela morosidade e dificuldade nos

processos de licenciamento ambiental, especialmente em relação à aquicultura, bem

como críticas ao processo de fiscalização e a necessidade de readequar as normas

de ordenamento, enfatizando que esta deve ser feita com a participação dos

pescadores.

Também a partir do documento da segunda conferência há uma forte

intenção de dar ênfase à criação de períodos de defeso para novas espécies em

cada região, elegendo essa ferramenta de gestão como uma das principais, medida

que pode ser associada também à ênfase nas políticas sociais como as privilegiadas

para atender aos pescadores artesanais, pois está atrelada ao seguro-desemprego.

Em todos os textos trata-se da questão das unidades de conservação de uso

sustentável, com menção direta às reservas extrativistas apenas no texto da

primeira conferência, ainda que esta constasse, como se viu no capítulo anterior,

como uma das medidas a serem tomadas previstas no programa de governo. Sabe-

se que as reservas extrativistas são uma reivindicação de comunidades de

pescadores artesanais, pois são, junto com as reservas de desenvolvimento

sustentável, as únicas categorias de unidades de conservação que permitem a

exclusão de outros usuários garantindo acesso exclusivo ao recurso ao grupo

reconhecido como população tradicional.

Com a criação da política territorial do MPA (como se verá no próximo

capítulo) há uma tendência a considerar esses espaços como os adequados para o

debate sobre a gestão e a garantia de acesso dos pescadores aos recursos, em

lugar das unidades de conservação, que passam a ocupar um lugar menor dentro do

discurso do MPA, não figurando dentro do Plano Mais Pesca e Aquicultura qualquer

menção às unidades de conservação, embora se assuma a recuperação dos

estoques pesqueiros como um dos objetivos principais da política.

É importante salientar, também, que especialmente no texto da última

conferência, tende-se a assinalar as ações a serem realizadas sempre apontando a

pesca e a aquicultura de forma conjunta, especialmente a pesca artesanal e a

aquicultura familiar, o que encobre os conflitos existentes entre as duas atividades,

bem como não deixa clara a preferência do órgão em termos de setor e de classe a

ser atendida pelas medidas de fomento que propõe.

Isso fica evidente no Plano Mais Pesca e Aquicultura, que não diferencia os

investimentos a serem realizados em infraestrutura na cadeia produtiva entre pesca
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e aquicultura, nem entre pesca artesanal e industrial e aquicultura empresarial e

familiar.

A análise dos documentos das conferências e do Plano Mais Pesca e

Aquicultura mostra que a dimensão econômica é a que o governo pretende

privilegiar, colocando foco no crescimento econômico, e elegendo como

protagonistas deste a pesca industrial oceânica e a aquicultura. Para a pesca

artesanal os documentos analisados permitem identificar que a dimensão econômica

é associada à inclusão social e à retenção de maior renda. Isto se coloca  ligado às

estratégias de associativismo e cooperativismo, em consonância com a inserção da

economia solidária dentro do programa de governo, tendo um caráter mais

propriamente social, que é reforçado pela eleição do seguro-defeso como uma das

principais metas da política.

A dimensão ecológica não parece negligenciada, uma vez que o governo

reconhece a situação de sobreexplotação dos recursos, especialmente aqueles

alvos da pesca artesanal e da pesca industrial costeira. Contudo, ela está

subordinada às dimensões privilegiadas, ou seja, à econômica e a social, limitando o

cuidado ambiental. Reconhece a sobreexplotação, mas, na mesma hora, se propõe

um significativo aumento da pesca extrativa. Parece apostar a que se trataria de

definir uma pesca seletiva daqueles recursos que admitiriam mais captura, porém

isso desconhece que as técnicas de pesca nem sempre podem selecionar, e

também desconhece a interdependência das espécies cuja reprodução depende do

conjunto de outras espécies e elementos do ecossistema do qual formam parte.

Há, portanto, um ponto pertinente a ser destacado no perfil da política tal

qual desenhado nesses textos, que diz respeito ao peso dado à dimensão social.

Como apontado no marco teórico dessa pesquisa, as políticas características do

ambientalismo moderado têm uma convergência com a perspectiva ecologista, uma

vez que tendem a privilegiar o eixo econômico-ecológico, sendo a dimensão social

desconsiderada ou subordinada a elas. Neste sentido, a política planejada para a

pesca pela SEAP tem, de fato, um perfil desenvolvimentista que privilegia o eixo

econômico-social e não o econômico-ecológico, como apresentado por Mercadante

(2010) em sua caracterização da política do governo como Novo

Desenvolvimentismo.

A grande questão se torna, então, a forma com que se trata a questão

social, ou seja, como ela se situa em relação ao projeto de crescimento econômico
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para o setor, se pretende fortalecer a atividade econômica dos pescadores

artesanais, ou se apenas se propõe a ser uma forma de diminuição da pobreza;

A resposta a tal questão só pode ser encontrada de forma mais consistente

com a análise das ações implementadas, que serão apresentadas no próximo

capítulo.
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8 POLÍTICAS DE FOMENTO

Para a composição dessa sessão, buscaram-se os dados junto ao MPA

durante visitas realizadas no ano de 2010, conforme descrito na metodologia.

Pretendia-se compor um perfil dos investimentos no setor pesqueiro e aquícola

implementados pelo MPA, identificando as ações realizadas e a dotação

orçamentária para cada uma destas, considerando os diferentes grupos que

compõem o setor: pesca industrial, pesca artesanal, aquicultura familiar e

aquicultura empresarial, bem com os investimentos destinados à área continental e

marinha. Porém, apesar dos pedidos protocolados, a maior parte das informações

obtidas não permitem a sua decomposição nas categorias pretendidas, pois são

dados consolidados pelo MPA, de acordo com suas diretrizes internas. Buscaram-se

também dados junto ao Ministério do Planejamento, responsável pelo controle

orçamentário de todas as entidades do governo, por meio da avaliação dos Planos

Plurianuais - PPA’s.

As informações recebidas do Ministério do Planejamento e também

coletadas junto ao site de acompanhamento dos PPA’s,  são consolidadas de

acordo com os três programas finalísticos inscritos no PPA do MPA:

Desenvolvimento Sustentável da Pesca; Desenvolvimento Sustentável da

Aquicultura, e Gestão da Política Pesqueira. Todas as ações empreendidas para a

pesca, seja industrial ou artesanal, seja continental ou marinha, estão agrupadas no

primeiro grupo, bem como as da aquicultura no segundo.

Assim, tornou-se difícil lastrear as informações no grau de segmentação

desejado, o que, contudo, não impede compreender o perfil geral da política, seus

sentidos e a concepção do desenvolvimento do setor empreendido pelo MPA.

Vale ressaltar, portanto, que o conteúdo deste capítulo se trata

principalmente da apresentação e análise das propostas do MPA para o

desenvolvimento do setor e dos projetos para alcançá-las. Apresentam-se as ações

propostas, e, quando possível, a dotação orçamentária destinada, visando identificar

o grupo de beneficiários.
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8.1 POLÍTICAS PARA A PESCA ARTESANAL

Muitas das ações propostas pelo MPA destinam-se tanto à pesca artesanal

quanto à aquicultura familiar, tornando difícil realizar uma segmentação específica.

Para cada uma das ações realizadas, procuraremos identificar o grupo de

beneficiários e a principal dimensão do desenvolvimento (econômica, social,

ecológica) envolvida na ação, e suas possíveis repercussões sobre as outras, e

quais seus resultados possíveis em termos de pertinência e eficácia, levando em

consideração a situação da pesca artesanal.

É importante destacar, de acordo com a entrevista com o Secretário de

Infraestrutura e Fomento à época, José Claudenor Verhmolen (informação verbal36),

que, nos primeiros anos de atuação da SEAP, as ações eram realizadas à medida

que se recebiam as demandas e conforme disponibilidade dos recursos da SEAP.

De acordo com o entrevistado, conforme as políticas foram ganhando maior

amplitude e os gestores e o corpo técnico adquiriram maior conhecimento ,

percebeu-se que era necessário criar critérios mais apropriados para a definição dos

públicos a serem atingidos, e criar formas de universalizar as políticas.

Ainda de acordo com o entrevistado, as primeiras iniciativas empreendidas

padeceram por não considerarem que era necessário não apenas distribuir os

equipamentos (fábricas de gelo, unidades de beneficiamento, entre outras, como se

verá a seguir), mas preparar e capacitar esses grupos para gerenciá-los. Desta

forma, passou-se também a implicar a necessidade de processos de incubação dos

empreendimentos como requisito para sua distribuição.

Nesse sentido, o MPA passou a utilizar a chamada pública por meio de

editais para a operacionalização das atividades empreendidas, criando critérios que

visassem concentrar os benefícios concedidos em áreas prioritárias. Para aprimorar

os instrumentos de alocação e criar uma nova dinâmica na geração das políticas

públicas foram criados os Territórios da Pesca e Aquicultura.

36 VERMOHLEN, J.C. Entrevista concedida à autora. Brasília, 2010.
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8.1.1 Territórios da Pesca e Aquicultura

Visando potencializar e descentralizar suas ações, e ampliar a participação

social na gestão das políticas, o MPA desenvolveu a Política Territorial de Pesca e

Aquicultura, que teve sua formulação em 2008 e o início de sua implementação em

2009. Ela está inserida dentro do programa do Governo federal dos Territórios da

Cidadania, que tem como principal objetivo eliminar a pobreza rural por meio de

ações voltadas ao Desenvolvimento Territorial Sustentável (SEAP, 2008d).

O conceito de desenvolvimento territorial que anima a política teve origem

principalmente nos debates sobre o desenvolvimento rural, e sua implementação no

Brasil, em termos normativos, se iniciou na proposta dos Territórios Rurais do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2003 (SCHENEIDER, 2004). Trata-se de

uma mudança do enfoque na região, considerada apenas em seus aspectos físicos

e nas potencialidades que esta teria para a geração de desenvolvimento econômico,

para uma abordagem mais integradora entre a dimensão ambiental e os usos

humanos e as relações sociais que aí se estabelecem. Como pontua Schneider

(2004), a adoção da abordagem territorial pelo Estado é, de certa forma, uma

resposta às críticas que recebe em face da ineficiência das políticas centralizadas, e

a busca de um novo enfoque normativo para as políticas públicas.

O projeto para criação dos Territórios contou com a colaboração do Instituto

de Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH), por meio de um convênio.

Como estratégias para a definição dos Territórios foram levados em consideração o

número de pescadores e aquicultores com RGP, as áreas de demarcação de

parques aquícolas, os municípios em que se estavam realizando os Planos Locais

de Desenvolvimento da Maricultura, bem como em que estavam previstos instalação

de Terminais Pesqueiros e Centros Integrados de Pesca Artesanal (CIPAR).

Adicionalmente, levaram-se em consideração as áreas que contavam com

experiências de gestão compartilhada de recursos pesqueiros, e ainda, áreas em

que se reconhecessem conflitos e áreas que fossem prioritárias na Agenda Social

do Governo, como áreas de povos e comunidades tradicionais e os Territórios da

Cidadania (SEAP, 2008d).

Assim, o MPA identificou 174 territórios onde estão presentes 89,8% dos

pescadores e pescadoras cadastrados no Registro Geral de Pescadores (RGP);
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80% das áreas de alta incidência da prática de aquicultura continental; 100% das

áreas com potencial para atividades de maricultura; e 85% dos reservatórios com

potencial para a aquicultura. Desses, definiu 62 territórios para dar início à política,

representados na Figura 9 (SEAP, 2008d).

O objetivo da política territorial é gerar processos participativos, desde a

base, que gerem condições para o desenvolvimento local sustentável. Tem foco na

gestão, incluindo a gestão social do desenvolvimento, a gestão compartilhada dos

recursos pesqueiros e a gestão participativa dos empreendimentos financiados com

recursos públicos. Assim, definiu-se como objetivo da política “contribuir para a

superação da pobreza e das desigualdades sociais junto a comunidades aquícolas e

pesqueiras pelo aprimoramento das capacidades locais de autogestão dos

interesses coletivos, inserção do segmento nas cadeias produtivas do setor e gestão

sustentável dos recursos aquícolas e pesqueiros” (SEAP, 2008d).

A consolidação dos Territórios se dá pela criação de um Colegiado

Territorial, que deve congregar os membros da cadeia produtiva e entidades

públicas, de forma a criar uma sinergia na implantação das políticas públicas para o

Território. As Superintendências Estaduais do MPA devem contratar um articulador

local, que tem como papel fazer um diagnóstico dos empreendimentos da

aquicultura e pesca, mapear esses empreendimentos já existentes e ajudar no

desenvolvimento de projetos, programas e ações do MPA, na promoção dos

arranjos institucionais, apoiar e difundir os programas e ações da política territorial.

Esses articuladores devem receber capacitação do MPA por meio de cursos, para

desenvolverem suas atividades. Como resultado das ações do Colegiado e dos

articuladores locais, a proposta é que se criem Planos Locais de Desenvolvimento

da Pesca e Aquicultura, que orientem as ações do Ministério e das suas

Superintendências, nos três âmbitos propostos no projeto – gestão dos recursos

pesqueiros, gestão social dos empreendimentos e formação e capacitação (SEAP,

2008d).

Assim, a Política Territorial prevê a formação de arranjos institucionais  que

permitam operacionalizar a política do MPA de forma descentralizada, incluindo a

autogestão dos empreendimentos que são concedidos – fábricas de gelo, unidades

de beneficiamento de pescado, terminais pesqueiros públicos, kits feira do peixe,

caminhões feira, entre outros, bem como o reconhecimento e operacionalização das
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demandas sociais e de cidadania, como os telecentros e cursos de alfabetização, e

ainda, para a gestão dos recursos pesqueiros (SEAP, 2008d).

Contudo, a política ainda está em processo de implantação , sendo que até

dezembro de 2010, apenas um Território havia constituído o Plano de

Desenvolvimento Territorial. Durante o I Encontro Nacional dos Territórios da Pesca

e Aquicultura, realizado em Itajaí, em novembro de 2010, pôde-se levantar as várias

dificuldades de operacionalização dessa política a partir dos depoimentos dos

participantes. Figuram entre elas o baixo grau de organização dos pescadores, a

dificuldade de acesso destes às reuniões promovidas quando os territórios

incorporam vários municípios, o baixo grau de comprometimento e envolvimento das

instituições públicas locais e, principalmente, a própria falta de recursos

orçamentários e de pessoal do MPA. Em espaços territoriais heterogêneos, as

relações de poder entre os distintos grupos que compõe o território também é uma

das limitações da política, pois o predomínio de certos grupos pode levar ao

favorecimento de elites locais.

Destaca-se também que durante o ano de 2011, o MPA questionou encerrar

a política territorial, devido ao contingenciamento orçamentário que foi aplicado ao

ministério, ficando até a própria continuidade do MPA questionada (CONEPE, 2011).

Cabe dizer que não se trata de uma política de fomento, mas,

fundamentalmente, de um arranjo de descentralização da ação estatal, que serve

como base para a alocação dos recursos e efetivação das ações. É uma política que

visa incorporar as três dimensões do desenvolvimento – econômica, social e

ecológica – porém pode-se dizer que o foco principal está na concentração de

esforços do MPA em áreas selecionadas para a execução das ações previstas em

seus programas, de forma que quando da abertura de editais para a cessão dos

diversos instrumentos de apoio à cadeia produtiva, bem como da extensão

pesqueira, um dos critérios orientadores é que os municípios sejam

preferencialmente integrantes de um dos territórios (SEAP, 2008d).
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8.1.2 Centros Integrados para a Pesca Artesanal – CIPAR

Os CIPAR’s são infraestruturas de pequeno e médio porte concebidas para

articular regionalmente as políticas públicas empreendidas pelo MPA para a pesca

artesanal, tanto na área continental quanto na costeira, prevendo investimentos em

infraestruturas da cadeia produtiva, ensino e qualificação profissional, apoio à

autogestão de empreendimentos e gestão compartilhada e ordenamento pesqueiro

local.

De acordo com a SEAP (2008h), a proposta é que cada Estado tenha, no

mínimo, um CIPAR, sendo as escolhas das localidades baseadas: na existência dos

Territórios da Pesca, no aproveitamento de outras estruturas implantadas pelo MPA

e em localidades onde a pesca artesanal tenha importância socioeconômica.

Entretanto, até dezembro de 2010, haviam sido iniciados o processo de construção

FIGURA 9: DISTRIBUIÇÃO DOS 62 TERRITÓRIOS DA PESCA E AQUICULTURA.
FONTE: MPA (2010)
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de apenas 4 unidades na zona costeira: Barreirinhas (MA), Areia Branca (RN),

Niterói (RJ) e Piaçabaçu (AL) (MPA, 2010). Além destes, haviam sido iniciados

também a construção de CIPAR’s em Santarém (PA), Xique-Xique (BA) e Coxim

(MS) como pode ser observado na Figura 10. Os valores investidos nos CIPAR’s

estão apresentados no Quadro 15.

OBJETO MUNICÍPIO UF VALOR (R$)
CIPAR Barreirinhas MA 1.156.559,15

Coxim MS 204.500,00
Santarém PA 2.500.000,00

Xique-xique BA 373.270,00
Areia Branca RN 0,00

Niterói RJ 4.504.084,42
Piaçabuçu AL 350.941,93
Total investido 9.089.355,50

Os CIPAR’s, de acordo com a SEAP (2008h) podem receber, de acordo com

a infraestrutura de cada local, várias estruturas de apoio à cadeia produtiva, da

produção à comercialização, tais como: tanques para a comercialização do óleo

diesel, fábricas de gelo, estruturas de embarque e desembarque (trapiches),

estruturas de recepção, lavagem e processamento, túnel e câmaras frias, espaços e

equipamentos para a manutenção e reparo das embarcações, além de poderem

estar integrados aos Terminais Pesqueiros Públicos. Além disso, devem possibilitar

a formação, qualificação e capacitação profissional, com salas de aula para

realização de cursos de associativismo, cooperativismo e economia solidária, bem

como receber os Telecentros Maré. Também podem servir como base para os

mecanismos de apoio ao ordenamento pesqueiro local, promovendo cursos de

educação ambiental e de formação de agentes ambientais locais, servindo como

espaços para fóruns de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros.

Para cada um dos CIPAR’s, é necessária a contratação de uma entidade

pública ou ONG que realize o processo de incubação dos empreendimentos, de

forma que depois de certo tempo os próprios pescadores possam administrá-lo.

QUADR0 15 – INVESTIMENTOS NOS CIPAR’S.
FONTE: A AUTORA A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS PELO MPA
(2010)
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Assentam-se nos princípios da economia solidária, inserida dentro das políticas

públicas no Governo Federal em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de

Economia Solidária, ligada ao Ministério do Trabalho e do Emprego, concebida

como uma das principais alternativas para a inclusão social no projeto do governo

(PT, 2002).

Vários autores apontam a economia solidária como uma alternativa à

economia capitalista (SINGER, 2001; LISBOA, 2005), caracterizada pela não

subordinação do trabalho ao capital e pelo princípio de solidariedade entre os

trabalhadores, bem como entre produtores e consumidores. Assim, o critério da

autogestão e do associativismo não seria a única característica a definir um

empreendimento de economia solidária, mas também a busca de redes de comércio

justo, as formas de financiamento solidárias (redes de crédito popular, bancos

populares, não dependentes das agências financeiras tradicionais), e a perspectiva

de abrir mão da maximização dos lucros em nome da sustentabilidade ambiental e

social. Assim, a economia solidária busca a constituição de processos de produção

e consumo dentro dos princípios da solidariedade e fundamentalmente por meio da

reorientação ética (SINGER, 2001).

Nesse sentido, é necessário questionar se a proposta da autogestão e do

associativismo inerente aos CIPAR’s trata da constituição dessas novas

perspectivas, ou trata apenas da independência dos pescadores e demais

trabalhadores da cadeia produtiva em relação ao atravessador, de forma a gerar a

ocupação produtiva de mais pessoas das comunidades pesqueiras, que

continuariam competindo no mercado sem a constituição de alternativas mais

profundas para a comercialização do pescado. Autores como Antunes (1999),

apontam ainda a economia solidária como uma forma de amortecimento das

contradições sociais por parte do sistema, constituindo-se como uma economia dos

pobres, a margem do sistema e desonerando o Estado em relação a gastos sociais

com desempregados.

Esse tipo de estrutura parece ir ao encontro das exigências dos pescadores

artesanais, conforme as demandas levantadas durante a I Conferência Nacional dos

Pescadores e Pescadoras, realizada em novembro de 2009, de forma paralela à 3ª

Conferência Nacional de Pesca e Aquicultura realizada pelo governo. No documento

base (MPPAB, 2009), encontra-se a seguinte proposição:
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Promover analise econômica, financeira e social para a criação e viabilidade
de centros de comercialização, levando em conta a especificidade de cada
região e contendo: Câmara frigorífica ou outra estrutura para conservação,
local para armazenamento e distribuição, local adequado para
beneficiamento, estrutura de embarque e desembarque dos produtos,
profissionais capacitados para o gerenciamento desse centro, estrutura de
transporte terrestre e marítimo; Assistência técnica continua e adequada,
emissão de selo de qualidade dos produtos; posto de combustível
subsidiado para pesca artesanal, cantina de abastecimento; estaleiro para
recuperação das embarcações artesanais ((MPPAB, 2009, p.18)

Assim, a concretização desses Centros poderia significar uma importante

iniciativa para a rearticulação social e econômica dos pescadores artesanais,

criando um espaço adequado tanto para a melhoria das condições de produção

quanto para o beneficiamento e comercialização dos produtos, com potencial para a

criação de fóruns de ordenamento local dos recursos.

Levando-se em conta ainda que, como apontaram Vasconcelos, Sales e

Diegues, 2007), uma das grandes deficiência no que diz respeito à pesca artesanal

é a carência quase absoluta de locais adequados para o desembarque do pescado,

a existência de atracadouros para o desembarque da pesca artesanal ligados ao

mesmo tempo a estruturas que permitissem seu manejo adequado, poderiam

dinamizar a renda do pescador artesanal, ainda que não sejam condições

suficientes para alterar a situação da pesca artesanal.

De toda forma, os CIPAR’s atendem fundamentalmente à dimensão

econômica do desenvolvimento, visando aumentar a renda do pescador e das

atividades associadas de beneficiamento e comercialização, uma vez que estas

atividades seriam realizadas pela própria comunidade e não por agentes externos

que compram o pescado, e ainda, de forma associativa, mas incluem também a

dimensão social e ambiental, pois pretendem ser espaços para a formação e para o

ordenamento pesqueiro local. Não teriam, assim, impactos como aumento de

esforço de pesca ou exclusão social, ainda que seja possível que a constituição

desses empreendimentos favoreça apenas uma parte dos pescadores da localidade,

gerando processos de divisão social dentro das comunidades e permitindo que

esses grupos acabem melhor inseridos no mercado do que aqueles que não tem

acesso a essas políticas.

Dentre as dificuldades para implantação dos CIPAR’s, apontou-se, de

acordo com entrevista com o Diretor da Pesca Artesanal, João Dias (informação
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verbal37) a dificuldade de aquisição dos terrenos, o licenciamento ambiental para

instalação dos equipamentos e as restrições orçamentárias, fazendo com que, como

se denota pelo baixo número de empreendimentos desse tipo iniciados, a política

permaneça apenas como um projeto. Vale lembrar que no Plano Mais Pesca e

Aquicultura a meta até 2011 era a construção de 120 CIPAR’s, e seu baixo

desempenho mostra a limitação na execução das políticas pelo próprio MPA.

FIGURA 10 – CIPAR’S EM IMPLANTAÇÃO, ATÉ 2010.
FONTE: MPA, 2010A.

8.1.3 Infraestrutura da cadeia produtiva

O MPA disponibiliza uma série de equipamentos para estruturar a cadeia

produtiva da pesca, visando facilitar aos pescadores a comercialização dos seus

produtos sem a intermediação do atravessador, bem como o beneficiamento do

produto para a agregação de valor, de forma a aumentar a renda destes. O critério

de alocação destes equipamentos passou a se orientar pela política territorial e

37 DIAS, J. Entrevista concedida à autora. Brasília, 2010.
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pelos CIPAR’s desde a sua criação. Mas tais iniciativas já se realizavam desde o

início das atividades da SEAP, e podem ser acessadas pelos pescadores mesmo

que os municípios não façam parte dos territórios, e que esse seja um critério de

classificação nos editais que promovem sua distribuição. É relevante lembrar que,

inicialmente, conforme relatado pelo Secretário de Infraestrutura e Fomento

(informação verbal38) alguns desses equipamentos eram alocados não

necessariamente via editais, mas por demandas realizadas a partir das

Superintendências Estaduais Assim, essas estruturas visam atender principalmente

a dimensão econômica do desenvolvimento, gerando uma melhoria de renda dos

pescadores. Em princípio, não teriam resultados ambientais negativos, uma vez que

não são investimentos no processo produtivo em si. Da mesma forma que os

CIPAR’s, os possíveis impactos negativos, em termos sociais, seria a divisão entre

grupos atendidos e não atendidos pelos equipamentos.

A seguir se apresentam as características de cada um desses

equipamentos, para em seguida propor uma avaliação das potencialidades e limites

que eles apresentam frente à situação da pesca artesanal. São eles: a) Terminais

Pesqueiros Públicos; b) Unidades de Beneficiamento e Unidades de

Comercialização de Pescado; c) Fábricas de gelo e câmaras frigoríficas; d)

caminhões feira; e) pequenos empreendimentos para a pesca artesanal; f) kit feira

do peixe; e g) caminhões frigoríficos.

a) Terminais pesqueiros públicos - TPP’s

Como parte das ações para o fortalecimento da infraestrutura e logística do

setor pesqueiro, o MPA tem investido na construção, recuperação e ampliação de

TPP’s, com meta de construir ou reestruturar 20 terminais até 2011. Os terminais

pesqueiros são infraestruturas que servem ao desembarque, armazenagem,

beneficiamento e comercialização do pescado, além de possuírem fábricas de gelo,

e combustível, podendo ainda possuir estruturas para oferta de cursos de

capacitação e formação profissional (MPA, 2010a).

É necessário destacar, contudo, que os TPP’s só se destinam

exclusivamente à pesca artesanal quando inseridos dentro dos CIPAR’s ou da

38 VERMOHLEN, J.C. Entrevista concedida à autora. Brasília, 2010.
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política territorial. De acordo com o Decreto nº 5.231 de 6 de outubro de 2004, que

dispõe sobre os princípios a serem observados pela administração pública federal

na criação, organização e exploração dos TPP’s, tais empreendimentos podem

atender tanto à pesca industrial quanto aos armadores da pesca e aos pescadores

artesanais. Obviamente que nessas condições, os TPP’s podem acabar sendo

funcionalizados pelos grupos de maior poder econômico, excluindo aos pescadores

artesanais e ampliando as desigualdades sociais. Também como ressaltam

Vasconcelos, Sales e Diegues (2007) as estruturas públicas que existiam para o

desembarque do pescado (até o momento em que realizaram seu levantamento)

não eram adequadas ao pescador artesanal, atendendo principalmente a frota de

armadores e industriais.

A implantação proposta segue o seguinte fluxo: análise de viabilidade

técnica e econômica (EVTE), elaboração de projetos básico e executivo,

licenciamento ambiental, construção e aparelhamento (MPA, 2010a).

Desde 2003, foram elaborados 09 estudos de viabilidade técnica e

econômica (EVTE) referentes aos terminais localizados nos seguintes municípios: :

Manaus (AM), Ilhéus (BA), Salvador (BA), Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro

(RJ), Laguna (SC), Aracaju (SE) e Santos (SP). À época da coleta de dados

estavam também em andamento os estudos para a região costeira do Espírito Santo

e São Luis do Maranhão. E estavam operando os de Santos (SP), Cananéia (SP),

Laguna (SC) e Vitória (ES). Desses, não se localizam na zona costeira os de

Manaus e Belém, conforme se verifica na Figura 11.

Entre estudos técnicos, projetos e implantação, foram investidos R$

179.576.192,70, conforme Quadro 16. Esses valores não incluem a aparelhagem do

terminal, cujos valores não foram apresentados. A administração dos TPP´s pode

ser realizada tanto pelo próprio poder público quanto por entidades privadas (MPA,

2010a).

É necessário destacar que na época da vigência da SUDEPE também foram

construídos terminais pesqueiros, e muitos deles acabaram sendo desativados por

conta da crise dos recursos pesqueiros gerada pelo aumento exponencial da frota

possibilitada pelos investimentos realizados pela Superintendência. Dessa forma, a

viabilidade da operação desses terminais em longo prazo está condicionada à

manutenção da viabilidade da exploração pesqueira, o que está atrelado a uma

gestão pesqueira adequada. Contudo, sabe-se também que dentro da lógica do



229

capital, a tendência é a expansão da atividade mercantil, mesmo que o Estado

busque controlar esse processo.

Do ponto de vista ambiental, os TPP’s representam impactos apenas por

sua instalação, mas em princípio não devem gerar resultados em termos da prática

pesqueira em si, ou seja, no aumento do esforço de pesca.

FIGURA 11 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS TPP’S
FONTE: MPA, 2010a.
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OBJETO MUNICÍPIO UF VALOR (R$)
EVTE Manaus AM 293.400,00

Ilhéus BA 78.100,00
Salvador BA 324.600,00

Belém PA 225.000,00
Recife PE 280.000,00

Rio de Janeiro RJ 402.172,44
Aracajú SE 200.000,00
Laguna SC 379.126,43
Santos SP 372.000,00

Total de estudos para TPPs: 09 2.554.398,87
São Luis MA 362.443,01
Itaipava ES 443.137,03

Total de outros estudos: 02 805.580,04
Total investido 3.359.978,91

PROJETO EXECUTIVO Belém PA 903.900,00
São Luis MA 397.110,99
Bragança PA 601.100,00
Camocim CE 740.400,00
Aracajú SE 225.000,00

Angra dos Reis RJ 140.000,00
Niterói RJ 143.681,70

Rio de Janeiro RJ 1.434.825,03
Total investido 4.586.017,72

ESTUDOS AMBIENTAIS Aracajú SE 147.057,34
Bragança PA 370.241,09

Rio de Janeiro RJ 509.000,00
Total investido 1.026.298,43

TERMINAL PESQUEIRO PÚBLICO Rio de Janeiro RJ 36.897.465,44
Belém PA 36.889.005,95

Salvador BA 9.400.000,00
Ilhéus BA 9.600.000,00

Aracajú SE 12.894.062,49
Santos SP 7.192.000,00
Natal RN 17.001.562,50

Cabedelo PB 11.400.000,00
Camocim CE 8.493.676,09
Manaus AM 14.959.260,18
Santana AP 6.200.000,00
Jacundá PA 339.698,62
Beberibe CE 1.012.857,56

Recife PE 0,00
Laguna SC 2.410.359,95

Bragança PA 0,00
Angra dos Reis RJ 4.580.564,25

Cananéia SP 0,00
Vitória ES 0,00

Porto velho RO 305.679,67
Total investido 179.576.192,70

QUADRO 16 – INVESTIMENTOS NOS TPP’s
FONTE: A AUTORA A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS PELO MPA, 2010a
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a) Unidades de Beneficiamento e Unidades de Comercialização de Pescado

As Unidades de Beneficiamento de Pescado visam possibilitar o

processamento, beneficiamento e comercialização do pescado, contendo todos os

equipamentos necessários para filetagem e congelamento , e em alguns casos

contando com kits despolpadeiras para a produção de hambúrguer. Assim como os

TPP’s, eles não se destinam necessariamente à pesca artesanal, pois podem ser

destinados às regiões continentais onde ocorre a piscicultura, bem como podem

estar localizados em áreas urbanas e serem administrados por empresas licitadas,

como é o caso da UBP da Ceagesp, em São Paulo. A maior parte das unidades

distribuídas até o momento se destinou às regiões de piscicultura ou de pesca

continental. Em geral, os editais propõem que essas unidades podem ser requeridas

por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos ou órgãos da administração

pública direta de municípios e Estados (MPA, 2010a).

Comumente as UBP’s são acompanhadas de caminhões frigoríficos para

posterior distribuição do pescado, podendo uma parte da produção ser destinada ao

Programa de Aquisição de Alimentos (será comentado mais adiante), em parceria

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, iniciativa pela qual o governo adquire

os alimentos com destino às ações sociais, como os Restaurantes Populares,

Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos (MPA, 2010a).

As UBP’s entregues a entidades da pesca artesanal e da aquicultura são

também acompanhadas do processo de incubação para empreendimentos solidários

(MPA, 2010a).

Quando destinadas à pesca artesanal, esses equipamentos podem ter um

papel importante na inserção produtiva das mulheres, uma vez que estas são as

principais envolvidas com a atividade de beneficiamento de pescado, o que pode dar

favorecer uma maior equidade de gênero dentro das comunidades de pescadores.

Como se pode identificar no Quadro 17 e na Figura 12, a maior parte das

UBP’s distribuídas destinou-se à área continental.
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UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO

- Em conclusão

Primavera do Leste MT 733.591,00
São José do Norte RS 25.750,00

Macapá AP 339.698,62
Itapema SC 300.000,00
Guaíra PR 525.206,63

Caraúbas RN 1.079.948,33
Rolim de Moura RO 446.270,00

Bujari AC 412.000,00
Cássia MG 180.000,00

Caracaraí RR 700.000,00
Outeiro PA 771.807,11

Total em conclusão: 11 5.514.271,69
UNIDADE DE

BENEFICIAMENTO
- Em andamento

Coruripe AL 177.313,52
Anchieta SC 274.259,28

Porto Nacional TO 837.467,49
Cornélio Procópio PR 638.825,00

Goiana PE 485.574,88
Dourados MS 997.546,00

Sobradinho BA 290.000,00
Total em andamento: 07 3.700.986,17

UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO

- A iniciar

Porto Barreiro PR 534.123,00
Dourados MS 1.047.546,00

Dois Irmãos do Buriti MS 900.000,00
Saubara BA 356.650,00

Alvorada do Sul PR 1.236.355,00
Imaruí SC 194.984,17

Anhembi SP 1.964.723,18
Iguape SP 0,00
Brasília DF 706.224,45

Teixeira Soares PR 449.547,12
Total em andamento: 10 7.390.152,92

Total UBPs: 35 20.512.944,18
QUADRO 17– UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO
FONTE: MPA, 2010a
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FIGURA 12 – DISTRIBUIÇÃO DAS UBP’S
FONTE: MPA, 2010a

c) Fábricas de gelo

Outra iniciativa do MPA é a concessão de fábricas de gelo para entidades

ligadas à pesca artesanal e à aquicultura familiar, entendendo-o como um elemento

fundamental para diminuir a dependência do pescador em relação ao atravessador,

já que permitiria aos pescadores acondicionar o pescado por mais tempo e realizar a

comercialização direta, bem como para a redução dos custos de operação da

atividade. Distribuídas inicialmente atendendo a demandas, como já citado, foi

posteriormente também incluída no processo de concessão via editais. Da mesma

forma que as UBP’s, podem participar dos editais entidades da sociedade civil sem

fins lucrativos e órgãos da administração pública direta e indireta, nesse caso

devendo estes comprovar a existência de organizações de pescadores e

aquicultores na região, e, no caso de existência de mais de uma, a unidade deve

beneficiar a todas. Também há preferência para os Territórios e CIPAR’s (MPA,

2010a).
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Há que se referir, contudo, que, conforme relatos na observação direta

realizada no I Encontro dos Territórios da Pesca e Aquicultura, em novembro de

2010, bem como das entrevistas realizadas (João Dias, informação verbal39), que

muitas dessas fábricas têm problemas na sua operação devido ao alto custo da

energia elétrica e por problemas de gestão, como a entrega de fábricas em locais

onde não havia energia trifásica, ou em terrenos não regularizados. Refere-se ainda

a má qualidade de algumas unidades entregues e a falta ou dificuldade de

assistência técnica, o que leva, muitas vezes, à desativação da unidade. No início,

não havia capacitação para as entidades que recebiam essas unidades, o que foi

posteriormente incorporado aos editais.

Assim como as outras estruturas, esse tipo de concessão pode acabar

sendo apropriada por um grupo e contribuir a gerar desigualdade entre os

pescadores, mas não revela impactos ambientais.

A distribuição das fábricas de gelo pode observada na Figura 13.

39 DIAS, J. Entrevista concedida à autora. Brasília, 2010.

FIGURA 13 – DISTRIBUIÇÃO DAS FÁBRICAS DE GELO
CONCEDIDAS ATÉ 2010.
FONTE: MPA (2010)
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d) Caminhões feira do peixe

A distribuição dos caminhões-feira do peixe está ligada ao programa de

incentivo ao consumo de pescados, que conta ainda com a Semana do Peixe (em

que o Ministério faz campanhas por meio de propagandas na mídia visando

estimular o consumo de pescado). Trata-se da concessão, por meio de termo de

convênio, de caminhões para a comercialização do pescado nos bairros, com

capacidade para cerca de 3,5 toneladas e equipado para operar com pescado fresco

e congelado. Foi realizada por meio de um edital, no ano de 2010, a concessão de

50 unidades desses caminhões, na qual puderam concorrer entidades da

administração pública direta e indireta, também incluindo como critério de seleção a

existência de Territórios da Pesca e Aquicultura e a existência de outras estruturas

concedidas pelo MPA. Destinava-se a municípios com mais de 120 mil habitantes,

mas poderiam concorrer também consórcios intermunicipais que resultassem nessa

soma (MPA,2010a).

O objetivo do programa é aumentar o consumo de pescados e permitir, por

um lado, a venda do produto mais barato ao consumidor final, e por outro, garantir

um preço melhor ao pescador (e ao aquicultor) pela eliminação do atravessador,

sendo uma medida que privilegia a dimensão econômica. Por meio da venda do

pescado nos bairros, o MPA pretende popularizar seu consumo, tornando-o um item

importante na dieta brasileira, o que traria maiores oportunidades aos pescadores.

Os caminhões podem comercializar produtos oriundos tanto da pesca quanto da

aquicultura, e a operacionalização fica a cargo das entidades públicas que foram

selecionadas (MPA, 2010a).

Assim, a utilização do caminhão em benefício dos pescadores artesanais

depende da capacidade de organização e pressão destes junto a estas entidades,

pois não há interferência do MPA na administração. Os benefícios sociais do

programa ficam, portanto, atrelados ao caráter da administração, das relações de

poder e da correlação de forças em âmbito local. Por exemplo, se a administração

pública é composta por representantes do setor pesqueiro industrial, pode-se

resultar na utilização do equipamento para interesses próprios e aumentando a

desigualdade entre os pescadores.
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e) Pequenos empreendimentos para a pesca artesanal

Além das ações referidas, o MPA também promove Projetos de Apoio a

Pequenos empreendimentos na Pesca Artesanal. Por meio de edital de chamada

pública a entidades sem fins lucrativos ou entidades da administração pública,

realizada no ano de 2008, visou conceder:

- cozinhas comunitárias: conjunto de equipamentos composto por fogões,

freezers, panelas, e todos os utensílios necessários para beneficiamento de

pescado;

- kit de manipulação de mariscos: fogão a lenha, fogão industrial, triturador

de cascas, seladoras, panelas, freezer e outros equipamentos para a manipulação

dos mariscos;

-pontos comerciais fixos: inclui mesas de corte, tábuas, bancadas, freezer,

balcão frigorífico, gerador e outros utensílios;

- acampamentos para pescadores: barraca de lona, mesas em inox, tábuas

de corte, caixas, gerador, freezer, carroça e reboque (MPA, 2010a).

De acordo com dados do MPA (2010a), 63 equipamentos nessas categorias

foram concedidos. Há casos, contudo, em que esses pequenos empreendimentos

foram distribuídos, mas não chegaram a ser utilizados, por incapacidade das

entidades e órgãos de assistência técnica em organizar os grupos para a operação

dos mesmos, já que esse edital não previa recursos para a incubação dos

empreendimentos (MPA, 2010a).

Essas medidas também possuem o objetivo de melhoria da renda dos

pescadores e comunidades, visando à eliminação do atravessador. Podem também

beneficiar mais às mulheres e sua inserção produtiva, uma vez que a atividade de

mariscagem é comumente realizada por elas, bem como a atividade de

beneficiamento.

f) Kit feira do peixe

Trata-se de um programa de apoio à infraestrutura de comercialização no

varejo para pescadores artesanais e aquicultores familiares, composto por barracas,

freezers e outros utensílios para manipulação do pescado, também visando à
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eliminação do atravessador e aumento da renda do pescador. Foram distribuídos

para entidades sem fins lucrativos de pescadores artesanais e aquicultores 640 kits,

por meio de dois editais, em 2006 e 2010 (MPA, 2010a).

g) Caminhões frigoríficos

Visando possibilitar a distribuição do pescado, o MPA lançou diversos editais

para distribuição de caminhões frigoríficos a entidades sem fins lucrativos e a órgãos

da administração pública, buscando nesses editais delimitar áreas prioritárias que

atendessem também aos critérios de concentração dos benefícios para que

compusessem a cadeia produtiva, assim como nos demais editais (MPA, 2010a).

8.1.3.1 Considerações sobre a infraestrutura de apoio à cadeia produtiva da pesca

As ações em infraestrutura empreendidas pelo MPA para a pesca artesanal

são fundamentalmente voltadas à melhoria das condições de recepção,

armazenamento e comercialização do pescado, partindo do pressuposto de que não

é possível aumentar o esforço de pesca devido à crise dos recursos pesqueiros,

como se postulou nos textos das conferências apresentados anteriormente. Assim, a

aposta é principalmente fornecer equipamentos que visem tanto melhorar o

acondicionamento do pescado quanto agregar valor, por meio do beneficiamento,

visando também gerar maior ocupação nas comunidades dentro da cadeia produtiva

da pesca. Pode-se dizer que tais medidas, uma vez que não têm como objetivo

central o crescimento da produção, mas sim a melhoria das condições de vida dos

pescadores, são medidas de caráter prioritariamente social, e estão incluídas na

agenda social do governo por meio de seus programas de economia solidária.

Apesar do planejamento do MPA ser a concretização de estruturas –

especialmente os CIPAR’s - que centralizem todos os equipamentos de forma a

atender mais sistematicamente as demandas dos pescadores, elas ainda se

encontram em estágio embrionário, ou seja, não passam ainda de pretensões que

parecem difíceis de ser atingidas, tendo-se em vista o contingenciamento
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orçamentário pelo qual tem passado o MPA e a falta de corpo técnico,

principalmente em suas superintendências regionais. Assim, até dezembro de 2010,

não havia ainda nenhum CIPAR efetivamente em operação(MPA, 2010a).

A distribuição desses equipamentos, em tese, poderia representar uma

oportunidade para diminuir a grande cadeia de intermediação pela qual passa o

pescado. Em alguns casos, , o produto pode chegar a passar por 6 atravessadores

(VASCONCELOS, Sales e Diegues, 2007). Mas há vários indícios da baixa

efetividade dessas iniciativas.

Como relatado em entrevista (VERMOHLEN, 2010, informação verbal40),

inicialmente a distribuição não contava com nenhum processo de formação das

entidades que recebiam os equipamentos para sua operacionalização, o que levou a

que muitas dessas unidades estejam até hoje sem uso, como registrado na

observação durante o I Encontro Nacional dos Territórios da Pesca e Aquicultura. Os

participantes do referido encontro relataram também a falta de controle social do

MPA sobre esses aparelhos, e se registram casos em que os equipamentos, que

deveriam beneficiar aos pescadores artesanais, encontram-se nas mãos dos

comerciantes locais das comunidades pesqueiras, ou seja, justamente nas mãos

dos atravessadores que deveriam ser evitados. Tais fatos já ocorreram durante a

década de 1980 quando a SUDEPE buscou desenvolver, em conjunto com o BID,

no Nordeste, ações como a distribuição de fábricas de gelo e a formação de

cooperativas, que também não obtiveram sucesso, pois não atuaram num processo

de formação dos pescadores (VASCONCELOS, DIEGUES, SALES, 2007).

Há que se destacar também a necessidade de que os equipamentos que

visam o beneficiamento do pescado devem ser acompanhados de estruturas que

permitam o seu deslocamento, ou seja, de caminhões frigoríficos, pois na maior

parte das vezes as comunidades onde estão localizados os pescadores não são os

espaços onde será absorvida a produção. Para todos esses equipamentos, portanto

– cozinhas comunitárias, unidades de beneficiamento de pescado, kit feira, kit

marisqueira – é necessário pensar quais serão os mercados destinatários dessa

produção e quais as condições que os pescadores possuem de deslocar o pescado

até esses mercados . Se na situação dos pescadores em regiões periurbanas esse

deslocamento é mais facilitado, aqueles que moram em localidades isoladas

40 VERMOHLEN, J.C.. Entrevista concedida à autora. Brasília, 2010.
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precisam ter alternativas reais de alocação dos produtos. O MPA, a partir

especialmente de 2010, buscou identificar áreas prioritárias para a distribuição dos

equipamentos, visando justamente integrar o conjunto destes de forma a compor

uma base necessária que inclua a conservação, o beneficiamento e a distribuição

(MPA, 2010a).

Nesse sentido, pode-se dizer que há um avanço na concepção da política,

uma vez que há o reconhecimento da necessidade de integrar os benefícios desde

uma perspectiva de todas as etapas do processo produtivo. Destaca-se também que

as iniciativas de comercialização direta, como kit feira e pontos fixos para

comercialização do pescado estão entre as estratégias adotadas pelos princípios da

economia solidária, que visam à formação de cadeias alternativas de

comercialização e a formação de redes de comércio justo, conforme citado

anteriormente.

Há que se registrar também que é historicamente reconhecida a dificuldade

de organização dos pescadores artesanais, já que as colônias de pescadores, que

são sua principal entidade representativa, foram criadas ainda em 1923 (DIEGUES,

1983) como forma de controle do Ministério da Marinha sobre os pescadores e sua

ação se deu de forma tutelada pelo Estado, não tendo os pescadores autonomia

para eleger seus representantes. Essa situação só começou a mudar em 1986, com

o movimento que ficou conhecido como Constituinte da Pesca, em que pescadores

reivindicaram um tratamento adequado ao setor, que até então era tratado de forma

essencialmente assistencialista. Exigiu-se também o reconhecimento das colônias

como sindicatos de trabalhadores, e a livre eleição de seus representantes. Ainda

assim, muitas colônias permanecem dirigidas por pessoas alheias ao setor da

pesca, ou mesmo por armadores e representantes da pesca industrial, fazendo com

que a definição e implementação das políticas nem sempre de dêem em

consonância com as reais necessidades dos pescadores artesanais

(VASCONCELOS,DIEGUES, SALES, 2007).

Portanto, é necessário ressaltar novamente a necessidade de uma melhor

definição legal da pesca artesanal, pois a redação dada pela Nova Lei da Pesca,

que considera pescador artesanal aquele que pratica a pesca em regime de

economia familiar ou de forma autônoma por meio de contratos de parceria em

pequenas embarcações, sendo estas consideradas aquelas que possuem até 20

AB, dá margem a que muitos pescadores mais capitalizados e que não praticam a
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pesca de forma artesanal sejam legalmente reconhecidos como tais, podendo

usufruir das políticas que deveriam se destinar às camadas mais pobres e

desarticuladas. Contudo, a transformação do cenário dos pescadores artesanais

depende de sua própria capacidade de organização política, tendo-se em vista que o

Estado não pode intervir nas organizações de trabalhadores, podendo interferir

apenas por meio de processos educativos que tenham cunho emancipatório.

Assim, além das dificuldades do próprio MPA de consolidar políticas efetivas

para a pesca artesanal, a própria falta de uma maior organização do setor, que

durante tanto tempo foi submetido a uma cultura política paternalista, os processos

de dominação entre os próprios pescadores são também elementos que limitam a

execução de políticas melhor orientadas para a pesca artesanal.

Um dos caminhos para impulsionar novas formas de organização dos

pescadores artesanais são os processos de formação em associativismo,

cooperativismo e autogestão, ligados aos processos de incubação dos

empreendimentos solidários, mas o real alcance de tais medidas só pode ser

efetivamente conhecido a partir de estudos empíricos que tratem dessas iniciativas.

Ressalta-se, contudo, que há um potencial dessas ações na transformação das

relações de dominação dentro da pesca artesanal.

Por outro lado, há que se registrar que apenas a eliminação do atravessador

não é condição suficiente para alterar as relações de mercado às quais estão

submetidos os pescadores, já que a oscilação do preço do pescado depende

também da disponibilidade e da regulação pelos mecanismos de mercado. Assim,

quando há safras abundantes de pescado, a tendência à baixa dos preços pode

levar a uma crise econômica dos pescadores, pois os preços pagos podem não

cobrir seus custos de operação. Da mesma forma, a baixa captura pode levar aos

pescadores a uma situação de endividamento. Para tanto, seriam necessárias

medidas mais efetivas do Estado em relação à comercialização do pescado. A

economia solidária e suas iniciativas de comercialização direta, apesar de poderem

representar um alívio em situações de pobreza, não é sozinha capaz de alterar o

cenário em que se dá a comercialização dos produtosque leva ao empobrecimento e

diferenciação social entre os pescadores.

Dentro do debate sobre as políticas e subsídios que se faz entre os

pesquisadores da pesca, alguns autores como Sumaila et al. (2010), apontam que

iniciativas de desenvolvimento de comunidades rurais que visam o fortalecimento do
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setor pesqueiro podem ser prejudiciais aos ambientes marinhos, uma vez que,

segundo eles, encoraja a manutenção na atividade de um número maior de

pescadores do que os recursos são capazes de suportar. Tais críticas têm como

ponto de partida as posições que chamamos de ecologistas clássicas, que  afirmam

que essas medidas podem manter a situação de sobrepesca malthusiana.

Tais posturas, como já foi pontuado, não levam em consideração os direitos

das comunidades de pescadores em se manterem em suas atividades, nem fazem

uma distinção adequada dos fatores que levam à sobrepesca, como a disputa com o

segmento industrial e as pressões de mercado que levam os pescadores a terem

que aumentar paulatinamente sua produção.

A seguir, relatam-se as iniciativas do governo de criação de novas formas de

comercialização e de atuação estatal nesse sentido, visando criar alternativas mais

consolidadas à comercialização.

8.1.4 Programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar foi criado em

2003, atrelado ao Programa Fome Zero, visando a compra de alimentos da

agricultura familiar para serem doados às pessoas em situação de insegurança

alimentar, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Assim, tratava-se de

formar estoques estratégicos destinados ao combate à fome, e ao mesmo tempo

fortalecer a agricultura familiar. O programa é operacionalizado pela Companhia

Nacional de Abastecimento (CONAB), e administrado por um conselho gestor que

envolve diversos órgãos de governo (MDA, 2011).

Ao longo do seu desenvolvimento, o Programa passou a se compor de cinco

modalidades: compra direta, em que a CONAB pode comprar diretamente dos

produtores individuais em situações de baixas de preços ou para atender demandas

de populações em situação de insegurança alimentar; formação de estoque para a

agricultura familiar, em que a CONAB compra de associações de produtores quando

da baixa de preços, para posterior comercialização em condições mais favoráveis;

compra com doação simultânea direta, em que a CONAB e os Estados e municípios

fazem a doação direta dos produtos para entidades da rede socioassistencial;
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incentivo à produção do leite, destinado à compra pública para redirecionamento às

famílias em situação de pobreza nos Estados do nordeste; e aquisição de alimentos

para a alimentação escolar, em parceria com o Ministério da Educação e o Fundo

Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) (MDA, 2011).

Esse último item foi criado em 2009, constituindo-se no Programa Nacional

de Alimentação Escolar, regulado pela Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, sendo

executado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE),

que é repassado aos Estados e Municípios para subsidiar a alimentação nas

escolas. Nesta lei, prevê-se que até 30% dos alimentos podem ser comprados

diretamente de agricultores familiares e suas associações e cooperativas, sem

necessidade de processo licitatório, e estes devem ser adquiridos aos preços do

mercado local (FNDE, 2011).

No ano de 2009, o MPA iniciou uma parceria com o FNDE, visando expandir

esse programa aos pescadores artesanais e aquicultores familiares, que são

considerados, como já se afirmou, destinatários das políticas para a agricultura

familiar. Assim, o MPA iniciou projetos piloto para o desenvolvimento do programa

no Estado de Pernambuco, visando capacitar pescadores, gestores escolares e

merendeiras para a inclusão do pescado(MPA, 2010a).

Ainda segundo os dados do MPA (2010), foi lançado em 2010 um edital para

distribuição de kits despolpadeiras para entidades de pescadores artesanais e

aquicultores familiares sem fins lucrativos para o aumento da inserção do pescado

na alimentação escolar.

Contudo, de acordo com os resultados apontados pelo MPA, ainda há

muitos entraves para o desenvolvimento dessa ação, tanto relativos à necessidade

da oferta de pescado sem espinhas, o que exige equipamentos – despolpadeiras –

quanto em relação à necessidade de selo de inspeção sanitária, sendo esse o

principal entrave, já que as entidades que se cadastraram para receber os kits em

sua grande maioria não contavam com selo de inspeção sanitária, o que

impossibilita o processo. As dificuldades com a inspeção sanitária de produtos de

origem animal não são realidade apenas na pesca artesanal, mas também ocorrem

no âmbito da agricultura familiar, pois muitos dos pequenos municípios não possuem

órgãos de vigilância sanitária, nem têm instalado o sistema de inspeção municipal, e

acabam tendo que se adequar às regras da inspeção estadual e federal, que muitas

vezes possuem muitas exigências e são mais restritivas (SEAP, 2008c).
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Segundo dados do MPA (2010a), somando-se as modalidade de aquisição

de alimentos, o governo adquiriu até 2009 um total de 2 milhões de toneladas de

pescado, tanto para a alimentação escolar quanto para os programas assistenciais,

o que pode ser considerado um valor muito baixo, tendo-se em vista que a produção

da pesca e aquicultura atualmente é estimada na faixa de 1 milhão de toneladas

anuais (MPA, 2010a).

Ressalta-se também que ainda não há um amparo legal suficiente para a

aquisição de alimentos oriundos da pesca e aquicultura na legislação , e um projeto

de lei encontra-se em tramitação visando incluir definitivamente esta questão na

legislação do PAA, o que levaria a medidas mais efetivas de apoio à pesca por meio

das compras governamentais, que ainda são eventuais e dependem

fundamentalmente da articulação local e regional dos pescadores e governos junto à

CONAB (MPA, 2010a).

Essas parecem ser medidas importantes, pois trariam condições mais

efetivas de comercialização aos produtos oriundos da pesca artesanal e da

aquicultura familiar. Ressalta-se, porém, que não existe uma política de formação de

estoques públicos para produtos de origem animal, com exceção de medidas que

visam garantir o abastecimento de leite, pois estas medidas se concentram nos

produtos da cesta básica. Assim, os produtos pesqueiros não são alvo de uma

política de garantia de preços mínimos, e o desperdício de toneladas de pescado

quando as capturas são muito grandes e os preços caem continua sendo uma

realidade, fazendo com que proteínas de alto valor nutricional, que poderiam ter um

importante papel na dieta nacional sejam simplesmente descartadas, e que o

pescador acumule perdas importantes por não cobrir os custos de suas operações

de pesca).

8.1.5 Política de crédito para a pesca artesanal e aquicultura familiar

Uma das principais ações da SEAP/MPA foi a retomada de uma política

efetiva de crédito para o setor pesqueiro e aquícola, especialmente a adequação das

condições de acesso ao mesmo para os pescadores artesanais e aquicultores
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familiares. De acordo com a base legal, já estava previsto, desde a Constituição de

1988, a inclusão da atividade pesqueira na política de crédito rural, o que, contudo,

era incipiente, principalmente para a pesca artesanal, dada as condicionantes do

sistema financeiro e bancário para o acesso, como a necessidade de apresentar

garantias. Outras exigências, como a necessidade do pescador artesanal ser

membro de alguma associação ou colônia de pescadores para ter acesso ao crédito

– como no caso do Fundo Constitucional do Norte (FNO) (AMARA, ALMEIDA &

MACGRATH, 2006) também eram fatores restritivos. Relata-se (MPA, 2009b)

também a dificuldade em relação à obtenção da Declaração de Aptidão ao PRONAF

(DAP), que antes era emitida apenas pelas empresas de extensão rural

(EMATER’s), sendo que estas instituições, em geral, não apresentavam quadros

preparados para o atendimento aos pescadores (MPA, 2009b).

Existem, especialmente desde 2003, diversas linhas de financiamento para a

pesca e a aquicultura, que podem ser acessadas segundo enquadramento do

pescador ou empreendedor. As linhas de crédito para a pesca se dividem em

investimento, voltadas à qualificação dos meios de produção e à expansão das

atividades produtivas; e comercialização, destinadas à organização do comércio

pesqueiro (MPA, 2009b).

Para a pesca artesanal e a aquicultura familiar, a principal linha de

financiamento é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –

PRONAF, criado em 1996, e que passou a atender aos pescadores e aquicultores

em 1997. Em 2003 a partir da criação do PRONAF Aquicultura e Pesca estes

setores são atendidos com crédito de forma mais específica e facilitada

(SCHNEIDER, 2004).

Nas orientações para o crédito no ano de 2010, considerava-se pesca

artesanal a exploração da atividade pelos pescadores como profissionais

autônomos, com meios de produção próprios ou em regime de parceria com outros

pescadores igualmente artesanais, que tivessem obtido renda bruta familiar nos

últimos 12 meses que antecederam à solicitação da DAP, incluída a renda

proveniente de atividades desenvolvidas na atividade e fora dela, por qualquer

componente da família, de até R$110.000,00. Já a aquicultura familiar era

caracterizada pelo cultivo de organismos que tenham na água seu normal ou mais

frequente meio de vida e que explorassem área não superior a 2 hectares de lâmina
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d’água ou ocupassem até 500m3 de água em  exploração em tanque-rede, com

renda de até R$220.000,00(MPA, 2009b).

Dentre as linhas do PRONAF disponíveis para a aquicultura e pesca,

segundo o MPA (2009b), estão:

- Microcrédito Produtivo Rural: destinado a investimento fixo e semifixo;

- Grupo agricultura familiar: destinado a investimento fixo, semifixo e custeio;

- Pronaf Mulher: destinado especificamente para mulheres, independente de

sua condição civil, pode ser utilizado também para investimento fixo, semifixo e

custeio;

- Pronaf Jovem: para pescadores e aquicultores entre 16 e 29 anos de

idade, que tenham cursado escolas técnicas agrícolas de níveis médio; centros

familiares rurais ou estágio de formação profissional validados pelo Ministério do

Desenvolvimento Agrário;

- Pronaf custeio e comercialização de agroindústrias: destinado a

associações ou cooperativas de pescadores e aquicultores onde pelo menos 70%

da produção a ser beneficiada tenha origem na produção dos próprios pescadores

e/ou aquicultores;

- Pronaf cotas-partes: destinado a pescadores e aquicultores filiados a

cooperativas de produção, com finalidade de integralizar cotas-partes e a aplicação

em capital de giro, custeio ou investimento;

- Pronaf Mais Alimento: destinado a investimento na implantação e

desenvolvimento de estrutura produtiva e aquisição de equipamentos, modernização

e reforma de embarcações, finalização de obras de construção de embarcações que

sejam portadoras de Permissão Prévia de Pesca e substituição da embarcação;e

- Pronaf Mais Alimento Revitaliza: destinado a investimento na

modernização e reforma de embarcações, finalização de obras de construção de

embarcações que sejam portadoras de Permissão Prévia de Pesca e substituição da

embarcação com prévia anuência do MPA, de até 20 AB e que atuem sobre

camarão sete barbas, lagosta, pargo, atum e polvo.

Os valores disponíveis para cada linha de crédito, os prazos de pagamento,

carência e taxa de juros estão dispostos no Quadro 18 , válidos para o período

2009/2010.
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As exigências para o acesso ao PRONAF são, por um lado, a Declaração de

Aptidão, e, por outro, há exigências bancárias. A Declaração de Aptidão ao Pronaf –

DAP, é o instrumento obrigatório que identifica pescadores e aquicultores e/ou suas

formas associativas organizadas como pessoas jurídicas que estejam aptos a

realizarem operações de crédito rural ao amparo do Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar /Pronaf. Aos que pleiteiam ao Pronaf, é

exigida a Declaração de Aptidão ao Pronaf para o início do processo de obtenção do

crédito. A DAP atesta que o produtor rural é considerado como beneficiário do

Programa e deve ser emitida por instituições credenciadas. Os Superintendentes

Estaduais do MPA nas 27 unidades federadas estão habilitados a utilizar o sistema

virtual DAP WEB que possibilita a emissão da DAP e sua aprovação em até três

horas, visando maior eficiência, dinamismo e proporcionando aos pescadores e

QUADRO 18: LINHAS DE CRÉDITO DO PRONAF DISPONÍVEIS PARA O SETOR PESQUEIRO
FONTE: MPA (2010a)
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aqüicultores possam procurar as agências bancárias em ato continuo ao registro

(MPA, 2009b).

Quanto às exigências bancárias, se solicita apresentação da DAP; à pessoa

jurídica poderá ser concedida uma DAP especial, desde que ela seja constituída

exclusivamente por pescadores e/ou aquicultores; para operações de investimento,

proposta simplificada; e para operações de custeio, apresentação da DAP(MPA,

2009b).

Para o Programa Revitaliza, voltado à melhoria das embarcações da pesca

artesanal, especialmente aquelas que atuam na captura de camarão sete barbas,

lagosta, pargo, atum e polvo, a IN MPA 07/2010 estabelece as bases para

implementação, que torna obrigatória a obtenção de anuência do MPA para o início

do processo de habilitação ao financiamento junto aos agentes financeiros, pelo

PRONAF Mais Alimentos. A anuência tem como objetivo assegurar que os projetos

futuros estarão de acordo com as diretrizes do programa Revitaliza e com as normas

de ordenamento pesqueiro vigente(MPA, 2009b).

De acordo com as instruções do programa, as melhorias na embarcação

visam dar melhores condições de trabalho ao pescador e permitir o

acondicionamento adequado do pescado, a instalação de GPS, sonares e

equipamento de rastreamento de embarcação, mas não podem representar

aumento no esforço de pesca. Para tanto, o MPA estabeleceu editais para promover

a assistência técnica para elaboração de projetos que atendam ao programa

Revitaliza. Ainda assim, dentro deste programa é permitida a construção de novas

embarcações para substituição, e a embarcação antiga pode ser redirecionada para

uma pescaria que não possua controle de esforço(MPA, 2009b).

Contudo, mesmo nas demais linhas de crédito do PRONAF é permitido o

financiamento de motores e embarcações, ainda que necessitem de projeto

elaborado em parceria com as entidades de assistência técnica. O programa de

financiamento pode possibilitar assim um aumento no esforço de pesca, ainda que

vise limitar aquele exercido sobre as espécies que sejam controladas.  Os efetivos

resultados em termos ambientais dessas medidas só podem ser reconhecidos a

partir da pesquisa empírica nas localidades de pesca beneficiadas, mas parecem

dar margem a uma maior pressão sobre os recursos.

Por outro lado, contudo, essas linhas de crédito atendem a demanda dos

pescadores artesanais que desejam melhores condições de atuação e a
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possibilidade de incrementar seus resultados de captura. Estes ainda referem à

dificuldade de acesso às linhas de crédito, especialmente na modalidade

investimento, que é a que permite a aquisição de motores e embarcações.

Reivindicam ainda que as linhas de crédito sejam adequadas às realidades regionais

e que exista maior controle social sobre a execução dessa política (MPPAB, 2009)

Mais uma vez, considerando-se ainda que a definição de pesca artesanal, tal

como está assente na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, permite o

reconhecimento nessa categoria de profissionais que atuam em embarcações de até

20 AB, tamanho considerado muito superior à realidade de pescadores artesanais.

Todos os autores dos capítulos do livro de Isaac et al (2006) consideram

embarcações de 20 AB como industriais. Um exame do diagnóstico nos diversos

estados revela que as embarcações consideradas como artesanais por aqueles

autores usualmente são menores que 10 AB.

Tal dispositivo abre brechas para que grupos alheios à categoria,

especialmente armadores, se utilizem do crédito destinado à pesca artesanal, tendo-

se em vista a inespecificidade da categorização do regime de economia familiar, e a

possibilidade do reconhecimento de pescadores autônomos que praticam a pesca

por meio de contratos de parceria.

Desta forma, as medidas de crédito podem também aumentar a

diferenciação social entre os pescadores, uma vez que aqueles mais capitalizados

podem se inserir mais competitivamente no mercado, do que resulta a competição

desigual e o empobrecimento dos menos favorecidos.

É necessário destacar ainda que os pescadores se queixam de processos

de endividamento decorrentes do acesso ao crédito, pela falta de uma política de

seguros no caso da frustração da safra, como já ocorre na agricultura familiar. O

seguro permitiria aos pescadores, a partir do estabelecimento de preços mínimos

pelo governo, abater do valor do financiamento as perdas decorrentes da frustração

da safra. Outra medida demandada pelos pescadores, como identificado no texto

das conferências já comentado (MPPAB, 2009), seria uma política de preço mínimo

de equivalência-produto, que permitiria aos pescadores pagarem os financiamentos

por meio da venda direta ao governo, em casos em que as capturas sejam altas e o

valor de mercado do produto caia excessivamente, impedindo aos pescadores de

pagar o financiamento devido ao baixo preço ou mesmo pela dificuldade de

comercialização devido à hiperabundância do produto no mercado (MPPAB, 2009).
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Nenhuma dessas medidas, contudo, se encontra em processo de

constituição. Mesmo para a agricultura familiar, cujo histórico de luta social é bem

mais longo no país do que o dos pescadores artesanais, e que possui mais força

política por fornecerem alimentos da cesta básica, as políticas de preço mínimo e de

seguro safra só têm sido constituídas muito recentemente, sendo a medida de

política de preços mínimos para a agricultura familiar instituída pela primeira vez

para a safra 2011/2012 (MDA, 2011).

Há que se registrar, porém, que já existe uma política de preços mínimos

para os produtos da sociobiodiversidade, criada pela Lei nº 11.775, de 2008

(BRASIL, 2008), que atende aos extrativistas de produtos como castanha, açaí,

babaçu, e pequi, entre outros. Nesse modelo, o governo fixa os preços mínimos, e

caso o preço de mercado caia abaixo deste, o governo paga diretamente aos

extrativistas a diferença entre o valor pago pelo comprador e o valor de preço

mínimo. Vale lembrar que diversas iniciativas do governo visam fortalecer a

exportação desses produtos, na busca de um maior valor de mercado, e estas

parecem ter sido alternativas consistentes para uma melhoria econômica dos

extrativistas. Assim, estruturas adequadas para a recepção do pescado, e que

permitissem selecionar aquele de maior valor comercial destinado à exportação

poderiam também melhorar a atuação dos pescadores artesanais no mercado

(MDA, 2011).

A predominância das medidas que visam à melhoria das condições de vida

dos pescadores, com iniciativas mais pontuais e que não se dirigem a uma

estruturação do setor mais abrangente, como seriam, por exemplo, políticas

governamentais de preços mínimos, de formação de estoques, e de reconhecimento

do pescado como um alimento da dieta nacional, demonstram que são

principalmente concebidas como uma política social.

8.1.6 Extensão pesqueira: assistência técnica, capacitação e incentivo às formas
associativas

No ano de 2003, através da participação da SEAP/PR nas oficinas

realizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para a elaboração da
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Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER, os

pescadores artesanais e aquicultores familiares foram consolidados como público

preferencial das políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER, sendo

incluídos na categoria da agricultura familiar e, portanto, beneficiários dos serviços

de ATER pública e gratuita, conforme determina a Constituição Federal de 1988 e a

Lei Agrícola de 1991 (SEAP, 2008b).

Assim, deu-se início ao processo de construção do Plano Nacional de

Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola- ATEPA, tendo como

princípios a promoção do desenvolvimento sustentável da aquicultura familiar e da

pesca artesanal, da gestão compartilhada do uso dos recursos naturais, estimulando

o desenvolvimento endógeno com respeito e valorização da cultura das

comunidades, devendo ser desenvolvido com metodologias participativas e com um

enfoque dialético, humanista e construtivista (SEAP, 2008b).

Dito plano tem como objetivo geral promover e apoiar iniciativas de

desenvolvimento local sustentável e solidário visando a inclusão social e a melhoria

da qualidade de vida das comunidades pesqueiras e aquícolas, adotando os

princípios da agroecologia como eixo orientador das ações. Entre seus objetivos

específicos constam: a adoção gradual de sistemas de produção em aquicultura; a

melhoria da renda e geração de trabalho “em equilíbrio com o meio ambiente”, o

estímulo à participação política dos pescadores; a promoção de ações integradas de

inclusão social que garantam o acesso às políticas públicas; facilitar o acesso e

qualificar a elaboração e execução de projetos de crédito; estimular formas de

beneficiamento e comercialização do pescado;  desenvolvimento de ações que

promovam boas práticas ao longo da cadeia produtiva;  geração de novas fontes de

renda de forma não subordinada;  incentivo a experiências participativas de manejo

pesqueiro, e o estímulo ao associativismo e cooperativismo popular de autogestão,

participativo e solidário, fortalecendo assim a capacidade de intervenção coletiva dos

pescadores artesanais e aqüicultores familiares proporcionando melhores condições

de competitividade, gerando laços de solidariedade e, dessa forma, contribuindo

para o desenvolvimento “homogêneo e sustentável” das comunidades

(SEAP,2008b).

O Plano visa apoiar a formação de redes regionais de ATEPA, incentivar a

formação de grupos internos nas entidades de assistências técnicas e extensão,
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criar estrutura de gestão do plano a nível nacional e estadual, e consolidar na rede

oficial de ATER uma política direcionada para aquicultura e pesca (SEAP, 2008b).

A retomada e redefinição das diretrizes da ATEPA pelo MPA, em conjunto

com o MDA, parecem apontar para uma transformação no padrão de extensão

pesqueira até então desenvolvido pelo Estado brasileiro. Segundo Callou (2006), a

extensão pesqueira foi desenvolvida pela SUDEPE durante o período de sua

vigência a partir de um modelo difusionista, que dava ao engenheiro de pesca, como

extensionista, o papel de levar novas tecnologias aos pescadores artesanais, e

ainda assim de forma bastante incipiente. Por outro lado, se há a superação do

enfoque difusionista, Callou (2006) destaca que a nova abordagem da extensão

pesqueira é também resultado das transformações sociais decorrentes do processo

de globalização, em que o Estado vê cada vez mais reduzida sua capacidade de

implementar políticas de longo alcance, o que no Brasil representou a

desestruturação das empresas de extensão agrícola, a partir da década de 1990.

Nesse cenário, torna-se cada vez mais corrente a utilização de parcerias

com organizações da sociedade civil, ao mesmo tempo em que se propõe um

enfoque de desenvolvimento local, em que os territórios devem descobrir suas

próprias potencialidades, e os atores devem concertar seus interesses para atingir a

meta do desenvolvimento (CALLOU, 2006).

Em 2010, foi lançado o primeiro edital de ATEPA, que postulava como áreas

prioritárias alguns Estados em que houvesse iniciativas de aquicultura em represas,

bem como para as frotas de lagosta no nordeste e de camarão no sul e sudeste,

visando atender à demanda de assistência do Plano Revitaliza para as embarcações

pesqueiras. O chamado se destinava tanto a empresas públicas quanto a

organizações não governamentais. Foram classificadas 26 entidades, totalizando um

investimento de 12 milhões (MPA, 2010a).

Segundo os dados do MPA (2010a), entre os anos de 2003 e 2009, antes da

criação do Plano Nacional de ATEPA, foram celebrados 122 convênios em todo o

território nacional para prestação de serviços de assistência técnica e capacitação,

porém não foi possível obter acesso à lista dos convênios, para identificar quais se

destinavam à zona costeira e quais se destinavam à área continental, bem como

para identificar quais se tratavam de aquicultura ou de pesca e quais os tipos de

iniciativas apoiadas. Segundo os dados do MPA (2010a), essas ações destinaram-

se à formação e ao desenvolvimento do cooperativismo, do associativismo e das
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ações de economia solidária, incluindo a alfabetização de pescadores e suas

famílias, por meio do projeto Pescando Letras, desenvolvido em parceria com o

Ministério da Educação.

A retomada da ATEPA e sua ressignificação é uma medida de grande

importância para as comunidades pesqueiras, tendo-se em vista tanto o alto grau de

analfabetismo quanto a baixa escolarização dos pescadores, que constituem em si

um grande entrave à participação social e ao engajamento crítico nos processos

políticos. Desta forma, os princípios colocados pelo plano nacional, propondo uma

abordagem crítica e humanista parecem, de fato, reorientar a ação do Estado em

relação aos pescadores, ainda que as iniciativas careçam de continuidade e sinergia

com as outras dimensões da política para a pesca.

8.2 POLÍTICAS PARA A AQUICULTURA

A aquicultura é, sem dúvida, a principal aposta do MPA para o crescimento

da produção pesqueira no país, já que previa um aumento para o período de 2008 a

2011 na ordem de 80% (SEAP, 2008a). Para a operacionalização da aquicultura nas

águas da União, o governo promulgou o Decreto no 4.895 de 25 de novembro de

2003 (BRASIL, 2003), que permitiu a cessão de uso destas para fins de aquicultura,

criando a base legal necessária para a expansão da atividade no país em base à

utilização privada das águas de domínio público. Estabeleceu-se também a

competência do MPA para a realização do ordenamento aquícola. Para isso os

projetos de desenvolvimento da aquicultura devem ser encaminhados ao MPA, que

os tramita entre as outras agências responsáveis pela liberação da atividade da

cessão de uso (Agência Nacional de Águas, no caso de águas continentais;

Secretaria do Patrimônio da União, no caso da zona costeira e Marinha, para

regularização da sinalização das áreas), com a necessidade das licenças ambientais

já emitidas para esse procedimento (SEAP, 2005b).

Há que se destacar que o desenvolvimento da aquicultura é motivo de

conflitos entre os órgãos ambientais e a SEAP. Este conflito é destacado pela

própria SEAP no Programa Nacional de Desenvolvimento da Maricultura em Áreas

da União (SEAP, 2005a), como se pode observar na passagem abaixo:
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Existe no Brasil uma dificuldade entre as instituições governamentais de
fomento e controle sobre medidas tomadas para promover o
desenvolvimento sustentável do setor. Isso ocorre porque pode haver
contradições sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável da
maricultura, ou porque os conceitos são interpretados de maneiras
diferentes e com interesses distintos, ou ainda porque os valores e pesos
dados aos vários componentes envolvidos também diferem de acordo com
os interesses das instituições. Atualmente esta questão se encontra
polarizada entre os que ressaltam os resultados econômicos e os que
enfatizam os impactos ambientais, e apesar do setor ser enormemente
diverso, há uma tendência de se generalizar a maricultura a partir de
exemplos específicos, como a carcinicultura. As ações promovidas pelos
órgãos ambientais têm se atido ao estabelecimento de procedimentos
complexos e à criteriosa análise para a emissão de licenças ambientais
para a atividade. Esta abordagem individual não tem garantido a
sustentabilidade da maricultura e em alguns casos tem servido apenas para
privar o país dos resultados sociais e econômicos que acompanham seu
desenvolvimento (SEAP, 2005, p.11a).

Essa passagem, além de evidenciar o conflito entre as instituições

governamentais, demonstra a divergência de concepções em relação ao conceito de

desenvolvimento sustentável, evidenciando que enquanto os órgãos ambientais se

pautam na posição ecologista, que coloca a dimensão ecológica como prioritária, o

órgão de fomento privilegia a dimensão econômica com uma margem de cuidado

ambiental, assumindo a posição do ambientalismo moderado.

A partir da criação SEAP e do empoderamento desta como órgão

responsável pelo ordenamento da atividade, passou a investir na demarcação de

áreas e parques aquícolas, especialmente nas áreas de reservatórios de usinas

hidrelétricas. As iniciativas na zona costeira ainda se encontram em processo de

formulação, e têm por base o referido Programa Nacional de Desenvolvimento da

Maricultura. Nesse documento, aponta-se o levantamento realizado das

potencialidades de cada região para o desenvolvimento da maricultura, conforme

retrata a Figura 14. Além das espécies apontadas na figura – camarões, ostras,

mexilhões, vieiras, algas e sururus – o programa aponta também a promoção de

pesquisa para o desenvolvimento da piscicultura marinha, indicando como espécies

potenciais o pampo, a cioba, o linguado, o robalo, a tainha e o bijupirá (SEAP,

2005a).

A estratégia para a o desenvolvimento do programa consiste na execução

dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura – PLDM’s, que vêm sendo
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desenvolvidos em 13 Estados: Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Pará, Ceará,

Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio

de Janeiro e Rio Grande do Sul (MPA, 2010a).

Os PLDM’s consistem no levantamento das áreas para propor os melhores

locais para implantação das fazendas marinhas, considerando os elementos

socioambientais, físicos e biológicos, e devem resultar na proposta de áreas de

ocupação para comunidades pesqueiras tradicionais e áreas para os parques

aquícolas. Os parques aquícolas marinhos já estão sendo demarcados em 8

FIGURA 14 – IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES A SEREM PRIORIZADAS PELA
AQUICULTURA EM CADA REGIÃO.
FONTE: SEAP, 2005A.
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Estados: Santa Catarina, Pará, Bahia, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe

e Maranhão, conforme apresentado na Figura 15.

Para a cessão das áreas de águas da União, tanto na zona costeira quanto

em águas continentais, o MPA realiza cessões não-onerosas para famílias que

tenham renda de até 5 salários mínimos e cessão onerosa, via editais de

concorrência pública, para os demais interessados (MPA, 2010a).

FIGURA 15 – PLANOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO DA MARICULTURA
EM EXECUÇÃO.
FONTE: MPA, 2010A
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Devido à incipiência do setor, que ainda está em processo de formação e

para o qual o ministério tem papel central, o MPA tem investido em pesquisas que

permitam desenvolver formas jovens de organismos aquáticos, que possam ser

utilizadas para o desenvolvimento da atividade, bem como tem fomentado a

pesquisa por meio de unidades com essa  específicas demonstrativas em

aquicultura.  Um dos principais marcos da pesquisa para o desenvolvimento da

aquicultura foi a criação da Embrapa Aquicultura e Pesca, no Estado do Tocantins,

em parceria com o MPA, no ano de 2010. Além disso, o MPA tem apoiado

universidades e centros de pesquisa, por meio de editais e também por transferência

direta de recursos para o desenvolvimento tecnológico da aquicultura. O MPA tem

também investido num Programa Nacional de Controle Higiênico e Sanitário de

Moluscos e Bivalves e Controle da Sanidade Aquícola (MPA, 2010a).

Há que se destacar que, na área continental, já existem 42 parques

aquícolas em funcionamento nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas, e que

investimentos em unidades de beneficiamento de pescado, fábricas de gelo,

caminhões feira e outros benefícios têm sido realizados  pelo MPA para essas

áreas, sendo a maior parte dos investimentos para a aquicultura continental. O MPA

fomenta também o desenvolvimento da piscicultura em propriedades rurais. Nesse

sentido, as iniciativas apontadas anteriormente para o desenvolvimento da pesca

artesanal são também adotadas para o desenvolvimento da aquicultura familiar,

como já afirmado. A concessão de crédito para a aquicultura também é viabilizada

pelo MPA junto aos agentes financeiros, com as linhas ligadas ao PRONAF para a

aquicultura familiar e outras linhas de crédito para os empresários do setor (MPA,

2009b).

Segundo dados do MPA (2010a), este tem atuado também junto ao

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), bem como

com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-

Brasil) visando expandir as exportações dos pescados oriundos da aquicultura

brasileira, atuando junto aos empresários brasileiros e participando de feiras e

rodadas de negócios internacionais.

É pertinente destacar que o discurso do MPA dá ênfase à adoção da

atividade aquícola por populações tradicionais e pescadores artesanais, sugerindo

que esta seria um eficiente caminho para o desenvolvimento sustentável e inclusão

social, em face da crise dos recursos pesqueiros. Apesar do destaque dado pelo
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MPA para a economia solidária, em 2011, ao firmar parceria com o BNDES para o

incentivo à aquicultura, foi dada ênfase ao processo de integração vertical da cadeia

produtiva como modelo a ser seguido (SABANAY, 2011). A integração vertical

implica na adesão do produtor a pacotes tecnológicos oferecidos pelas indústrias,

que disponibilizam as sementes, insumos e a assistência técnica e para as quais o

produto deve depois ser vendido. Esse modelo é amplamente difundido em vários

segmentos do agronegócio brasileiro, como na produção de aves e suínos, e, na

prática, representa uma profunda dependência e subordinação do trabalho ao

capital, podendo levar à oligopolização do setor (DELGADO, 1985).

Destaca-se também que o MPA tem celebrado convênios com outros

países, como a Noruega, para o desenvolvimento da aquicultura, incluindo parceria

com empresas como a AKVAFORSK Genetic Center, empresa especializada em

melhoramento genético e desenvolvimento da aquicultura industrial. O foco dos

acordos é o desenvolvimento tecnológico, mas não são claros quanto a se os termos

envolvem transferência de tecnologia, nem em relação à atuação das empresas de

aquicultura estrangeiras no país (MPA, 2010a).

A aquicultura  é apresentada como de baixo impacto ambiental pelo MPA,

que tem dado um grande enfoque para o seu desenvolvimento na Amazônia,

afirmando que se pode produzir muito mais proteína de origem animal com a

piscicultura, “sem derrubar nenhuma árvore”, como afirmou a Ministra da Pesca e

Aquicultura Ideli Salvatti, comparando com a criação de bovinos (NORONHA, 2011).

A atividade de aquicultura, como qualquer atividade humana, apresenta impactos,

que dependem da forma com que é desenvolvida e das medidas tomadas para

minimizá-los e mitigá-los . Oliveira et al (2005, p.2) apontam alguns destes impactos:

- Destruição de manguezais, áreas de inundação, e outros ambientes
aquáticos sensíveis por projetos aqüícolas;
- Conversão de terras agrícolas a tanques aqüícolas;
- Poluição da água resultante dos efluentes dos tanques de engorda;
- Uso excessivo de drogas, antibióticos, e outros produtos químicos para
controle de enfermidades dos animais aquáticos;
- Utilização ineficiente de rações e outros recursos naturais para produção
de peixes,camarões e outros animais aquáticos;
- Salinização de terras e águas por efluentes, esgotos, e sedimentos de
águas salobras provenientes de sistemas de engorda;
- Uso excessivo de água subterrânea e outras fontes de água doce para
abastecimento de tanques;
- Propagação de doenças animais da cultura de organismos para
populações nativas;
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- Efeitos negativos sobre a biodiversidade causados pela fuga de espécies
não-nativas introduzidas para produção, destruição de pássaros e outros
predadores, e,
- Conflitos com outros usuários dos recursos hídricos e rompimento das
comunidades vizinhas.

O desenvolvimento da aquicultura na zona costeira tem grande potencial

para gerar conflitos com a pesca artesanal, pois implica no fechamento destas áreas

para suas práticas, muitas vezes sem um debate prévio e sem uma justa consulta a

estes. Destaca-se também a incipiência e a falta de uma legislação que reconheça o

território dos pescadores artesanais, enquanto a demarcação de parques aquícolas

avança, acirrando ainda mais o conflito em torno da apropriação dos recursos

costeiros e marinhos. A grande ênfase do MPA na atividade oculta, assim, os

diversos conflitos já existentes em torno do uso da água, entre abastecimento para

uso humano, uso na agricultura e irrigação, na geração de energia elétrica, para a

pesca, entre outros.

Deve-se destacar também que a atividade aquícola deveria obedecer ao

zoneamento ecológico-econômico realizado pelos Planos Nacional, Estaduais e

municipais (quando couber) de Gerenciamento Costeiro, porém muitos Estados

ainda não têm uma legislação aprovada e efetiva que regule e ordene o uso dos

espaços costeiros. Assim, segundo a Resolução No 413, do Conselho Nacional do

Meio Ambiente, de 26 de junho de 2009 (CONAMA, 2009), que regula o processo de

licenciamento ambiental das atividades aquícolas, a não existência desses

documentos não impede o licenciamento ambiental destes empreendimentos, o que,

na prática, permite a liberação de áreas de cultivo sem o devido amparo em um

processo de ordenamento territorial mais abrangente.

Outro debate que se travou em relação ao desenvolvimento da aquicultura

nas águas da União, especialmente na zona costeira, diz respeito à competência

entre os órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)

para o licenciamento da atividade. Por um lado, entendia-se que, como se trata de

áreas da União, caberia ao IBAMA realizar os procedimentos, por outro, postulava-

se que os órgãos ambientais estaduais teriam competência para licenciar tais

empreendimentos. A disputa se refere não apenas a uma questão de competências

jurídicas, mas também ao entendimento de que os órgãos estaduais e municipais

acabam por adotar critérios menos rigorosos para o procedimento de licenciamento,
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por estarem mais sujeitos às pressões políticas dos agentes econômicos na escala

local, e que o licenciamento pelo IBAMA garantiria um controle mais rigoroso da

atividade. Por fim, a referida resolução do CONAMA que regula o licenciamento

definiu que os órgãos ambientais estaduais e municipais têm competência para o

licenciamento da aquicultura (SEAP, 2005b).

A atividade de carcinicultura (cultivo de camarões), que experimentou um

grande crescimento no período de gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (MAPA), por meio do Departamento de Pesca e Aquicultura, tem

como marco para a regulação do licenciamento a Resolução no 302 do CONAMA ,

de 10 de outubro de 2002 (CONAMA, 2002). Apesar de a referida resolução só

exigir Estudo de Impacto Ambiental para empreendimentos com mais de 50

hectares, os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, em conjunto com o IBAMA,

passaram a questionar as licenças emitidas pelos órgãos ambientais estaduais, pois

muitas dessas áreas se situam em áreas de restinga ou mesmo em áreas de

manguezal, nos apicuns e salgados, como já explicitado anteriormente,

considerados áreas de preservação permanente. Dessa forma, passou-se a

estabelecer um maior controle sobre essa atividade, e o IBAMA tem buscado

condicionar o licenciamento ao devido zoneamento econômico-ecológico dos planos

estaduais de gerenciamento, o que tem contribuído para refrear a atividade, no que

se configura em mais uma tensão entre o MPA e o IBAMA (MMA, 2010).

Desta forma, pode-se dizer que a busca do crescimento econômico da

atividade pesqueira por meio da aquicultura, apesar de poder representar uma

alternativa para a produção de proteínas animais nobres e geração de renda, implica

em grandes impactos tanto sociais quanto ambientais que parecem ainda não estar

sendo devidamente tratados, tendo em vista os usos conflitivos dos recursos. Trata-

se também de um novo campo para a atuação do capital, já que envolve novos

investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e que tem assim

tensionado o Estado para a liberação da exploração dessa atividade.



260

8.3 POLÍTICAS PARA A PESCA INDUSTRIAL

O principal objetivo que o MPA explicita em relação à pesca industrial é o

desenvolvimento da pesca oceânica para a exploração de espécies consideradas

subexplotadas na Zona Econômica Exclusiva, levando em consideração ,

teoricamente, a situação de sobreexplotação dos estoques costeiros. Para tanto,

vem investindo em pesquisas, por meio de parceria com universidades e centros de

pesquisa para o desenvolvimento de técnicas de captura e novas prospecções

desses estoques (MPA, 2010a).

De acordo com os dados fornecidos pelo MPA (2010a), as principais ações

promovidas se referem à prospecção e pesquisas para o desenvolvimento de

técnicas de captura as seguintes espécies subexploadas: Anchoíta, Caranguejo real,

e Calamar argentino no litoral Sul; Sardinha laje, na Paraíba; Polvo, no litoral

Nordeste, Sudeste e Sul; Caranguejo dourado no litoral Nordeste; ; Atuns e afins no

Espírito Santo e Nordeste; e tubarões oceânicos para pesca de espinhel no litoral

Norte.

O Programa Profrota Pesqueira foi desenvolvido com objetivo de financiar a

aquisição de 130 embarcações para a operação na ZEE, especialmente os atuns e

afins. Além disso, previa financiar a substituição de 36 embarcações que capturam

piramutaba, 40 que capturam pargo, e 74 que capturam camarão. Previa também a

modernização e equipagem de mais de 240 embarcações industriais. Contudo, o

final de 2010foram firmados apenas 8 contratos para a construção de 13

embarcações, num montante total de R$ 32.719.375,40. Devido aos limites na

implementação do programa, este está sendo reelaborado, e se encontra em

tramitação no legislativo, visando dar maiores facilidades ao investidor (SEAP,

2008f).

Dessa forma, o MPA permaneceu com a política de arrendamento de

embarcações estrangeiras. É importante registrar que há controvérsias tanto em

relação à possibilidade de expansão das pescarias para as novas espécies quanto

em relação à substituição e modernização das embarcações previstas no Programa

Profrota. Segundo Rossi-Wongtschowski et al (2004), as ações de fomento a

construção de embarcações adotada pela SEAP não trata adequadamente o

limitado potencial de explotação dos recursos pesqueiros da ZEE, bem como vem
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agindo de forma a aumentar o poder de pesca em estoques costeiros já

sobreexplotados.

Segundo o MPA (2010a), contudo, em relação a pesca do atum, esta é

regulada pelo ICCAT, que estabelece as capturas que devem ser cumpridas pelo

país e, portanto, o país deveria alcançar as cotas que lhe são permitidas. Em

relação a essa pescaria, as principais discussões dizem respeito à transferência de

tecnologia, e à necessidade de haver brasileiros embarcados para adquirir

experiência nessas práticas de pesca para que o país possa ocupar soberanamente

sua ZEE (DIAS NETO, 2010).

Do ponto de vista da cadeia produtiva, o MPA tem também investido nos

Terminais Pesqueiros, que, como já mencionado, atendem exclusivamente a pesca

artesanal apenas quando ligados ao programa dos CIPAR’s. Terminais como o de

Santos (SP) e de Cabedelo (PB) atendem  demandas do setor industrial. De acordo

com a observação realizada nas reuniões do Conselho Nacional de Aquicultura e

Pesca (CONAPE) de junho de 2010, este último visa ser um pólo para a frota

atuneira que atua na costa do Nordeste, com estrutura para beneficiar o pescado

destinado à exportação. Essas medidas visam especificamente à melhoria do

desempenho da cadeia produtiva, a aumentar o percentual de pescado

industrializado, aumentando assim os rendimentos do setor. Dessa forma, não

seriam medidas que levariam diretamente a um aumento da pressão ambiental

sobre os recursos. Entretanto, autores que debatem os subsídios à pesca, como

Sumaila et al (2010) também apontam as medidas que visam dar melhores

condições de mercado e investimentos em infraestrutura para o setor pesqueiro

como maus subsídios, pois facilitam a manutenção da atividade pesqueira como um

todo, mesmo em condições de sobreexplotação.

É importante salientar também que o MPA tem atuado no apoio político do

setor pesqueiro industrial, como na busca de aumentar as taxas para importação de

pescados que poderiam competir com aqueles que são alvo da frota industrial e são

comercializados no mercado interno, como no caso da anchoveta peruana, que

poderia concorrer com a sardinha (MPA, 2010). De acordo com o Presidente do

Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura (CONEPE), Fernando Ferreira

(informação verbal41), principal entidade de representação do setor industrial

41 FERREIRA, F. Entrevista concecida à autora. Itajaí, 2010.
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pesqueiro e aquícola, essas medidas estão entre as principais demandas do setor,

que se vê prejudicado pela importação de pescado barato, como aqueles produzidos

pela aquicultura em países como o Vietnam.

Além do Programa Profrota, o MPA vem articulando medidas de créditos e

subsídios para o setor pesqueiro industrial, tanto na atividade de captura quanto no

beneficiamento. Apesar das solicitações feitas no contexto desta pesquisa junto ao

MPA para obter informações detalhadas sobre a destinação desses recursos, as

informações recebidas se referem apenas ao montante total de contratos e valores

aplicados, sem uma distinção entre o que é destinado à pesca artesanal e industrial

e à aquicultura familiar e empresarial, bem como aos diferentes elementos da cadeia

produtiva – setor de captura, de beneficiamento e industrialização. A falta dessas

informações impede que se faça uma avaliação adequada do potencial que essas

medidas representam em termos de alteração no padrão da exploração dos

recursos, que permita comparar com o que aconteceu com as ações adotadas pela

SUDEPE em relação ao financiamento de embarcações e equipamentos de pesca,

que levaram ao quadro de sobreexploração.

Porém, pode-se inferir que, na medida em que se financiam novos

equipamentos, e até mesmo embarcações, aumenta-se a capacidade de operação

do setor de extração, o que pode levar à reedição do quadro que ocorreu no período

desenvolvimentista impulsionado pela SUDEPE. Além disso, o financiamento ao

setor industrial na captura pode levar a aumentar os diversos conflitos já registrados

entre a pesca artesanal e industrial.

8.3.1 Subvenção ao preço do óleo diesel

Uma das ações mais importantes destinadas à pesca industrial é o subsídio

dado pelo Governo Federal, em parceria com os governos estaduais, ao óleo diesel.

O subsídio ao preço do óleo diesel para embarcações pesqueiras foi criado

pela Lei nº 9.445, de 1997. Inicialmente, a subvenção econômica federal equivalia a

até 12% do preço de faturamento do óleo diesel na refinaria, sem a incidência do

ICMS. Em 2004, a subvenção foi elevada para até 20%, e em 2007, o percentual

atingiu 25% do preço de faturamento do óleo diesel (MPA, 2010a). A subvenção se
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realiza mediante duas medidas : isenção integral do ICMS proporcionada pelos

Estados da Federação no momento da aquisição do óleo diesel, nos fornecedores

de combustíveis, e ressarcimento de até 25% proporcionado pelo Governo Federal

da diferença no preço pago pelo óleo diesel para equiparar aos níveis internacionais

após análise de requerimento e adimplência do beneficiário (MPA, 2010a).

O MPA é o responsável pela coordenação do Programa no país e pelos

ressarcimentos da subvenção econômica ao preço do óleo diesel. É o MPA que

estabelece uma cota anual de óleo diesel, quantificada em litros, por embarcação,

tendo como base a potência do motor da embarcação, o consumo médio do

combustível no ano anterior e a demanda presumível (MPA, 2010a).

De acordo com dados do MPA (2010a), treze Estados são vinculados a este

Programa: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito

Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, Paraná e Amapá.

Ainda que se venham fazendo esforços no sentido de incluir o pescador artesanal no

programa, a quase totalidade dos recursos é destinada a embarcações industriais. O

MPA não apresenta o percentual destinado a cada um dos setores, mas aponta

(MPA, 2010a) como limitantes a dificuldade de cadastramento das embarcações, e

mesmo a pulverização dos pontos de desembarque e abastecimento da frota

artesanal.

Foram subsidiados de 2003 a 2010 686,7 milhões de litros do combustível.

O aporte dado pelo MPA totalizou no período R$ 126.832.067,96, conforme Quadro

19. Como se pode observar, houve um crescimento de quase 10 vezes nos

montantes pagos entre os anos de 2003 e 2010

ANO VALOR PAGO
2003 2.799.529,65
2004 7.401.059,33
2005 6.764.152,00
2006 20.498.954,00
2007 25.500.000,00
2008 22.295.574,00
2009 21.785.434,82
2010 19.787.364,16

TOTAL 126.832.067,96

QUADRO 19 - SUBSÍDIOS AO ÓLEO DIESEL NO PERÍODO DE 2003 A 2010.
FONTE: A AUTORA A PARTIR DE DADOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (2010) E DO
MINISTÉRIO DA PESCA (2010A)
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Os subsídios à pesca industrial estão entre as medidas mais criticadas pelos

cientistas pesqueiros e ecologistas (SUMAILA et al, 2010), pois possibilitariam a

continuidade da atividade mesmo quando o nível de exploração dos estoques está

comprometido.

8.4 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O MPA tem investindo em pesquisa, em parceria com o Ministério da

Ciência e Tecnologia (MCT) e suas agências, o Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e a Financiadora de Estudos e

Projetos (FINEP), lançando editais para produzir conhecimento que sirva ao

desenvolvimento da pesca e da aquicultura. Do total destes editais, 80% tinham

como temática a aquicultura e 20% a pesca (MPA, 2010a).

Além dos editais, o MPA também repassa diretamente, via descentralização

de crédito, recursos a instituições destinados à pesquisa. No período de 2003 à

2009, foram apoiados 36 projetos, totalizando R$ 30.000.000,00. Entre estes, estão

o Bases Tecnológicas para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura no Brasil

– AQUAPESCA, coordenado pela EMPRAPA, envolvendo 13 unidades da empresa

e 31 universidades, que visa identificar os gargalos da cadeia produtiva da

aquicultura em termos de produção, beneficiamento, sanidade e comercialização,

para o qual foram aportados R$ 4.000.000,00 (MPA, 2010a).

Outros projetos apoiados são a Rede de Identificação Molecular do

Pescado; o Centro de Referência em Aquicultura e laboratórios de pesquisa em

pesca e aquicultura em universidades brasileiras (MPA, 2010a).

O Quadro 20 traz informações sobre os editais abertos, a quantidade de

projetos apoiados e o aporte financeiro dado pelo MPA. Como se pode observar, a

maior parte dos editais destinava-se ao desenvolvimento da aquicultura, com uma

ênfase significativa nas comunidades rurais, tradicionais e indígenas.  Há também

uma ênfase para o desenvolvimento desta atividade na Amazônia (MPA, 2010a).
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Ano Número do Edital Título Quanti
dade

Investiment
o MPA (R$)

Investimento
total (R$)

2003

Edital MCT/SEAP
/CNPq/CT-Agronegócio
no 02/2003

Agricultura / espécies nativas e
processamento 35 --- 1.634.202,65

Convênio direto – 2003 Projetos encomendados pela
SEAP ao CNPq 4 --- 369.821,38

2005

Edital MCT/
FINEP/SEAP/PR no

12/2005
Aquicultura – Ação Transversal 22 800.000,00 2.800.000,00

Edital
MCT/MMA/SEEPPIR/CN
Pq no 26/2005

Tecnologias Sociais para
Comunidades Tradicionais e
Povos Indígenas

10 300.000,00 687.631,20

2006

Edital CT-INFRA/SEAP-
PR/MCT/CNPq no

16/2006

Cadeia Produtiva de Recursos
Pesqueiros na Amazônia 10 500.000,00 1.300.000,48

Edital CT-INFRA/SEAP-
PR/MCT/CNPq no

16/2006 – 2ª chamada

Cadeia Produtiva de Recursos
Pesqueiros na Amazônia –
Projetos contemplados na 2ª
chamada e contratados a partir
de 2008

10 1.000.000,00 1.078.098,79

2007
Edital MCT/CNPq/CT-
HIDRO/SEAP-PR no

35/2007

Uso e Conservação da Água no
Meio Rural 11 147.007,48 1.147.007,48

2008

Edital MCT/CNPq/SEAP-
PR/CT-
AGRONEGÓCIO/CT-
VERDE AMARELO/CT-
SAÚDE/CT-HIDRO no

07/2008

Apoio à Geração e
Disponibilização de Tecnologias
para a Agricultura Familiar de
Base Ecológica, Comunidades
Tradicionais e Povos Indígenas

14 1.000.000,00 1.378.500,10

Edital MCT/CNPq/SEAP-
PR/CT-
AGRONEGÓCIO/CT-
VERDE AMARELO/CT-
SAÚDE/CT-HIDRO no

07/2008 2ª chamada

Apoio à Geração e
Disponibilização de Tecnologias
para a Agricultura Familiar de
Base Ecológica, Comunidades
Tradicionais e Povos Indígenas
Amazônia – Projetos
contemplados na 2ª chamada e
contratados a partir de 2008

15 1.711.752,06 1.711.752,06

Edital MCT/CNPq/MPA
no 26/2008

Seleção pública de Propostas
para Produção de Biodiesel a
partir de microalgas

11 500.000,00 4.499.731,01

2009 Edital MCT/CNPq/MPA
no 36/2009 Pesca e Piscicultura Marinha 15 2.900.000,00 7.069.028,33

Total 157 8.858.759,54 23.702.773,48
QUADRO 20 – EDITAIS E VALORES APLICADOS EM PESQUISA PELO MPA
FONTE: MPA (2010ª)

Soma-se a estes os projetos apoiados via convênios, que totalizaram 160,

com um montante de R$ 81.000.000,00 (MPA, 2010a). A maior parte desses

projetos, de acordo com os dados do MPA (2010a), destina-se ao desenvolvimento

da cadeia produtiva da aquicultura. Conforme se aponta no Quadro 21, o MPA vem

buscando principalmente a descentralização de crédito direto para universidades e

centros de pesquisa, bem como a celebração de convênios como forma de estimular

a pesquisa em aquicultura e pesca, ressaltando novamente que há uma ênfase

maior no estimula a pesquisa na aquicultura (MPA, 2010a).
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MODALIDADE VALORES APLICADOS TOTAL DE PROJETOS
Editais demanda induzida 8.858.759,54 157
Descentralização de crédito 28.031.756,90 36
Via convênios 81.016.380,65 160
Total 117.906.897,09 353

QUADRO 21 – RECURSOS APLICADOS DIRETAMENTE PELO MPA EM PESQUISA
FONTE: MPA (2010A)

8.5 A execução orçamentária do MPA e a política de fomento ao setor

Como comentado no início dessa sessão, o MPA (2010a) disponibilizou as

informações consolidando os investimentos realizados até 2010 (exercício 2009).. É

necessário destacar que os dados apresentados pelo MPA, em termos de valores,

não são consistentes com os dados fornecidos pelo Ministério do Planejamento (MP,

2009). De acordo com os dados do MP (2009), o orçamento para o período de 2003

a 2009 totalizou R$ 544.120.000,00, conforme Quadro 22 e os dados do MPA, ao se

levar em conta o que seria dotação orçamentária própria, ou seja, os investimentos

na pesca artesanal, na pesca industrial, na aquicultura, na equalização do Profrota,

no administrativo e na publicidade (as operações de crédito e o seguro-defeso têm

outras fontes pagadoras) totalizariam R$722.786.000,00, de acordo com o  Quadro

23 apresentando uma diferença de R$ 178.666.000,00.

A diferença entre os dados informados pelos dois ministérios, pode ter como

base o fato de que o MPA realiza diversas ações conjuntas com outros ministérios, e

que pode estar incluindo recursos advindos de emendas parlamentares ao

orçamento.
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QUADRO 23: GASTOS DO MPA NO PERÍODO 2003-2009.
FONTE: MPA, 2010

ANO
ORÇAMENTO
APLICADO

2003 6.600.000,00
2004 46.400.000,00
2005 75.900.000,00
2006 76.200.000,00
2007 113.900.000,00
2008 92.500.000,00
2009 132.620.000,00

TOTAL 544.120.000,00

SETOR INVESTIMENTO

Pesca artesanal R$ 257.570.000,00

Pesca industrial R$ 72.600.000,00

Aquicultura R$ 102.450.000,00
Equalização
PROFROTA R$ 22.700.000,00

Subvenção óleo
diesel R$ 96.300.000,00

Publicidade R$ 5.095.000,00

Administrativo R$ 166.071.000,00

TOTAL GERAL R$ 722.786.000,00

QUADRO 22 – ORÇAMENTO DO MPA PARA OS ANOS 2003 A 2010 SEGUNDO O MP
FONTE: MP (2009)
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Considerando os dados dos investimentos em cada um dos subsetores entre

2003 e 2010 apresentados pelo MPA (2010a), tem-se um investimento na pesca

industrial (somados equalização de juros, investimentos e subsídio ao óleo) de R$

191.600.000,00, contra R$ 257.570.000,00 da pesca artesanal, e R$ 102.450.000,00

na aquicultura, como se observa no Quadro 24. Isso representaria 34,73% para a

pesca industrial, 46,69% para a pesca artesanal e 18,57% para a aquicultura.

A dificuldade de se obter informações das execuções orçamentárias, e a

dissonância entre as diferentes fontes de dados, revelam a falta de transparência

que ainda persiste neste aspecto. Deve-se destacar também que muitas das ações

voltadas à pesca artesanal são também dirigidas à aquicultura familiar, de onde se

pode questionar se os dados apresentados pelo MPA fazem a distinção em termos

desses investimentos, de forma que seria necessário um controle e publicização

mais claras dos investimentos em cada subsetor.

Ao se tomar em conta que a pesca artesanal é composta, segundo o MPA

(2010), por cerca de 800 mil pescadores, marinhos e continentais, enquanto a pesca

industrial é reduzida a um pequeno número de empresas (de acordo com o MPA,

1200 embarcações industriais são cadastradas no Programa de Rastreamento por

Satélite), relacionando o dinheiro dirigido a cada setor com a quantidade de

SETOR INVESTIMENTO
Pesca artesanal R$ 257.570.000,00
Pesca industrial R$72.600.000,00

Aquicultura R$ 102.450.000,00

Equalização profrota R$22.700.000,00
Subvenção óleo diesel R$96.300.000,00
Publicidade R$      5.095.000,00

Operações de credito R$ 1.016.408.000,00

Seguro desemprego R$ 2.511.155.000,00

Administrativo R$166.071.000,00

TOTAL GERAL R$ 4.250.400.000,00

QUADRO 24 – ORÇAMENTO DO MPA SEGUNDO DADOS DO PRÓPRIO MINISTÉRIO
FONTE: MPA, (2010A)
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beneficiários, pode-se dizer que os investimentos destinados à pesca industrial,

ainda que menores, em termos absolutos, que os destinados à pesca artesanal

resultam relativamente maiores, permitindo nesse sentido afirmar que é o setor

industrial o grupo mais beneficiado pelo MPA. Os recursos investidos na aquicultura,

apesar de serem menores do que os investimentos para a pesca, apontam que esta

ainda é uma atividade em estruturação, mas todos os planos demonstram que é a

principal aposta do governo para o crescimento da produção. Apesar da realização

do Centro Estrutural da Aquicultura (SEAP, 2008), os dados ainda não foram

divulgados, de forma que não se conhece o número de aquicultores no país.

Ainda, considerando as diferentes etapas da cadeia produtiva – insumos,

produção, beneficiamento e comercialização, pode-se dizer que o foco principal dos

investimentos está no beneficiamento, seguido pelo fomento à produção e pela

comercialização. Os dados apresentados pelo MPA à Controladoria Geral da União

(MPA, 2010b) mostram a distribuição percentual dos investimentos realizados no

ano de 2009, conforme Figura 16. Segundo o documento, os níveis percentuais de

investimento ao longo dos anos de atuação do MPA tem se mantido dentro das

faixas apresentadas para o ano de 2009. Vale lembrar que esses dados são para

toda a cadeia produtiva da pesca e aquicultura. Segundo o documento, os principais

investimentos relativos ao item produção/fomento se referem à subvenção do óleo

diesel e à implantação de unidades demonstrativas de aquicultura em águas da

União.

FIGURA 16– DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELO MPA
FONTE: MPA (2010B)
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Os dados apresentados na Figura 16 (MPA, 2010b) também revelam os

baixos investimentos no ordenamento pesqueiro e na fiscalização. Tendo-se em

vista que, segundo o apontado pelo próprio MPA em seu Plano Mais Pesca e

Aquicultura (SEAP, 2008a), a recuperação dos estoques pesqueiros é um dos

objetivos principais da política, pode-se dizer que a atuação do MPA não tem sido

consistente para alcançar tal objetivo, uma vez que privilegia a transformação e a

produção, e a recuperação dos estoques depende diretamente das ações de

ordenamento pesqueiro e da fiscalização da atividade. Ou seja, dentro do orçamento

total do MPA, apenas uma pequena parte se destina ao ordenamento e gestão da

pesca, sendo a maior parte destinada à cadeia produtiva. É certo que os recursos

para a gestão e ordenamento podem ter origem também em outros Ministérios,

como o MMA, mas ao se propor a ser um órgão que controla toda a gestão e

ordenamento da pesca e aquicultura, é significativo o privilégio dado ao fomento em

detrimento do ordenamento e gestão, em termos de investimentos.

Destaca-se também que como a principal medida de fomento à produção

apontada no documento é o subsídio ao óleo diesel, e este, como já pontuado, é

destinado principalmente à pesca industrial, ressalta-se novamente o maior

beneficiamento desse setor em detrimento do artesanal, em termos de fomento.

Há que se destacar, também, que os dados relativos ao crédito seriam de

fundamental importância para compreender a dinâmica dos investimentos na

atividade, pois entre o período de 2003 a 2009, como demonstrado no Quadro 23

foram concedidos mais de R$ 1.000.000.000,00, o que certamente deve ter um

impacto significativo no desenvolvimento das atividades aquícolas e pesqueiras.

Apesar de não se ter os dados específicos, pode-se inferir que, como as linhas de

financiamento preveem a melhoria de embarcações, a aquisição de petrechos, e de

motores, entre outros, é possível que se esteja aumentando significativamente o

poder de pesca, tanto da pesca industrial quanto da pesca artesanal.

O tema dos subsídios à pesca tem consistido numa das maiores temáticas

de debate internacional sobre a gestão das pescarias, tanto no âmbito da FAO,

quanto das grandes ONG’s ambientalistas, como a WWF, e da Organização Mundial

do Comércio. Todas as ações aqui apresentadas são consideradas na literatura

como subsídios, apontando um conceito amplo que inclui todas as ações ou não-

ações dos governos que influenciem economicamente o setor pesqueiro como um

todo, da captura à comercialização. Sumaila e Pauly (2006, p.16) apresentam uma
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tipologia dos subsídios que diferencia aqueles que seriam “bons” dos que seriam

“ruins” e dos que seriam contraditórios42:

A. Bons subsídios
- Programas e serviços de gestão pesqueira;
- Pesquisa e desenvolvimento pesqueiro;
B. Maus subsídios
- Programas de isenção de taxas
- Acordo para acesso de embarcações estrangeiras;
- Programas de modernização e renovação de embarcações;
- Programas de renovação e construção de terminais pesqueiros;
- Projetos de desenvolvimento pesqueiro e serviços de suporte;
- Programas de apoio à comercialização, processamento e armazenagem.
C. Subsídios contraditórios43

- Programas de assistência aos pescadores;
- Programas de compra de embarcações (por parte do governo);
- Programas de desenvolvimento de comunidades pesqueiras rurais.

Na primeira categoria, dos bons subsídios, figuram apenas as medidas de

gestão das pescarias e programas de pesquisa, enquanto na categoria dos maus

subsídios aparecem as iniciativas de modernização e construção de embarcações,

redução de taxas e impostos (como no caso dos combustíveis) incentivo à indústria

de processamento e construção e revitalização de portos e terminais pesqueiros. A

terceira categoria, que inclui subsídios que podem ter efeitos controversos, positivos

ou negativos, inclui programas de assistência aos pescadores e programas de

desenvolvimento de comunidades rurais. De acordo com esses autores, esses

subsídios podem levar tanto à conservação quanto à sobrepesca, dependendo do

contexto no qual são implementados.

A posição de Sumaila e Pauly (2006) parte de uma perspectiva ecologista,

sem fazer uma distinção clara do grupo de beneficiários e da diferença entre os

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Para estes, maus subsídios são todas

as formas de incentivo que levem à redução de custos ou ao aumento da receita do

setor pesqueiro. Neste sentido, tendem a convergir com a posição dos defensores

neoliberais do livre comércio e da mínima interferência dos Estados na economia,

42 A. ‘Good subsidies’: fisheries management programs and services; fishery research and
development. B. ‘Bad subsidies’: tax exemption programs; foreign access agreements; boat
construction renewal and modernization programs; fishing port construction and renovation programs;
fishery development projects and support services; marketing support, processing and storage
infrastructure programs. C. ‘Ugly subsidies’: fisher assistance programs; vessel buyback programs;
and rural fishers’ community development programs.
43 O termo “ugly” se refere à subsídios perversos, mas optou-se pelo uso do termo contraditórios, pois
expressa melhor a noção de que seus resultados dependem do contexto no qual são aplicados.
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posição defendida pela Organização Mundial do Comércio. Nessa leitura, é a

sobrecapitalização permitida pelos subsídios a principal responsável pela depleção

dos recursos pesqueiros. Assim, não apenas os subsídios diretos na atividade da

captura teriam efeitos no aumento do esforço de pesca, mas também as iniciativas

de industrialização do pescado e de melhoria da infraestrutura de suporte à

atividade, pois seriam todas medidas de barateamento de capital que favorecem a

manutenção das indústrias pesqueiras de modo geral.

A posição da FAO (2003) é mais próxima do ambientalismo moderado nesse

aspecto. De acordo com o documento produzido pela entidade, é necessário

reconhecer em que medida os programas de subsídios afetam a sustentabilidade

dos recursos pesqueiros, diferenciando-a das questões relativas ao comércio

internacional e do crescimento econômico. Para a FAO (2003), é necessário

identificar como os subsídios se articulam com as medidas de gestão e como o

conjunto de incentivos altera o comportamento do setor, inferindo que além dos

subsídios, outros fatores são levados em consideração pelos pescadores e indústria

na tomada de decisão em relação à atividade.

Assim, pode-se dizer que a análise feita do fomento e dos subsídios à

atividade pesqueira depende da corrente do pensamento ambientalista a partir da

qual se posicionam os autores, qual dimensão da sustentabilidade privilegiam e

como entendem sua relação com as outras dimensões.

Na perspectiva assumida nessa pesquisa, dentro do antropocentrismo

crítico, colocou-se como questão compreender como as políticas empreendidas

articulam as distintas dimensões do debate sobre o desenvolvimento sustentável, e

a quem visam beneficiar preponderantemente.

Nesse sentido, os dados apontam que o crescimento econômico e o

aumento da produção são os principais focos da política, e assim, é dado prioridade

aos grupos escolhidos para protagonizar esse crescimento: a pesca industrial

oceânica e a aquicultura. A eleição desses segmentos tem efeitos diretos e indiretos

sobre a pesca artesanal. Por um lado, a destinação de recursos a outros segmentos

limita os recursos destinados à pesca artesanal. Por outro lado, a competição no

mercado favorece aos mais eficientes e capitalizados, ampliando assim processos

de diferenciação social, enriquecimento de poucos e empobrecimento da maioria.

Ainda, o desenvolvimento da aquicultura tende a gerar conflitos com a atividade

pesqueira, pois podem ocupar espaços até então destinados à pesca artesanal,
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além de outros potenciais impactos ambientais, pela utilização de rações,

antibióticos e o descarte de água de viveiros sem o devido tratamento.

Há que se destacar, contudo, que, embora permeado por estas

contradições, as políticas desenvolvidas pelo MPA buscam, em alguma medida,

atender a determinadas demandas do setor pesqueiro artesanal, o que até então

havia estado fora ou colocado apenas marginalmente nas políticas desenvolvidas

anteriormente.

Aos pescadores artesanais, o MPA destina ações que visam o aumento da

renda, por meio da melhoria de condições de comercializacao e agregação de valor

ao produto pelo beneficiamento, medidas que tem um caráter mais social (geração

de renda para  alívio da pobreza) do que econômico (crescimento). A estas ações se

somam medidas ligadas à economia solidária e  à abordagem territorial do

desenvolvimento. Essas noções, como já pontuado, foram incorporadas pelo MPA a

partir das experiências da Secretaria Nacional de Economia Solidária e dos

Territórios Rurais ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Favero (2008),

analisando a constituição desse novo conjunto de políticas, traz reflexões

pertinentes sobre como esses processos representam a constituição de novas

estruturas políticas e formas de hegemonia. Segundo o autor, essa abordagem está

fundamentada numa perspectiva em que a participação social e o planejamento são

transformados em técnicas estratégicas a serem racionalmente definidas para a

produção do desenvolvimento, baseadas na noção de uma “nova democracia”,

assentada na ideia de governança, de participação institucionalizada e de

colaboração entre Estado, sociedade civil e empresas privadas. Assim, pontua

Favero (2008, p.12):

(...) os “espaços institucionais democráticos” constituídos como territórios,
conselhos e fóruns passaram a ter como incumbência maior o ajustamento
– que seria realizado por meio da capacitação e da produção dos Planos de
Desenvolvimento - às macro-dinâmicas econômicas e políticas, espécies de
emanações naturais.

Desta forma, os novos arranjos institucionais e projetos territoriais se

embasariam na noção de que os déficits de planejamento e participação tem como

causa a falta de educação e capacitação técnica. Para o autor, esse pressuposto dá

sustentação a um novo modelo de cultura política, voltada para o apaziguamento, o

controle, e a substituição do dissenso fundado nas desigualdades e nas diferenças
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sociais, por meio da formação e a capacitação e de mecanismos como os

financiamentos, que consagram as relações de poder e produzem uma forma de

blindagem do Estado.

Ainda de acordo com Favero (2008), embora se autodesignem como

espaços voltados para o desenvolvimento sustentável e solidário, os territórios

padecem dos mesmos problemas que os outros espaços de governança, como

conselhos e fóruns. Para o autor, mesmo que ainda não se tenham produzido muitos

estudos sobre os resultados desse processo, eles, evidentemente, partem do

modelo institucionalista, que supõe que a criação de instituições tem a finalidade de

moldar o comportamento de atoresno sentido de apazigua-los, articulando

naturalmente a desigualdade (material) com a isonomia (formal).

Desta forma, pode-se dizer que também os Territórios da Pesca e

Aquicultura, assim como as estruturas a eles associadas – fábricas de gelo,

entrepostos, CIPAR’s, etc. – apontam a engendrar a mesma dinâmica de

concertação de interesses entre atores sociais heterogêneos, que supostamente

daria origem ao desenvolvimento sustentável.
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9 POLÍTICAS SOCIAIS DIRIGIDAS ÀOS PESCADORES ARTESANAIS

9.1 POLÍTICAS SOCIAIS E ESTADO DE BEM-ESTAR

As políticas sociais, referidas a qualquer setor, analisadas a partir de uma

perspectiva teórico-crítica, são compreendidas como resultantes do processo de

expansão e acumulação capitalista e os antagonismos e conflitos gerados com a

classe trabalhadora e os outros setores sociais subordinados, intermediadas pela

atuação estatal. Como destaca Esping-Andersen (1991), a constituição das políticas

sociais e do Estado de Bem-Estar Social não pode ser entendida de forma linear e

homogênea, pois suas concretizações históricas ocorreram de formas bastante

distintas, mesmo entre os países centrais capitalistas.

Uma política social universalista, que caracterizaria um Estado de Bem-Estar

Social, como aponta Esping-Andersen (1991), seria aquela que tende à

desmercadorização das formas de satisfazer as necessidades sociais básicas:

saúde, educação, habitação, assistência aos idosos, nas quais todos os cidadãos

seriam atendidos de forma igual, independente de sua capacidade contributiva.

Como destaca o autor, contudo, as experiências históricas de constituição dos

sistemas de bem-estar social demonstram que a desmercadorização não é uma

tendência dos Estados capitalistas, e que alguns fatores são preponderantes para se

examinar a configuração dessas políticas: a natureza da mobilização das classes

subalternas (principalmente da classe assalariada), as estruturas de coalização

política presentes e o legado histórico da institucionalização do regime.

É importante destacar, contudo, que, além dos elementos citados por

Esping-Andersen (1991), é necessário reconhecer as diferentes etapas do

desenvolvimento do capitalismo, bem como o papel ocupado por cada país dentro

da Divisão Internacional do Trabalho (HARVEY, 2002). Assim, Harvey (2002),

considerando os “regimes de acumulação”, faz uma periodização do processo de

desenvolvimento do capitalismo, considerando uma etapa inicial, liberal, que iria até

a década de 1930; um segundo período marcado pelo regime de acumulação

baseado no fordismo e nas políticas econômicas keynesianas, que atribuíam um

papel central ao Estado no desenvolvimento e na consolidação de garantias sociais,
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o que caracterizaria o Estado de Bem Estar Social que iria até 1970

aproximadamente; e um terceiro período, de índole neoliberal, iniciado na década de

1970 (ou depois, dependendo dos países) que desestrutura mais ou menos

velozmente e mais ou menos profundamente o Estado de Bem Estar deixando a

economia mais a expensas da regulação espontânea do mercado e a maioria da

sociedade sem o amparo de políticas distribucionistas e garantidoras de direitos

(FIORI, 1997; ESPING-ANDERSEN, 1991).

Nessa perspectiva, o terceiro período seria marcado pela crise econômica

que ocorre a partir da década de 1970, que dá início a um conjunto de

transformações no processo de desenvolvimento capitalista, marcado pela

acumulação flexível, pela precarização do processo do trabalho e por um

redirecionamento na atuação estatal, caracterizada pela retração dos investimentos,

pela privatização de serviços até então realizados pelo Estado, em especial aqueles

reconhecidos como direitos sociais, como saúde, educação, habitação, entre outros

(HARVEY, 1992).

É importante destacar, contudo, que, nos países periféricos, a constituição

dos sistemas de seguridade social e a consolidação de direitos sociais nunca

chegaram a ocorrer de forma mais plena, como em alguns países centrais (VIEIRA,

1997).

No caso do Brasil, como destaca Vieira (1997), o estabelecimento dos

direitos sociais é marcado, em um primeiro momento, pelo regime populista-

nacionalista da Era Vargas (a partir da década de 1930), e, num segundo momento,

como uma política de controle implementada durante a ditadura militar (1964-1983),

ainda que neste momento tenham ocorridos avanços no sentido do estabelecimento

de sistemas mais amplos de seguridade social (KERSTENETZKY, 2006).

Com a Constituição de 1988, buscou-se consolidar um amplo marco de

garantias sociais, incluindo educação, saúde, assistência, previdência, maternidade,

lazer, habitação, e ainda, fóruns participativos e criação de novos canais

democráticos. Contudo, com a adoção das políticas neoliberais durante a década de

1990 e inicio de 2000 (até 2003 em que muda o governo) conduziram-se reformas

antes mesmo que se conseguisse consolidar os direitos estabelecidos na

Constituição . Reformas da previdência, reduzindo sua base de financiamento e

desatrelando-a da concepção ampla de seguridade social – que incluía saúde,

previdência e assistência social -, privatização da educação e da saúde e



277

encolhimento dos gastos públicos nesses setores marcaram o período. As políticas

sociais tornaram-se focalizadas nos segmentos mais pobres, com programas

restritos de auxílios e a ampliação da atuação de ONG’s nas ações sociais,

especialmente com o Programa Comunidade Solidária, implementado em 1995 no

governo Fernando Henrique Cardoso (BOSCHETTI, 2006).

Por trás do debate sobreo Estado de Bem Estar estão as noções que

movimentam o campo das políticas sociais, especialmente a questão da equidade e

da justiça social e dos agentes capazes de promovê-la: o mercado, ou o Estado

(com ou sem mobilização popular). Como pontua Fiori (1997), as reformas

empreendidas sob as concepções neoliberais e neoconservadoras reforçam a

tendência meritocrática, associada à eficiência  do mercado, baseada na concepção

renda-contribuição-benefício. Assim, sintetiza os traços centrais das políticas sociais

brasileiras (FIORI, 1997, p.9):

(...) um financiamento regressivo do gasto social e uma hipertrofia burocrática que
eleva em muito o custo operacional e favorece a manipulação clientelística. Um
welfare state, em síntese meritocrático-particularista fundado na capacidade
contributiva do trabalhador e num gasto público residual financiado por um sistema
tributário regressivo. Um sistema não-redistributivo e montado sobre um quadro de
grandes desigualdades e misérias absolutas.

A eleição do governo Lula abriu expectativas de que haveria transformações

significativas no padrão das políticas sociais, que, como destacam Druck e Filgueras

(2007), não podem ser compreendidas fora do quadro do modelo econômico

vigente, sob pena de despolitizar o debate. Assim, a partir do reconhecimento

realizado das políticas de fomento, pretende-se nessa seção compreender as

principais políticas sociais destinadas ao setor pesqueiro durante o período

analisado, desde a base teórica proposta. É importante destacar que se focalizou

apenas nas políticas traçadas especificamente para o setor, e não na política social

mais geral do governo. Contudo, ao final da apresentação destas ações, busca-se

uma conclusão que dê visibilidade a como essas se inserem no quadro mais geral

da política social do governo como um todo.
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9.2 POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA PARA A PESCA ARTESANAL

Uma das questões centrais no que tange à atividade pesqueira artesanal é o

reconhecimento dos direitos sociais dos pescadores desta categoria, especialmente

os direitos ligados à previdência social, ou seja, o amparo a direitos trabalhistas

que, originariamente concebidos para a classe trabalhadora assalariada urbana, já

tinham sido estendidos para os pequenos produtores rurais reconhecendo sua

condição de relativa pobreza e fragilidade frente ao mercado.

A evolução do reconhecimento dos direitos trabalhistas no Brasil foi desigual,

ao se considerar os trabalhadores urbanos e rurais. Historicamente, é no início do

século XX que surgem efetivamente as primeiras legislações de proteção social aos

trabalhadores no Brasil, como as Caixas de Socorro, as Caixas de Aposentadoria e

Pensões, os Institutos de Aposentadoria e Previdência. Todos foram posteriormente

integrados na Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS em 1960 (LOURENÇO et

al., 2006).

Os trabalhadores rurais e os pescadores (tradicionalmente considerados uma

sub-categoria rural), durante todo esse período, não tiveram qualquer legislação

previdenciária. Somente na década de 1960 se dirige alguma atenção a este

segmento, através da criação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador

Rural – FAPTR. Este foi transformado posteriormente, no período da ditadura militar,

em Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL devido também aos

movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária (LOURENÇO et al., 2006).

A respeito da instituição do FUNRURAL, Lourenço et al (2006), afirmam que,

apesar do plano de benefícios ser amplo, não teve o custeio e fiscalização

necessários para garantir um sistema público de proteção na área rural

(LOURENÇO et al, 2006). Estes serviços foram ampliados em 1971, mas ainda de

forma desigual com relação aos benefícios dos trabalhadores urbanos. Da mesma

forma que agiu com os setores da agricultura, a política destinada aos pescadores

seguiu a doutrina da segurança nacional e teve caráter centralizador e paternalista,

possibilitando “a dependência e o controle do Estado sobre sindicatos de

trabalhadores e de empregados rurais, colônias e associações de pescadores,

dentre outros” (LOURENÇO et al, 2006 p. 11).



279

Somente com o advento da Constituição Federal de 1988 e a criação do

Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS e do Instituto Nacional de

Seguridade Social – INSS ,são eliminadas as distinções entre trabalhadores urbanos

e rurais e estes últimos passam, a partir da Lei 8.213/91, a ser incluídos no sistema

previdenciário oficial, em decorrência também da mobilização dos pescadores por

meio do movimento que ficou conhecido como Constituinte da Pesca (LOURENÇO

et al, 2006).

A partir de então, os pescadores artesanais e assemelhados (marisqueiras,

caranguejeiros) que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar

passaram a ser reconhecidos como “segurados especiais”, como já dito antes. O

regime de economia familiar é definido como aquele em que os membros da família

trabalham em mútua dependência, sem a utilização de empregados, ou apenas com

a utilização eventual do emprego de terceiros. Assim, todos os membros da família

que comprovem o exercício da atividade têm garantido o direito de inscrição como

segurados especiais. Pescadores artesanais que trabalhem em regime de parceria

também têm o direito à inscrição nessa categoria. Pode-se dizer que o regime de

economia familiar se refere a trabalhadores rurais que se enquadram na categoria

de produtores mercantis simples.

Como destacam Lourenço et al (2006), as mulheres foram então

reconhecidas como plenas beneficiárias de direito, independentes do cônjuge, ou

seja, as mulheres que também atuam no setor da pesca, nas atividades de captura,

passaram a ser reconhecidas como beneficiárias da seguridade independente da

atividade do cônjuge. Ressaltam também que, diferentemente do setor urbano, no

meio rural e na pesca, o regime previdenciário – o segurado especial - não tem

caráter contributivista, já que os valores dos benefícios não dependem do valor da

contribuição, que é atrelado ao valor comercializado de sua produção. Destacam

ainda que o regime não é assistencial, pois não está atrelado ao “teste da

necessidade”, mas sim é decorrente do reconhecimento do trabalho. Neste sentido,

o reconhecimento do regime de economia familiar se configura como uma forma de

proteção especial destes produtores  em relação aos trabalhadores assalariados

pois no caso destes, o regime é contributivista, ou seja, o valor dos benefícios é

atrelado ao valor da contribuição.

A partir de então, os pescadores artesanais passaram a contar com os

benefícios da previdência social, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez,
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por tempo de contribuição e por idade, pensão por morte e salário-maternidade

(LOURENÇO et al, 2006). Apesar desse reconhecimento, os pescadores e

pescadoras artesanais referem ainda dificuldades no atendimento junto ao INSS,

como o excesso de burocracia, o despreparo dos agentes para lidar com eles , e a

dificuldade em acessar às agências, no caso de comunidades mais isoladas

(LOURENÇO et al, 2006). Ressalta-se também a exigência da filiação às colônias

de pescadores para o reconhecimento da atividade, o que foi alterado a partir da Lei

nº 11.699, de 13 de junho de 2008, que, além de reconhecer as colônias como

órgãos de classe dos trabalhadores da pesca artesanal, garante o direito à livre

associação, previsto na Constituição.

As pescadoras referem ainda o preconceito dos agentes, que associariam a

imagem da pescadora a um aspecto rude ou descuidado, duvidando de sua

condição quando estas não correspondem a essa imagem. Além disso, há

deficiência em relação ao reconhecimento das doenças decorrentes das atividades

laborais dos pescadores e pescadoras, o que cria impedimentos para que acessem

o auxílio-doença (LOURENÇO et al, 2006).

Destaca-se também que, com a edição da Lei no 11.959 de 2009, passou-se

a reconhecer como trabalhadores do setor pesqueiro artesanal, além daqueles que

atuam na atividade de captura, as pessoas que realizam trabalhos de confecção e

de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações

de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal, ampliando e

garantindo, a partir de uma lei maior, o reconhecimento trabalhista destes (BRASIL,

2009).

Um aspecto importante a ser ressaltado é que os trabalhadores contratados

pela pesca industrial e os armadores de pesca são ainda os menos reconhecidos

em termos de  direitos sociais. O texto da lei 11.959 de 2009, a Nova Lei da Pesca,

buscou legitimar regimes de parceria e cotas-partes nesses segmentos, tendo sido

vetado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já que fere os direitos constitucionais

dos trabalhadores, que implica no seu registro em Carteira de Trabalho para que

possam acessar os benefícios previdenciários (BRASIL, 2009). Há que se destacar

que especialmente no caso dos armadores de pesca, que possuem várias

embarcações, esses podem se registrar como pescadores artesanais, aproveitando

das benesses que deveriam ser apenas para os que trabalham em regime de

economia familiar.
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9.3 SEGURO-DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL LIGADO AOS
PERIODOS DE DEFESO DE CERTAS ESPÉCIES

O Seguro-Desemprego no Brasil foi instituído pelo Decreto Lei n° 2.284 de

10 de Março de 1986 do Governo Federal e pelo Decreto n° 92.608, de 30 de Abril

de 1986. Em 1988, com a entrada em vigor da nova Constituição Federal, o seguro-

desemprego passou a ser assegurado como direito constitucional de todos os

trabalhadores em situação de desemprego involuntário. Em 1990, foi criado o Fundo

do Amparo ao Trabalhador (FAT), por meio do Decreto Lei 7.998 de 11 de Janeiro

de 1990, designado como fundo responsável pelo financiamento da política de

seguro-desemprego e do abono salarial.

Visando garantir o direito dos pescadores artesanais nos períodos de

proibição da pesca de certas espécies com o fim de preservar sua reprodução

(chamados períodos do defeso), institui-se a política do seguro-desemprego para

esta categoria por meio da Lei 8.287, de dezembro de 1991. Assim, o Seguro

Desemprego do Pescador Artesanal – SDPA, popularmente conhecida como

Seguro-Defeso, refere-se a uma medida que atua em duas frentes: (a) garantir o

defeso de espécies em períodos de reprodução; e (b) garantir a assistência

financeira temporária concedida ao pescador profissional, que exerça sua atividade

de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, sem a

contratação de terceiros.

Assim, de um lado, o Seguro-defeso atua na defesa da reprodução das

espécies, constituindo-se, nesse sentido, numa medida de política ambiental de

proteção da biodiversidade e de gestão dos recursos pesqueiros. Por outro lado,

conjuga-se a esta uma medida de caráter socioeconômico, que garante aos

pescadores artesanais, durante o período de defeso de determinadas espécies, o

recebimento de um salário mínimo mensal, buscando assegurar a sua

sobrevivência.

Apesar de poder ser visto como uma medida ambiental, como um

instrumento de suporte à gestão dos recursos pesqueiros (IBAMA, 2008, DIAS

NETO, 2010), ou ainda, como um tipo de pagamento por serviço ambiental, ainda

que insuficiente e inadequadamente desenvolvido (BEGOSSI et al, 2011), o SDPA,

na forma em que é atualmente constituído, como um benefício da seguridade social,
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está atrelado a um direito social decorrente do trabalho. O seguro desemprego é

reconhecido como um direito social pela Constituição Brasileira, em seu Artigo 7º,

bem como reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como um

benefício da seguridade social. É, portanto, uma medida tanto de caráter social

quanto ambiental.

Por outro lado, é  necessário destacar que os pescadores artesanais, como

entendido a partir da tipologia proposta nessa pesquisa, são produtores mercantis

simples, e não trabalhadores assalariados. Portanto, a extensão do benefício do

Seguro-desemprego a estes deve ser entendida como uma medida de proteção

social, mas seu atrelamento a noção de desemprego torna sua execução

problemática, uma vez que tendencialmente os pescadores artesanais realizam

outras atividades produtivas além da pesca, ou pescam mais de uma espécie além

daquela que é alvo do defeso.

A política é operacionalizada tendo em conta a atuação de diversos

ministérios, especificamente os MTE, MPA, MMA e MPS, embora o papel central na

regulamentação e concessão desta caiba ao primeiro. Uma vez que o MTE opera

com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, o Conselho do Fundo -

CODEFAT é responsável por deliberar sobre as formas de utilização dos recursos,

as quais são posteriormente regulamentadas por portarias emitidas pelo MTE. Às

Superintendências Regionais do Trabalho cabe a responsabilidade pela “execução,

supervisão e monitoramento de todas as ações relacionadas às políticas públicas

afetas ao Ministério do Trabalho e Emprego” (MAIA, 2009).

Ao MPS cabe, especificamente, através de prévia contribuição, a inclusão

dos pescadores na categoria de segurados especiais, possibilitando o gozo de

benefícios da Previdência Social brasileira.

Ao MPA cabe a regulamentação da atividade da pesca, tais como: a

regulamentação e controle de emissão do RGP, a divulgação dos calendários de

defeso, a regulamentação das permissões de pesca para as embarcações, e das

políticas de incentivo e desenvolvimento no setor pesqueiro. Os períodos de defeso

são estabelecidos pelo MMA - através do IBAMA – e em conjunto com o MPA. A

atribuição do IBAMA na definição dos períodos de defeso está estabelecida na Lei

10.799 de 2003, cujo texto afirma que “o período de defeso de atividades pesqueiras

é o fixado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
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Renováveis – IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja

captura o pescador se dedique” (BRASIL, 2003).

Esta mesma lei reduziu o período necessário de comprovação da atividade

de 3 para 1 ano para ter acesso à RGP e, com isso, ao seguro, medida criticada por

facilitar o acesso ao seguro (DIAS NETO, 2010).Assim, o Seguro-Defeso, que foi

alterado em 2003, pela Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, foi

regulamentada pela Resolução nº 468, de 21 de dezembro de 2005, elaborada pelo

CODEFAT e sancionada pelo MTE (MTE, 2005).

Com relação à caracterização desta medida e suas metas, expressa no

Plano de Desenvolvimento Sustentável - Mais Pesca e Aquicultura (2008), o MPA

(2008, p.15) afirma que esta se trata de:

(...) uma política estratégica que protege as espécies e garante renda aos
pescadores. Todo pescador profissional que exerce suas atividades de
forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar
durante a reprodução das espécies. Nesse período, em que o tempo de
proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem o Seguro
mensalmente, na quantia de um salário mínimo. A meta do Ministério da
Pesca e Aquicultura é universalizar o acesso aos pescadores que capturam
espécies controladas.

Pode-se dizer que o MPA elegeu o seguro-defeso como uma de suas

políticas prioritárias para a pesca artesanal. Desde o início da gestão da SEAP, com

a mudança na lei e a definição da competência desta para realizar o Registro Geral

da Pesca, ocorreu um aumento significativo no número de beneficiários e do

montante total pago, passando de 94.858 beneficiários, com um montante total pago

de R$ 62.703.700,00 em 2002 para 422.402 beneficiários em 2009, num total pago

de R$ 908.317.483, conforme demonstrados no Quadro 25 e na Figura 17.
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FIGURA 17 – EVOLUÇÃO DOS MONTANTES APLICADOS E TOTAL DE BENEFICIÁRIOS
DO SEGURO-DEFESO
FONTE: A AUTORA, COM BASE EM MTE (2010)

Ano Beneficiários Valores pagos (em reais)
1992 2.686
1993 5.479
1994 9.373 2.308.089
1995 15.710 4.468.130
1996 20.090 7.267.532
1997 29.127 10.823.608
1998 32.255 13.154.800
1999 46.935 18.629.590
2000 57.861 29.209.244
2001 73.699 41.151.850
2002 94.858 62.703.700
2003 114.073 84.345.040
2004 150.871 158.448.390
2005 165.114 212.422.900
2006 301.437 331.116.704
2007 268.867 451.766.306
2008 258.197 540.372.148
2009 422.402 908.317.483

TOTAL 2.876.505.514

QUADRO 25 – NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E VALORES PAGOS DO SEGURO DESEMPREGO DO
PESCADOR ARTESANAL.
FONTE: A AUTORA, A PARTIR DOS DADOS DO MTE (2010)
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Esse aumento de beneficiários do seguro-defeso é alvo de diversas críticas,

ligadas entre si: 1) questionamentos em relação ao que se afirma ser a

transformação de um instrumento de gestão da pesca em política de distribuição de

renda (DIAS NETO, 2010); 2) uma leitura de que esta política incentiva um

incremento no esforço de pesca, ao atrair mais pessoas para a atividade em busca

dos benefícios, tornando o instrumento ineficaz do ponto de vista da conservação

dos recursos (TEIXEIRA; ABDALLAH, 2008); e 3) críticas que ressaltam a ausência

de controle e rigor na concessão do seguro defeso, que permite a ocorrência de

fraude e recebimento indevido (IBAMA, 2008).

A respeito da primeira crítica, esta desconsidera a trajetória sócio-histórica

da pesca, em que a pesca artesanal foi sistematicamente preterida nos projetos e

ações governamentais, ampliando as dificuldades enfrentadas pelo setor. Assim a

política do seguro-defeso tem um componente de justiça ambiental, ao considerar a

histórica injustiça ambiental praticada pelas políticas públicas para ao setor

pesqueiro, que fomentaram indiscriminadamente a pesca industrial, levando à

sobrepesca, e a acirrar conflitos entre os diversos setores da pesca. Como uma

medida da seguridade social de caráter não contributivo, é uma ação de caráter

distributivo. É a perspectiva da inclusão social, o que caracteriza a política como

uma medida social, ainda que seja atrelada a uma política de gestão. As críticas ao

componente social do seguro-defeso têm bases conservacionistas, que colocam o

objetivo ecológico acima dos objetivos sociais. Apesar de se rejeitar as críticas

conservacionistas, é necessário destacar que as políticas distributivas desatreladas

de medidas que visem fortalecer e melhorar as condições de inserção social dos

pescadores artesanais podem reproduzir um componente clientelista e facilitar seu

uso eleitoral e demagógico.

Acerca da segunda crítica dirigida ao seguro-defeso, que afirma que esta

atua como uma forma de incentivo ao aumento do esforço de pesca, precisa ser

analisada de maneira distinta. Em primeiro lugar, esta crítica não oferece dados que

comprovem tal situação, supondo apenas que isso esteja ocorrendo. Em segundo

lugar, o incremento no número de solicitações de RGP, deve ser analisado de forma

minuciosa para distinguir de fato o que é crescimento e o que é regularização de

pescadores que já atuavam no setor, bem como o que são registros fraudulentos.

Sem esta discriminação dos dados, argumentar que o seguro-defeso teria causado
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um incremento do esforço de pesca que inviabiliza os próprios objetivos da política,

não passa de uma suposição infundada

Por último, esta segunda crítica se relaciona à terceira , ou seja, à questão

da falta de rigor no acesso ao seguro-defeso. Existem críticas e manifestações de

que a política permite ainda hoje um número de fraudes, devido à falta de um

sistema eficaz de registro por parte do MPA. Em outros termos, o aumento no

número de solicitações de RGP e de pessoas acedendo ao seguro-defeso parece

indicar que, mais que um esforço de pesca, o que existe é um aumento de fraudes,

motivado por causas diversas, como o interesse de receber de graça um salário

mínimo durante vários meses ao ano, a corrupção nas colônias, e mesmo por

demagogia do governo, reforçando o  clientelismo. Essa é uma questão legítima,

levantada pelos próprios pescadores artesanais, que pontuam que as facilidades

para o Registro e o acesso ao seguro-defeso, estimuladas com o novo processo

adotado pela SEAP, permitiu e ainda permite que muitas pessoas de fora do setor

recebam indevidamente o seguro.

A política do seguro-desemprego foi avaliada pelo MTE no ano de 2010

(MTE, 2010). O documento final revela uma grande preocupação, especialmente

com o controle das fraudes decorrente de seu uso político. Ademais, aponta

diversas dificuldades encontradas ainda na gestão do benefício, tais como a

(1)proliferação de colônias de pescadores, as quais, assim como as associações,

passaram a ter status de sindicato no ano de 2009; (2) o baixo nível de integração

entre ministérios envolvidos na gestão da política; (3) a dificuldade de acesso aos

registros de embarcações realizadas na Marinha do Brasil; (4) a insuficiência na

fiscalização da atividade pesqueira pelo IBAMA; (5) a falta de consolidação do

sistema de registro dos pescadores por parte do MPA, dentre outros (MTE, 2010). A

questão central se refere a como combater tais fraudes sem prejudicar o acesso de

quem tem direito.

Enquanto o MTE tem incidido acerca da regulamentação do acesso ao

benefício, com a adoção de novas resoluções, o MPA passou a divulgar em seu site

o nome dos pescadores com licença para pesca, como forma de, ao tornar tais

informações públicas, evitar o número de fraudes a partir de um sistema que

incentiva a realização de denúncias de irregularidades.

Além disso, a partir da sanção da IN n. 19, de 07 de outubro de 2008,

consolidaram-se dois Acordos de Cooperação Técnica, firmados entre a SEAP/PR,
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o MPS e o MTE que, na prática, permitiu o compartilhamento de seus bancos de

dados (MTE, 2010). Isto possibilitou o cruzamento de informações na tentativa de

encontrar possíveis fontes de recebimento de renda decorrente de outras atividades

que não a pesca, cancelando unilateralmente licenças de diversos pescadores. Se

de um lado isso possibilitou identificar fraudes, por outro lado diversos pescadores

tiveram seus registros cancelados devido ao recebimento de outras fontes de renda

complementares à pesca.

A IN MPA nº 2 de 2011, que altera a forma de acesso e registro ao RGP,

visando responder as denúncias de fraudes, apresenta ambiguidades. Enquanto em

seu Art. 2º postula que o pescador profissional deve ter na pesca com fins

comerciais sua atividade principal (grifo nosso) de subsistência e que o não

cumprimento do exercício da atividade de pesca como profissão ou principal meio de

vida enseje o cancelamento de seu RGP, o Art. 4º afirma que, ao requisitar seu

RGP, deve apresentar declaração de que não possui vínculo empregatício em outra

atividade profissional ou outra fonte de renda não decorrente da atividade de pesca.

Por fim, em seu Art. 5º. afirma ainda que, para concessão do RGP e licença inicial

de pescador profissional, será levado em consideração “a verificação de que não há

outra atividade econômica não relacionada diretamente com a atividade de pesca,

mesmo que sem vínculo empregatício” (MPA, 2011).

Na prática, a lei tem sido fonte de injustiças, uma vez que não permite

qualquer discricionariedade, ignorando a necessidade que  impelem aos pescadores

a realizar outras atividades como forma de garantir a complementação de sua renda.

Além disso, significa que, na busca do combate às fraudes mais diversas, se tem

penalizado o pescador artesanal, e embora o próprio texto apresente ambiguidade,

na prática se tem adotado uma interpretação restritiva.

Por outro lado, a Nota Conjunta do MTE e MPA, apesar de importante para

evitar o desvio e recebimento indevido dos recursos destinados ao seguro-defeso,

parece apontar em direção a um claro retrocesso ao mencionar o texto da

Resolução do CODEFAT n. 657/2010, que trata da revisão das normas operacionais

do Programa e que estabelece novas exigências ao processo de habilitação. Neste

sentido, destaca-se que acentuou o direito ao benefício especificamente àqueles

que exercem a atividade de pesca artesanal, dele não fazendo parte os que

exercem atividades relacionadas com a cadeia produtiva, ou seja, reconhecendo

como aptos a receber o seguro apenas aqueles que atuam na captura,
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contradizendo, desta forma, a própria Lei da Pesca e fazendo retroceder os poucos

avanços conquistados nas questões afetas ao gênero na pesca, com muitas

mulheres perdendo direito ao benefício. A intervenção do Ministério Público Federal

e da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, contudo, garantiu o

pagamento do benefício às mulheres que entraram com o pedido em 2011

(WITTER, 2011).

É importante destacar, também, que a falta de uma identificação profissional

mais precisa e de um sistema de inscrição específico no RGP dos integrantes da

cadeia produtiva da pesca artesanal ainda são fatores limitantes ao acesso destes

aos benefícios previdenciários. A IN MPA nº 2 de 2011 pontua que ainda será

desenvolvida regulamentação específica para a inscrição destes no RGP (MPA,

2011).

Apesar da reivindicação dos pescadores artesanais de poderem exercer

outra atividade complementar à pesca ser legítima, ou mesmo a possibilidade de

pescar outras espécies que não aquela que esteja no período de defeso, ela cria

conflito com o princípio do seguro-desemprego, que é justamente a impossibilidade

temporária de realização de atividade laboral. Isso reflete a falta de elaboração de

normas dentro do sistema previdenciário que reconheça as especificidades dos

modos de vida das populações de pescadores artesanais e de constituição de um

sistema de seguridade social apropriado, já que a noção de seguro-desemprego

está prioritariamente ligada ao trabalho assalariado, o que não é o caso dos

pescadores artesanais.

Alguns autores, como Begossi et al (2011) apontam que um caminho mais

apropriado para a concessão desse benefício seria consolidá-lo como um

pagamento por serviço ambiental. De acordo com os autores, pode-se ver o

pagamento por serviços ambientais a partir de duas perspectivas: a primeira, ligada

à internalização dos custos ambientais onde os instrumentos de comando e controle

falham, por meio de mecanismos de mercado. A segundo perspectiva seria aquela

em que o pagamento por serviço ambiental é entendido como meio para responder

a objetivos sociais mais abrangentes, permitindo fontes alternativas de pagamento,

como o realizado por agências governamentais. Nas duas formas, contudo, é

necessária a valoração  monetária do serviço ambiental prestado, e se o primeiro

modelo se refere principalmente a uma transação de mercado, a segunda forma

prevê a regulação estatal do pagamento, ainda assim é necessário criar os fundos
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necessários para o pagamento, atrelado à noção de poluidor-pagador e provedor-

receptor. Para Begossi et al (2011), a adoção do segundo modelo serviria para

substituir o caráter de política social para uma política efetivamente ambiental e de

conservação.

Muitos pesquisadores e movimentos sociais como o chamado Rede

Brasileira de Justiça Ambiental44, contudo, têm se colocado contra as propostas do

pagamento por serviços ambientais e da chamada “economia verde”, afirmando que

estes podem dar margem a processos perversos, pois quanto maior for a

degradação, maior o valor do serviço ambiental (TERRA DE DIREITOS, 2011), e

ainda, que ao tornar os serviços ambientais em mercadorias comercializáveis, pode-

se levar a um processo maior de concentração do acesso a esses recursos,

excluindo comunidades e populações tradicionais que fazem uso destes. Mesmo se

intermediado pelo Estado, pontuam, os mecanismos de pagamento por serviços

ambientais legitimam a degradação, sem questionar o modelo de desenvolvimento

capitalista que está por trás da destruição da natureza.

Contudo, há que se considerar que uma alternativa ao atual modelo poderia

ser a criação de um fundo específico para a conservação e gestão dos recursos

pesqueiros, somado ao estabelecimento de medidas seletivas de pagamentos para

execução de estratégias de conservação, como o recebimento apenas por

pescadores artesanais, de forma a garantir que as ações tenham um caráter

socioambiental, evitando, por exemplo, o pagamento a armadores ou empresas de

pesca industrial que deixem de pescar. Tais recursos poderiam ser provenientes, por

exemplo, da instalação de atividades que causem impacto à zona costeira, como

portos, plataformas de petróleo, usinas eólicas, entre outros. Obviamente,

permanece-se dentro do sistema hegemônico, mas com medidas seletivas e

discricionárias de beneficiários pode-se viabilizar o pagamento e permitir que os

pescadores executem outras atividades laborais, além de poder também incluir

outras medidas de conservação, como áreas de exclusão de pesca, a sistema de

pagamentos.

44A Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que é integrada por várias entidades da sociedade civil e
pesquisadores brasileiros ligados às questões ambientais tem, em sua lista interna de debate virtual,
se posicionado contra a adoção dos mecanismos de pagamentos por serviços ambientais,
entendendo-a como mais uma estratégia do capital para a formulação de processos de acumulação,
quando os mecanismos tradicionais de acumulação capitalista estão em crise.
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Pelas dimensões que a política de seguro- defeso tomou e a ênfase do MPA

em universalizar o acesso dos pescadores a esta, pode-se dizer que ela tem sido a

principal política deste Ministério para a pesca artesanal, enfatizando mais uma vez

o caráter principalmente social da política destinada a esse setor.

9..4 POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

9.4.1 Programa Pescando Letras

Considerando que um dos principais problemas dos pescadores artesanais é

o baixo grau de escolarização, e mesmo as elevadas taxas de analfabetismo, que

limitam a participação social e o acesso  aos seus direitos, o Ministério da Pesca e

Aquicultura, em parceria com o Ministério da Educação, em seu Programa Brasil

Alfabetizado (criado em 2003, como estratégia para alfabetização e jovens e

adultos), desenvolveu o Programa Pescando Letras. Vale destacar que durante a I

Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, realizada em 2003, como já

apresentado, a alfabetização foi referendada como uma das ações prioritárias

(SEAP, 2003).

O Programa desenvolvido a partir 2005, tinha com objetivo alfabetizar jovens

e adultos, pescadores e aquicultores, com uma proposta pedagógica que procurava

desenvolver um currículo que levasse em consideração aspectos da história dos

pescadores e a discussão das inquietações que afligem essa categoria. Dessa

forma, o MPA propunha que esses profissionais poderiam se familiarizar com os

conhecimentos científicos disponíveis sobre a atividade pesqueira e com a dimensão

política dos problemas que enfrentam ( MEC/SEAP, 2005).

Ainda dentro da proposta metodológica, ressalta-se a importância de que

não se trate apenas da alfabetização, mas da construção de um processo

continuado de formação ligada ao trabalho. Propunha, assim, como objetivo geral:
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Atender à necessidade urgente de alfabetização dos pescadores e
pescadoras profissionais e aqüicultores e aqüicultoras familiares, jovens e
adultos, numa perspectiva de educação continuada, tomando em
consideração o contexto sócio-político dessa população e o desafio de
fortalecer a sua participação na construção de espaços democráticos
(MEC/SEAP, 2005, p.8)

Como objetivos específicos, enfatizava os aspectos ligados à vida

comunitária, a valorização da identidade dos pescadores artesanais e de seus

saberes, e o fortalecimento dos conhecimentos que propiciem a participação social.

A proposta incluía a formação continuada também dos alfabetizadores, que

deveriam ser preferencialmente membros da comunidade ou próximos a ela, de

forma a reconhecer as estratégias mais adequadas para lidar com os grupos. Do

ponto de vista dos eixos temáticos, propunha que a construção do processo levasse

em conta questões como vida em comunidade, discussões sobre a noção de tempo

e natureza, questões relativas às práticas produtivas em todas as suas dimensões,

desde a captura até os processos necessários de negociação com os órgãos

ambientais, as instituições bancárias, e ainda, questões relativas à organização dos

próprios pescadores, temas a partir dos quais se daria o processo de alfabetização

(Quadro 25). Reconhecia-se também a necessidade de superar a visão que o

pescador tem da escola como um lugar onde o professor vai repassar o

conhecimento, com uma proposta construtivista de educação, a partir dos

pressupostos pedagógicos baseados nas ideias de Paulo Freire.

Para operacionalização do programa, o MPA, em conjunto com o MEC e o

Programa Brasil Alfabetizado, foram lançados editais buscando envolver governos

estaduais e municipais, numa primeira etapa, e numa segunda incluindo também

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. As Superintendências Estaduais

também deveriam atuar como articuladoras para estabelecer as parcerias locais.

Assim, o Programa possuía como meta alfabetizar 50% dos pescadores e

aquicultores até 2007, com público a partir de 15 anos (MEC/SEAP, 2005).
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NÚCLEO TEMÁTICO SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Identidade Trabalhar o nome dos alunos, quando e onde nasceram, suas histórias

de vida, profissão, registro e documentos necessários, família, lazer.
Vida em comunidade História da comunidade, principais acontecimentos, reivindicações,

serviços prestados, conquistas já efetivadas pelos moradores,
economia da região, oferta de trabalho, discussão sobre trabalho
infantil, gênero, presença de escola e creches.

Tempo O tempo em suas diferentes dimensões - abordando fenômenos da
natureza, as datas, horas e fatos marcantes - ordenar fatos
importantes para a comunidade, principais brincadeiras da infância,
tempo de trabalhar tempo de descansar, tempo de se divertir,
principais diversões existentes na comunidade.

Atividades Pesqueira e
Aquícola

A importância da atividade pesqueira para o país, o período do defeso,
comercialização do pescado, direitos do pescador, tecnologias e
petrechos.

Organização dos
pescadores profissionais
e aquicultores familiares

Tratar dos direitos e necessidades de organização dos pescadores e
aquicultores, de como se estruturam as entidades de base (colônias,
associações, sindicatos) e da mobilização para a participação em
espaços de interesse como fóruns, seminários movimentos e
conferências.

Meio Ambiente
(tema transversal)

Discutir a relação homem – natureza a partir da realidade local.

Uma das questões mais importantes na estratégia se referia à necessidade

de adequar o período de aulas às atividades produtivas das comunidades de

pescadores, considerando-se que essas dependem dos ciclos da natureza. Nesse

sentido, a principal proposta era adequar o processo aos períodos de defeso, o que,

porém, também possuía limitações, já que em alguns lugares os períodos de defeso

são curtos (2 meses), o que é insuficiente. Foram pensadas estratégias também de

aulas aos finais de semana ou em períodos em que os pescadores não pudessem

sair para o mar, como períodos de muitos ventos ou marés inadequadas

(MEC/SEAP, 2005).

Carvalho (2008), numa avaliação do programa no Estado de Pernambuco,

aponta que nesse Estado o MPA fez uma parceria com o governo estadual, que

buscou implementar o programa em 9 municípios. Destaca que, nesse caso, o MPA

não acompanhou o processo, não se sabendo ao certo o número de pescadores e

QUADRO 26 – NÚCLEOS TEMÁTICOS DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PESCANDO
LETRAS
FONTE: MEC/MPA, 2005
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aquicultores matriculados. Dessa forma, muitos pescadores e aquicultores foram

incluídos em outras turmas do Programa Brasil Alfabetizado, mas que não adotavam

a metodologia do Pescando Letras e incluía pessoas de outros grupos sociais. De

acordo com o autor, isso descaracterizou a própria proposta do programa, que

deveria ser específica e levar em consideração a realidade dos pescadores. Aponta

ainda que, por conta dessa falta de monitoramento mais específico para que o

programa se realizasse de acordo com suas prerrogativas, houve um alto índice de

evasão escolar.

Araújo (2011), em sua análise do programa na região nordeste também

aponta que muitos pescadores foram incluídos no Programa Brasil Alfabetizado,

porém poucos foram os locais onde a metodologia específica do Pescando Letras foi

aplicada.  Em sua análise, demonstra o baixo grau de efetividade do programa,

devido à insuficiência do acompanhamento, enfatizando que a descentralização da

política é precária e que os órgãos e entidades não conseguem efetivamente

implementá-lo. Aponta que há lacunas na formação dos alfabetizadores e que os

objetivos de realizar uma ação de alfabetização que trate transversalmente da

questão ambiental e da formação política ainda estão distantes da realidade .

Autores que têm analisado os programas de educação de jovens e adultos

(RUMMERT;VENTURA, 2007; CARVALHO, 2011) nos últimos anos apontam para a

manutenção de um modelo residual de educação para esse público, que tem muito

mais um caráter de “campanha” do que de um processo educativo continuado e

abrangente. De acordo com Carvalho (2011), o processo de formação dos

alfabetizadores é incipiente, e o valor pago a estes muitas vezes não alcança meio

salário mínimo. Ressalta também que o programa manteve as parcerias com

entidades da sociedade civil e instituições privadas, mantendo processos de

fragmentação e precarização das políticas educacionais que tiveram início na

década de 1990, de caráter neoliberal.

Rummert e Ventura (2007) apontam ainda que as parcerias realizadas no

âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, do qual o Pescando Letras faz parte, não

prevêem recursos para aquisição de materiais didáticos, alimentação ou apoio

pedagógico, os quais são considerados como contrapartidas das instituições

parceiras. Destacam ainda que a carga horária prevista para a alfabetização – entre

240 a 320 horas – é insuficiente para uma real capacitação e alfabetização.

Apontam a pulverização das ações, sem uma proposta política clara, destacando o
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caráter de precarização do processo, tanto para os estudantes quanto para os

alfabetizadores. Por outro lado, se referem ainda à não integração do momento

inicial da alfabetização com as etapas seguintes da educação de jovens e adultos,

ou seja, a formação no ensino fundamental, médio e profissional.

Ressalta-se assim o caráter incipiente dos processos educativos e a

manutenção da lógica da subordinação desse setor, ainda que se apontem alguns

avanços em relação ao período anterior, com a tentativa de integração dos governos

estaduais e locais nos programas de educação de jovens e adultos e na ampliação

no número de vagas.

9.4.2 Telecentros Maré

Em 2004, a SEAP lançou o projeto piloto intitulado Telecentros Maré, que

tinha como objetivo a inclusão digital para pescadores e pescadoras artesanais –

visando garantir o direito de acesso a novas tecnologias, ampliação das relações

comunitárias, acesso a internet e democratização da comunicação. Na primeira fase

do programa, foram criados 27 telecentros e, na segunda, outros 36, por meio de

editais de chamada pública. Estes receberam computadores recondicionados do

Banco do Brasil, que estava trocando sua plataforma tecnológica (MPA, 2010a).

Foram registrados, porém, muitos problemas com os computadores

recondicionados, o que levou, em 2008, à revitalização do programa, com a

substituição dos telecentros antigos e a criação de mais telecentros, totalizando 120

(MPA, 2010a). De acordo com o MPA (2010a), apesar dos telecentros

proporcionarem um espaço para a capacitação e acesso às informações, nessa

etapa, o projeto não proporcionou às entidades beneficiadas a capacitação para a

gestão dos centros, do que decorreu a baixa utilização ou inefetividade destes, e

mesmo a falta de suporte para a manutenção dos equipamentos. Como não se

ofereciam cursos para que a comunidade pudesse aprender a utilizar os

equipamentos, a utilização ficava restrita àqueles que já sabiam operá-los.

Já em 2009, é lançado o Programa Telecentros BR, do Ministério do

Planejamento, da Ciência e Tecnologia e das Comunicações, dentro do Plano

Nacional de Inclusão Digital, ao qual o MPA aderiu como entidade proponente,
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adquirindo mais 200 telecentros. Os kits são compostos por 10 computadores,

projetores, impressora, antena para acesso à rede, home theater, tela para projeção,

entre outros. Neste projeto, há a distribuição, além dos equipamentos, de

mobiliários, e prevê-se também a formação de um conselho gestor do Telecentro e

de monitores não-bolsistas e bolsistas, estes em parceria com o Ministério da

Ciência e Tecnologia e o CNPq.  Assim, busca-se potencializar as ações e promover

a utilização efetiva desses espaços para a inclusão digital e oferta de cursos de

educação à distância. As unidades são distribuídas tanto a entidades da

administração pública quanto a entidades sem fins lucrativos (MPA, 2010a).

A efetividade destas iniciativas só pode ser medida empiricamente, ou seja,

pelo acompanhamento das ações em nível local. Contudo, é importante destacar

que um grande obstáculo para a apropriação destes equipamentos é o próprio baixo

nível de escolaridade dos pescadores e pescadoras, como já dito. Ademais, o

conselho gestor local, sem o devido apoio das instituições que operam o programa,

podem não ser capazes de identificar a complexidade das iniciativas necessárias

para a administração do centro. Para tanto, é necessário que o processo de

formação dos monitores seja efetivo, de forma a tornar a política realmente eficaz.

9.4.3  Cursos técnicos em pesca e aquicultura

No ano de 2010, foram criados pelo Instituto Federal do Paraná de

Paranaguá, em parceria com o MPA, os cursos técnicos de aquicultura e pesca,

ligados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, na modalidade

de ensino à distância. Os cursos são destinados a jovens e adultos a partir de 18

anos, que tenham o ensino fundamental completo, e formam os alunos no nível

médio e como técnicos em cada uma das áreas. Foram abertas 1000 vagas para

cada um dos cursos, a serem ministrados em 50 telecentros da pesca distribuídos

no país todo. Os cursos têm uma carga horária de 2400 horas e a duração de 2

anos.

As aulas são ministradas via videoconferência, contando com apoio de um

tutor presencial e de tutores a distância, e o programa é complementado por
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atividades autoinstrutivas e supervisionadas, além da prática profissional e estágio.

A matriz curricular dos cursos inclui disciplinas do ensino médio e as ligadas à

atividade profissional.

Para o curso de pesca, segundo o Projeto Político-Pedagógico (IFPR,

2010a, p.9) as competências definidas para serem formadas são:

• Auxiliar na administração e gerenciamento dos recursos pesqueiros
visando sua exploração sustentável desde o ponto de vista econômico,
social e ambiental;

• Possuir conhecimentos sobre os principais ecossistemas aquáticos,
possibilitando o uso tecnológico racional, integrado e sustentável desses
ecossistemas;

• Analisar e avaliar os aspectos técnicos, econômicos e sociais da cadeia
produtiva dos recursos pesqueiros;

• Possuir conhecimentos nas áreas de gestão de recursos pesqueiros,
beneficiamento e industrialização do pescado;

• Dominar os processos de beneficiamento dentro dos padrões de qualidade
e sanidade exigidos em lei, desenvolvendo produtos e estratégias de
comercialização;

• Executar atividades de extensão e gestão na cadeia produtiva;
• Aplicar a legislação e as normas ambientais, pesqueiras e sanitárias

vigentes, além de outras inerentes à área;
• Desenvolver condutas e atitudes que o capacitem para contribuir

positivamente na mudança da realidade social e econômica atual na sua
área de abrangência;
 Auxiliar nas operações de embarque e desembarque;
 Auxiliar na condução da embarcação à áreas de pesca, utilizando

procedimentos de armação;
 Auxiliar na construção e manutenção de apetrechos de pesca (como redes

de pesca, iscas, armadilhas, anzóis); e
 Operar equipamentos como radares, bússolas, GPS, barômetros.

Para o curso de aquicultura, segundo o Projeto Político-Pedagógico (IFPR,

2010b, p.8), as competências definidas para serem criadas são:

• Atuar no cultivo de organismos que tem a água como seu único ou mais
frequente ambiente de vida;

• Possuir conhecimentos sobre os principais ecossistemas aquáticos,
possibilitando o uso tecnológico racional, integrado e sustentável desses
ambientes;

• Aplicar a legislação e as normas ambientais, pesqueiras e sanitárias
vigentes, além de outras inerentes à área;

• Auxiliar na administração e gerenciamento das atividades aquícolas
visando sua produção sustentável desde o ponto de vista econômico,
social e ambiental;

• Colaborar na execução e no manejo dos ambientes de cultivo, envolvendo
aspectos relativos à reprodução, larvicultura e engorda de espécies
aquáticas;

• Preparar tanques e viveiros para o cultivo, realizando o controle da
qualidade de água e do solo;
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• Realizar a preparação, oferta e ajuste da alimentação das espécies
cultivadas, acompanhando seu desenvolvimento e sanidade;

• Executar atividades de extensão e gestão na cadeia produtiva;
• Dominar os processos de beneficiamento dentro dos padrões de qualidade

e sanidade exigidos em lei, desenvolvendo produtos e estratégias de
comercialização; e

• Desenvolver condutas e atitudes que capacitem para contribuir
positivamente na mudança da realidade social e econômica atual na sua
área de abrangência.

Muitos são os autores que têm debatido sobre a qualidade dos processos de

ensino na educação à distância (BELLONI, 2002; ZUIN, 2006), passando por críticas

diversas: o desmantelamento cada vez maior do sistema de ensino público, a perda

do contato e da vivência professor-aluno, que ressalta a atividade pedagógica

apenas como transmissão de informação, e a falta de estrutura dos pólos de ensino

a distância para fomentar a pesquisa e as atividades práticas, evidenciando a

precarização da educação. Por outro lado, há aqueles que defendem a educação à

distância como uma forma de democratizar o acesso ao ensino num país de

dimensões continentais, em que o Estado tem dificuldades de implantar estruturas

suficientes para atender à demanda de educação presencial, podendo a EAD

preencher esta lacuna na medida em que se utilize de metodologias adequadas e

que permitam efetivamente a interação, para a qual o tutor presencial tem papel

fundamental (ZUIN, 2006). A avaliação da efetividade destes cursos, contudo, só

pode ser realizada a partir de uma análise empírica que permita conhecer os

procedimentos utilizados, o que ultrapassa o escopo dessa pesquisa.

9.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS DIRIGIDAS À PESCA
ARTESANAL

O tema das políticas sociais, e mesmo da análise mais geral do governo

Lula, divide os pesquisadores brasileiros, mesmo aqueles que estariam situados à

esquerda, dentro de uma perspectiva crítica, seja ela marxista ou não. Autores como

Emir Sader45 (2011) têm defendido que houve mudanças significativas em relação

ao governo anterior (FHC) e sua plataforma neoliberal, mudanças marcadas

45O autor mantém um blog em que publica análises sobre a política brasileira.
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
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justamente pela perspectiva das políticas sociais e da melhoria da distribuição de

renda no país. Já autores como Filgueras e Druck (2007) e Francisco de Oliveira

(2010) assumem uma postura crítica ao governo, acentuando as continuidades em

relação ao governo anterior, também nas políticas sociais.

De fato, a questão social e sua relação com a política macroeconômica é o

grande cerne da discussão sobre o caráter do governo, alinhado com o conceito de

Novo Desenvolvimentismo defendido por Mercadante (2010), como o traço distintivo

do governo Lula, em que o social aparece como eixo fundamental do modelo de

crescimento econômico.

Em linhas gerais, o argumento de Mercadante (2010) é de que o novo

modelo se baseia nas políticas de distribuição de renda (Bolsa Família), nas políticas

de segurança alimentar (Fome Zero), somadas às medidas de acesso ao crédito

tanto para o consumo das classes mais baixas quanto para o setor produtivo de

pequenos e médios empreendedores, e ainda, a política de habitação representada

pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Para o autor, tais medidas (somadas a

outras de caráter macroeconômico), foram capazes de gerar um ciclo virtuoso de

crescimento econômico, fundamentado no mercado de consumo de massas, e de

redistribuição de renda.

Para os críticos, como Filgueras e Druck (2007), o governo, ao invés de

caminhar para a adesão de políticas sociais universais, ampliando os gastos em

saúde, educação e reforçando o sistema previdenciário, opostamente, seguiu a

tendência das políticas sociais focalizadas nos setores mais pobres, de caráter

clientelista e que não geram emancipação social, mas sim estigmatização destas

camadas e dependência em relação ao Estado. Para tanto, os autores fizeram uma

síntese dos gastos sociais do governo entre o período de 2000 a 2005,

demonstrando que houve um grande aumento nos gastos de ações de assistência

social, ao mesmo tempo em que houve uma redução em termos percentuais nos

montantes de investimentos em educação, saúde, habitação e saneamento.

Os pontos de crítica de Filgueras e Druck (2007) convergem com os de

Oliveira (2010a): o governo seguiu a política macroeconômica do governo FHC, com

a manutenção dos mecanismos de desvinculação dos recursos da União46 para a

46 Como apontam Filgueiras e Druck (2007), trata-se de um dispositivo que permite ao executivo
federal utilizar recursos que constitucionalmente eram dirigidos as políticas sociais, desvinculando-o
do orçamento para o pagamento de juros da dívida pública.
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realização do superávit fiscal primário e pagamento de juros da dívida pública,

alimentando o capital rentista e diminuindo a capacidade de investimento estatal,

manteve a autonomia do Banco Central, ao mesmo tempo em que investe

maciçamente nas políticas sociais focalizadas, que despolitizam a questão da

pobreza.

Outro elemento relevante dentro dessa questão se trata do processo de

ação dos bancos públicos como os principais agentes financeiros no período, mas

que têm atuado fundamentalmente no processo de centralização de capitais,

impulsionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento e pela fusão de

grandes empresas brasileiras. Enquanto para os autores que defendem a diferença

entre o governo FHC e Lula essa é uma característica positiva e central

(MERCADANTE, 2010), para os críticos ao modelo, a centralização de capital que

vem sendo financiada com os recursos públicos apenas enfraquece mais à classe

trabalhadora, além de limitar a atuação de pequenas e médias empresas, que

perdem competitividade no mercado (OLIVEIRA, 2010b).

Esse quadro geral permite compreender de modo mais abrangente a política

social destinada à pesca artesanal – um investimento maciço na política de seguro-

desemprego ao pescador artesanal, que tem caráter de política distributiva,

enquanto as medidas educativas são fragmentadas e pontuais, com caráter mais de

“campanha” do que de uma política estatal estruturada e de longo alcance, algumas

vezes executadas de modo deficiente por meio de parcerias com ONG’s e sem um

acompanhamento e controle social pelo próprio MPA, como no caso do Programa

Pescando Letras.

Assim, pode-se concluir, em relação à política social para a pesca artesanal,

que ela segue a tendência geral do governo, com foco nas medidas distributivas e

debilidade nas políticas universalizantes. Não se pode deixar de reconhecer,

contudo, que essas medidas distributivas são reconhecidas positivamente pelos

beneficiários, e que podem representar uma melhoria nas condições de vida dessas

populações, ainda que de forma limitada. Por estar atrelada à inscrição na

Previdência Social, atua ainda positivamente no sentido de ampliação da cobertura

previdenciária para os pescadores artesanais, já que os estimula ao registro.

Há que se destacar, contudo, como pontuado no capítulo referente às

políticas de fomento, que a maior parte das medidas adotadas para a pesca

artesanal lá destacadas podem ser compreendidas como medidas sociais, já que
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tem como foco principal o aumento da renda, com ênfase nas medidas ligadas à

economia solidária, ao cooperativismo, associativismo e autogestão. Nessa medida,

o caráter social das políticas para a pesca artesanal ganham outra nuance, pois,

comparativamente com os períodos anteriores, representam investimentos e

reconhecimento das necessidades dos pescadores artesanais que nenhum dos

governos empreendeu.
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10 CONCLUSÕES GERAIS

A construção dessa pesquisa partiu de uma primeira inquietação, que era

compreender o lugar ocupado pela pesca artesanal dentro do conjunto de políticas

que vinham sendo implementadas para o setor a partir da criação da Secretaria

Especial de Aquicultura e Pesca, em 2003, entendo-a como a constituição de um

novo momento na política pesqueira brasileira. Isso porque nas fases anteriores de

política pesqueira esta esteve centrada na conservação dos recursos ou na

promoção do crescimento da produção,  porém com  foco na pesca industrial e na

aquicultura empresarial.

A eleição de um governo de base popular e o próprio discurso

governamental criaram a expectativa de que a pesca artesanal seria contemplada

prioritariamente, caminhando para a transformação das condições de

empobrecimento e falta de reconhecimento de direitos dos pescadores, para o que

as próprias políticas implementadas anteriormente haviam contribuído. Contudo, a

crítica realizada por pescadores artesanais organizados de forma independente e as

análises preliminares levaram a questionar esse entendimento, conduzindo a

interrogações sobre qual seria, então, o perfil da política que se estava

desenvolvendo.

A partir dessa primeira aproximação, tornou-se necessário delimitar um

arcabouço teórico-metodológico que permitisse selecionar os elementos da

realidade e eleger questões adequadas para delimitar o objeto de estudo. O primeiro

passo foi questionar as premissas pluralistas e neoinstitucionalistas que têm se

configurado como perspectiva hegemônica no campo da análise de políticas

públicas que, em maior ou menor medida, as tratam como tudo o que os governos

fazem em nome do “bem coletivo” (HOFLING, 2001). Essa é uma definição limitada,

uma vez que subjaz uma concepção idealista do Estado como um agente do

interesse geral, sem reconhecer o caráter antagônico das sociedades capitalistas e

a profunda interdeterminação entre a base econômica e a dimensão superestrutural

– que na verdade constituem uma totalidade, que fazem do estado uma instância de

poder fundamental para a reprodução dessa sociedade, ao garantir e otimizar a

acumulação de capital e a subordinação econômica, ideológica e política das
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maiorias. Dessa forma, assumiu-se o  posicionamento teórico-metodológico próprio

do materialismo histórico em geral e da economia política em particular.  Isso

implicou em se reconhecer a atuação da lei do valor sobre o setor pesqueiro, bem

como dos processos sociais que ela implica - desenvolvimento das forças

produtivas, diferenciação social e divisão social do trabalho - resultando na

compreensão do setor como organizado de diferentes formas: sob a produção

mercantil simples, na qual ocorre a pesca artesanal e a aquicultura familiar, e sob a

produção mercantil capitalista, onde se encontram os armadores da pesca, a pesca

industrial e a aquicultura empresarial. Por outro lado, implicou em se compreender o

Estado como parte da dimensão superestrutural, que possui uma autonomia relativa

frente à base econômica, cujas instituições constituem materializações e pontos

nodais das relações de poder entre as diferentes classes e frações de classe, as

ideologias e projetos societários. Assim, se entendem as políticas públicas como as

ações do Estado, implantando um projeto de governo, por meio de programas e

ações voltadas a setores específicos da sociedade, onde, além de reproduzir o

sistema em geral, se estará beneficiando a uns em detrimento de outros,

dependendo da ideologia do governo de turno e das pressões que este sofre por

parte dos diferentes setores econômicos e políticos que disputam seu apoio

(HOFLING, 2001).

Somado a esse aporte geral, buscou-se problematizar a questão das

políticas voltadas para a pesca dentro do debate sobre o desenvolvimento

sustentável, entendendo a crise dos recursos pesqueiros como parte da crise

ambiental, e assim, sua análise e as respostas dadas a ela em termos de políticas

influenciadas pelas distintas perspectivas do pensamento ambientalista. Essas

diferentes perspectivas, como discutido, têm como ponto de partida a dimensão que

privilegiam – ecológica, econômica ou social – e como articulam e subordinam as

demais.

Traçados esses balizamentos e tendo em vista a necessidade de

compreender o desenvolvimento histórico e processual dessas políticas,

propuseram-se as seguintes questões tanto para os períodos anteriores como para

o período sob analise: quais são os objetivos das políticas de pesca? Como o

Estado se articula institucionalmente para desenvolver as políticas? Como são essas

políticas em relação à equação meio ambiente e desenvolvimento? Qual dimensão
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do desenvolvimento sustentável é privilegiada e como se subordinam as outras? A

quem visam atender preponderantemente?

Levantaram-se duas hipóteses centrais: 1) dentro dos objetivos do

desenvolvimento, as políticas do governo para a pesca privilegiam o crescimento

econômico; e 2) as políticas específicas para a pesca do governo federal favorecem

mais a pesca industrial que a artesanal, havendo ainda uma tendência maior de

favorecimento à aquicultura.

A analise do programa de governo proposto pelo PT e os partidos que lhe

deram sustentação na eleição em 2002 identificou que propunha uma retomada do

papel do Estado no processo de desenvolvimento, sugerindo que se afastariam

tanto do velho nacional-desenvolvimentismo quanto do modelo neoliberal,

reconhecendo que ambos levaram ao aumento da desigualdade social no país. A

principal característica da proposta do novo governo era a retomada do crescimento

econômico, tendo, porém, o social como eixo central nesse processo, modelo

posteriormente chamado por Mercadante (2010) de Novo Desenvolvimentismo.

Desde o princípio, portanto, os eixos econômico e social do desenvolvimento

sustentável são privilegiados na plataforma de governo ficando a hierarquia entre

eles como algo a ser determinado analisando a implementação concreta do modelo,

e mostrando claramente a subordinação   da dimensão ecológica. Isso é coerente

com a posição ecossocialista explicitada no programa do governo, na qual a

dimensão privilegiada seria a social, subordinando as dimensões econômica e

ecológica, nessa ordem. Tratou-se então nesta tese de conhecer como esse novo

projeto se expressa na política formulada para a pesca, qual a hierarquia das

dimensões do desenvolvimento e a que subsetor da pesca essa hierarquização

favorece mais e como.

10.1 AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS: O FORTALECIMENTO DA ABORDAGEM
SETORIAL

O primeiro aspecto analisado foi a o das mudanças institucionais ocorridas

no período, pautando-se em duas questões: a transformação na organização

institucional do Estado, implica numa alteração da concepção de gestão e
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desenvolvimento da pesca? Como a constituição da dimensão institucional

internaliza ou reflete as relações de poder entre os distintos sub-setores da pesca e

da aquicultura?

Um ponto central no que tange à dimensão institucional está relacionado à

disputa entre o órgão setorial e o órgão ambiental no controle das competências

relativas ao ordenamento pesqueiro e aquícola. Apesar de ter mantido a divisão de

competências em relação à gestão das espécies sobreexplotadas e subexplotadas,

a nova configuração atribuiu competência à SEAP em relação ao Registro Geral da

Pesca e à licença e autorizações de pesca das embarcações.  Além disso, a SEAP

se tornou também responsável pelo ordenamento da aquicultura, mantendo-se,

porém, para esta atividade, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental sob

responsabilidade dos órgãos ambientais ligados ao SISNAMA, nas distintas esferas

de competência. De toda forma, constituiu-se um maior poder do órgão setorial,

demonstrado através de alguns dados, como no caso das licenças para a pesca de

sardinha e das permissões alternativas de pesca para a frota industrial,  onde este

tem adotado uma postura menos restritiva e mais suscetível às pressões do setor

pesqueiro industrial, resultando tanto num menor cuidado ambiental quanto no

aumento dos conflitos com a pesca artesanal.

Também no caso da aquicultura, como citado em relação ao Programa

Nacional de Desenvolvimento da Maricultura, a SEAP adotou uma postura de crítica

à atuação dos órgãos ambientais, indicando divergências na concepção de

desenvolvimento sustentável da atividade e enfatizando que o excessivo rigor ao

qual era submetido o licenciamento, ao mesmo tempo em que não garantia

necessariamente a sustentabilidade ambiental, também gerava entraves a que se

conseguisse otimizar os ganhos econômicos do setor.

Como foi relatado, a SEAP buscou, desde o princípio, centralizar todas as

funções relativas à atividade pesqueira, contando com a assessoria da FAO na

proposição da transformação da Secretaria em Ministério, o que ocorreu em 2009. A

partir de então, este assumiu também as funções de estatística e de monitoramento

pesqueiros, somadas às outras que já possuía. Além disso, estabeleceu-se que a

definição das normas para a gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros seria

efetuada pela Comissão Técnica de Gestão Compartilhada dos Recursos

Pesqueiros – CTGP, composta por representantes do MPA e do MMA, mas

coordenada pelo primeiro. Ou seja, o conjunto destes fatos implica uma clara
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subordinação do cuidado ambiental ao afã desenvolvimentista, através da

desapropriação de funções naturais do MMA por parte do MPA. Trata-se,

claramente, de uma manobra para eliminar ou diminuir restrições ambientais ao

desenvolvimento, muito demonstrativa do espírito da política do governo atual na

matéria. A partir de então, institucionalizou-se a concepção de gestão compartilhada

dos recursos pesqueiros, com a previsão de criação de comitês de gestão, definidos

a partir de critérios diversos, de caráter consultivo e paritário entre representantes do

governo, do setor pesqueiro e das organizações da sociedade civil. Incorporava-se,

assim, a questão da participação social também no âmbito da gestão, ponto que

também teve destaque no discurso e ideologia governamental, com a criação das

Conferências Nacionais e dos Territórios da Pesca e Aquicultura, além da inclusão

da economia solidária entre as estratégias governamentais, que também implica em

participação social com base em princípios de autogestão, cooperativismo e

associativismo. Apesar de estarem previstos desde 2009, apenas agora em 2012

estão iniciando de fato tratativas que visam implementá-los.

Ainda, também a Nova Lei da Pesca, que instituiu a Política Nacional de

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, criada em 2009, inclui a

participação social entre as diretrizes para se alcançar o desenvolvimento

sustentável da atividade pesqueira, sendo o marco que inclui o conceito dentro do

universo jurídico que regula a pesca no país. O texto da política está em

consonância com as prerrogativas do ambientalismo moderado, pontuando, ao tratar

da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e da atividade da pesca, que essa deve

buscar os melhores resultados econômicos e sociais, estabelecendo os

instrumentos de comando e controle para atingir tais objetivos. Destaca-se que se

somam aos caminhos para atingir o desenvolvimento sustentável da atividade a

modernização da infraestrutura portuária e o crédito e fomento ao setor, medidas,

como se viu, consideradas como maus subsídios pelos ecologistas.

O novo momento institucional incorporou também a necessidade de

reconhecer as peculiaridades da pesca artesanal, de subsistência e da aquicultura

familiar, propondo que se deve visar a garantia de sua permanência e continuidade.

Foram criados, dentro dos novos arranjos institucionais, primeiramente, uma

coordenação e, no segundo momento, um departamento para tratar da pesca

artesanal. Obviamente, apenas o estabelecimento destes não garante que as

políticas efetivamente se orientem para atender às necessidades desse grupo.
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É necessário destacar, ainda, que a Nova Lei da Pesca traz definições

imprecisas em relação às categorias que compõem o setor, ao prever que a pesca

artesanal possa se realizar em regime de economia familiar ou de forma autônoma

mediante regimes de parceria, com embarcações de pequeno porte. Ao mesmo

tempo, define a pesca industrial como aquela realizada por pessoas físicas ou

jurídicas, com pescadores empregados ou em regime de parceria por cotas-parte,

com embarcação de pequeno, médio e grande porte. Caracteriza, porém, as

embarcações de pequeno porte como aquelas com até 20 AB, tamanho considerado

por muitos pescadores e técnicos especializados além dos padrões para a pesca

artesanal no país. Como se vê, portanto, há uma sobreposição na definição, o que

pode levar a que armadores da pesca se beneficiem de medidas moldadas para

atender aos pescadores artesanais, como o registro na previdência em regime de

economia familiar e o seguro-defeso. Além disso, essa definição na letra da lei pode

incentivar a informalidade no setor que deveria ser reconhecido como empresarial, já

que são mais capitalizados, possuem mais de uma embarcação e utilizam mão-de-

obra de pescadores que muitas vezes não possuem nenhum instrumento de

trabalho próprio, o que caracterizaria uma relação de assalariamento, e não de

parceria.

Ao se observar a dimensão institucional isoladamente não se pode

diretamente inferir como se estabelecem as relações de poder entre os diferentes

subsetores da pesca e da aquicultura dentro das políticas governamentais, tendo-se

em vista que a estrutura odo órgão é relativamente equitativa. Há que se destacar,

contudo, essas contradições existentes no aparato legal, além de ressaltar que o

poder concedido ao MPA em relação à atividade, somado a eleição do objetivo do

crescimento econômico como o principal entre suas políticas, revelam uma

subordinação da dimensão ecológica, pois os órgãos ambientais perderam espaço

dentro do conjunto dos arranjos das instituições que regulam a atividade. Além

disso, o órgão setorial é mais suscetível, como se viu, às pressões do setor, o que

pode resultar em normas menos restritivas em termos ambientais.
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10.2 O CRESCIMENTO ECONÔMICO COMO OBJETIVO CENTRAL DA POLÍTICA

Inicialmente, a SEAP “herdou” do órgão ao qual substituiu, o Departamento

de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, objetivos focados no

desenvolvimento da pesca industrial oceânica e da aquicultura. Incluiu, é certo, entre

seus objetivos, o atendimento à pesca artesanal e à aquicultura familiar.

Já no Projeto Político divulgado como resultado da 1ª Conferência Nacional

de Aquicultura e Pesca, em 2003, a SEAP estabelece como primeiro objetivo da

política o crescimento da produção aquícola e pesqueira em 50%, a ser alcançado

até 2006, e entre os resultados esperados, o desenvolvimento e difusão tecnológica

gerando expansão da produção e redução de desperdícios.

Porém, quais setores poderiam impulsionar tal crescimento? Ao reconhecer

a sobreexplotação dos principais estoques sobre os quais atua a pesca artesanal,

bem como a pesca industrial que se realiza na faixa costeira, identifica a pesca

industrial oceânica, ou a pesca industrial a ter como alvo as espécies subexplotadas,

bem como a aquicultura, como agentes centrais para alcançar tal objetivo.

A eleição do crescimento como objetivo prioritário condiciona e subordina os

demais objetivos e as dimensões social e ecológica. Primeiro, em termos de

alocação de recursos, já que estes são limitados e disputados internamente entre as

secretarias que compõem o MPA. Como se demonstrou no capítulo que trata das

medidas de fomento, apesar de em termos globais os recursos destinados à pesca

artesanal serem maiores, em termos absolutos, relativamente, a pesca industrial é

mais beneficiada, pois em comparação com a pesca artesanal, representa um

contingente muito menor de empresas em face da quantidade de pescadores

artesanais existentes no país.

Em segundo lugar, também se pôde observar que os maiores investimentos

do MPA se dirigem ao fomento à transformação (beneficiamento), à produção

(captura ou cultivo) e à comercialização, com baixos investimentos no ordenamento

e na fiscalização, bem como na pesquisa e na capacitação. É certo que esses

últimos podem ter recursos advindos de outros órgãos que não o MPA, no caso do

ordenamento e da fiscalização, do MMA, e no caso da pesquisa e capacitação, do

MCT e do MEC. Porém, ao ser um órgão que reivindica para si – e o tem

conseguido – todo o controle sobre o desenvolvimento e gestão da atividade, o foco



308

na cadeia produtiva demonstra sua tendência a privilegiar o crescimento econômico

em detrimento do cuidado ambiental.

Destaca-se ainda que a principal medida de fomento adotada na etapa da

produção no âmbito da pesca, de acordo com o MPA, é o subsídio ao óleo diesel,

que atende, fundamentalmente, à pesca industrial (supõe-se que tanto a costeira

quanto a oceânica), ainda que se tenham realizado iniciativas no sentido de

estender o benefício aos pescadores artesanais. Assim, pode-se dizer que, do ponto

de vista social, o maior benefício da pesca industrial, em termos de fomento, implica

em prejuízo para a pesca artesanal, pois a concorrência no mercado leva à perda de

competitividade do setor artesanal.

Ao se analisar as propostas e projetos elaborados pelo MPA, fica evidente

que a aquicultura é o ator central do objetivo de crescimento da produção. Nesse

aspecto, a aquicultura continental realizada tanto em tanques-rede nos reservatórios

das hidrelétricas quanto em tanques nas propriedades rurais têm ganhado destaque.

Isso porque nesse segmento já existiam iniciativas e espécies para as quais se

tinham experiências desenvolvidas, como o cultivo de tilápia. Além disso, as

populações rurais do interior possuem, culturalmente, tradição em práticas de

cultivo, enquanto as populações de pescadores artesanais na zona costeira têm seu

mundo simbólico e suas práticas mais ligadas a atividades extrativistas, o que gera

resistência à adesão à atividade aquícola, pois implicaria numa transformação

cultural e de práticas e de sua própria relação com o espaço e com o mar como

meios de trabalho com a que não se sentem identificados.

Adicionalmente, enquanto o desenvolvimento da aquicultura em tanques-

rede nos reservatórios gera potencialmente menos conflitos (os conflitos se

estabelecem, sobretudo, durante a implantação dos reservatórios), o

desenvolvimento da aquicultura marinha pode implicar em grandes conflitos entre

aquicultores e pescadores artesanais, que se soma aos conflitos derivados da

implantação de outras atividades econômicas nos territórios onde moram e

trabalham os pescadores na zona costeira, como portos, turismo, etc. Além disso, há

poucas espécies sobre as quais já se possui  experiências bem sucedidas de cultivo

marinho, como ostras e mariscos em Santa Catarina, e a atividade de carcinicultura

foi impactada tanto por doenças como o vírus da mancha branca, quanto pela

tentativa de refreamento da atividade pelo Ministério do Meio Ambiente, tendo em

vista os impactos ambientais que vinha causando aos manguezais.
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Isso quer dizer que, inicialmente, os maiores esforços do MPA se dirigem à

aquicultura continental, enquanto a aquicultura marinha ainda se encontra num

processo inicial de desenvolvimento, com a realização dos Planos Locais de

Desenvolvimento da Maricultura e a demarcação dos Parques Aquícolas. Para

desenvolver a atividade e atingir os objetivos de crescimento propostos, o MPA tem

buscado realizar parcerias com Universidades, com a Embrapa e com outros países

que possibilitem a seleção das espécies, o conhecimento das técnicas de cultivo e o

desenvolvimento tecnológico necessários.

Apesar de propor que o desenvolvimento da atividade vise também o

atendimento à aquicultura familiar, com a cessão não-onerosa de áreas aquícolas

para estes, não fica claro como isso se está processando nem como se dará sua

inserção no mercado. Isso porque, apesar de enfatizar o caminho dos

empreendimentos autogestionários para este público, baseados na economia

solidária, recentemente, com a parceria firmada com o BNDES para o

desenvolvimento da atividade, o MPA assumiu um discurso de integração vertical da

cadeia produtiva, o que implica na inserção de pequenos produtores a complexos

industriais que fornecem insumos e compram a produção para processamento. Este

modelo, como já pontuado, é utilizado nas cadeias produtivas da avicultura, do leite,

entre outras, e tem implicado na subordinação dos pequenos produtores

“integrados”, uma vez que as empresas processadoras impõem o quê e quanto

produzir, dando pouca margem para negociação de preços por parte dos produtores.

Trata-se, na real, de um esquema de subordinação dos pequenos produtores ao

capital, uma assalariamento informal e velada, sem que a empresa que os explora

aporte o capital inicial e de giro nem pague os encargos sociais que são obrigatórios

nas relações capital-trabalho formalizadas. Além disso, não há informações

disponíveis sobre a quem se destinam os investimentos atualmente – se à

aquicultura familiar ou à empresarial, ainda que os dados levantados também

apontem que o governo vem buscando incentivar uma aquicultura empresarial

focada na exportação.

Desta forma, ainda que a atividade aquícola seja a que receba menos

recursos orçamentários do MPA, em termos absolutos, , entende-se que isso se

deve ainda à falta de estrutura do setor, e não a uma menor prioridade do governo .

De onde tudo indica que esse subsetor irá ganhando cada vez mais maior fatia do

orçamento e da atenção do governo.
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Em termos das políticas de  crédito concedido no período, observou-se que

as linhas de crédito oferecidas permitem a aquisição de petrechos, de motores e até

mesmo de embarcações, o que, como também já destacado, pode estar

aumentando o poder de pesca tanto no setor artesanal quanto no industrial,

reforçando assim a ênfase no crescimento em detrimento do cuidado ambiental.

10.3 A PESCA ARTESANAL, AS POLÍTICAS SOCIAIS E OS LIMITES E
POSSIBILIDADES DA PARTICIPAÇÃO

Como se pôde observar, em primeira instância, as principais políticas

destinadas à pesca artesanal estão voltadas à inclusão social, com medidas que

visam aumentar a renda por meio da concessão de infraestruturas que permitam a

melhoria das condições de comercialização e a agregação de valor ao produto, por

meio do beneficiamento. Inicialmente, como se constatou, a distribuição era feita ou

por demanda, ou por meio de chamadas públicas, mas que não contavam com

apoio à gestão dos equipamentos, o que levou a que alguns destes fossem

subutilizados, ou mesmo que fossem apropriados por comerciantes (como em

relação a fábricas de gelo).

A partir de 2008, já com o processo de transformação da Secretaria em

Ministério em andamento, são criados os programas dos Centros Integrados para a

Pesca Artesanal e os Territórios da Pesca e Aquicultura, que se tornaram critérios

orientadores para a alocação dos recursos, distribuídos via edital e com previsão de

incubação dos empreendimentos dentro dos princípios da economia solidária, como

incorporada pelo governo. Porém, como se observou, tais iniciativas ainda não

foram consolidadas, apontando um baixo grau de capacidade do MPA de efetivar

seus programas, seja por limitações orçamentárias, pela falta de recursos humanos,

por limites do público alvo que não são fáceis de reverter, ou mesmo pela não

priorização de tais iniciativas frente ao objetivo central da política, que é o

crescimento da produção.

Elas representam, contudo, a adoção por parte do MPA de uma nova

gramática política, que teve origem, como identificado, nos projetos propostos pelo

MDA para o desenvolvimento rural. Trata-se da abordagem territorial para o
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desenvolvimento, na qual o conceito de governança aparece como elemento

importante. Como pontuado anteriormente, a estratégia tem como base a noção de

concertação de interesses para gerar processos endógenos de desenvolvimento

nestes territórios.

O conceito de governança pode ter uma abordagem neoliberal de governo

gerencial ou, uma abordagem de governança democrática e participativa que visa

construir novas formas de participação social na construção de políticas públicas

(ARNS, 2009). Nesse sentido, a noção impulsionadora dos programas de

desenvolvimento territorial é, como apontado por Favero (2008), baseada na

perspectiva neoinstitucionalista, que tem como aspecto central a concepção de que

o desenvolvimento de instituições que tracem regras e objetivos claros e acordados

entre os diferentes agentes, levariam a processos de cooperação que tornariam

possível o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, é importante destacar que o

debate sobre o desenvolvimento territorial sustentável incorpora pressupostos da

concepção de ecodesenvolvimento, como aponta Vieira (2009), como a

endogeneidade, a descentralização, a autonomia e os arranjos produtivos locais.

É pertinente notar que esses pressupostos também estão presentes na

concepção de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros, agora incorporada ao

arcabouço legal que regula a gestão da pesca no país. Vieira (2009) alerta, porém,

que as dinâmicas de desenvolvimento territorial sustentável têm poucas chances de

se concretizarem, caso pensadas apenas como um novo vetor de dinamização

socioeconômica local, sem um esforço de reversão dos resíduos de autoritarismo e

clientelismo que têm marcado as transformações da cultura política brasileira ao

longo do tempo.

Essas iniciativas, como ainda são recentes e não foram efetivamente

consolidadas (e talvez nem venham a ser, tendo-se em vista a baixa prioridade dada

a elas), não permitem que se façam inferências sobre qual caminho tendem a

seguir: se vão se constituir como mecanismos de legitimação de consensos que

reafirmam o poder de elites locais e regionais, ou se serão capazes de envidar

esforços para que a participação represente de fato a socialização da política, e, a

partir disso, avanços efetivos na reversão da injustiça social e ambiental.

Ainda no que diz respeito à questão da participação social, destaca-se que

as experiências das Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca e do CONAPE-

Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca indicam que a capacidade de inserção
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das demandas dos pescadores artesanais nas políticas por meio desses espaços é

bastante limitada. Demandas consideradas fundamentais, como a criação de

mecanismos que garantam o controle das comunidades pesqueiras sobre seus

territórios e dos recursos dos quais dependem contra a expansão do turismo, da

carcinicultura, da própria pesca industrial, dos parques eólicos e outras obras de

infraestrutura que têm se expandido na zona costeira não aparecem ou não têm o

destaque devido nos documentos e decisões elaborados nessas instâncias. Um

desses mecanismos seria a criação de Reservas Extrativistas, que, de fato, aparece

nos textos das Conferências como uma das medidas a ser incentivadas pelo MPA,

mas depois não aparece em nenhum dos projetos desenvolvidos pelo órgão. É certo

que a criação destas não é prerrogativa do MPA, e sim do MMA, mas mesmo

durante as entrevistas realizadas, não houve menção à adoção destas ou de outras

medidas que privilegiem o acesso restrito aos pescadores artesanais às áreas e

recursos que constituem seus meios de vida e dos quais dependem.

Dados os limites de concepção e de execução das políticas de fomento

orientadas à melhora de renda e inclusão social dos pescadores artesanais, pode-se

dizer que a principal política efetivamente executada destinada à pesca artesanal

nesse governo é a outorga do seguro-desemprego, que, como se observou, teve um

crescimento exponencial no número de beneficiários e nos montantes totais pagos a

partir da criação da SEAP. Os montantes investidos nessa iniciativa durante todo o

período são superiores a toda a dotação orçamentária do MPA, e mesmo superiores

ao montante total de crédito concedido. Isso reforça a concepção de que a política

para a pesca artesanal é fundamentalmente uma política social, já que esta medida

está atrelada à seguridade social e tem caráter distributivo. Essa política, como já se

destacou, está em conformidade com o caráter mais geral do projeto

neodesenvolvimentista implementado por este governo: um maior investimento nas

políticas sociais de distribuição de renda em detrimento de políticas que visem à

universalização de direitos sociais – educação, saúde, habitação, lazer, etc. –

considerando as políticas de distribuição de renda como impulsionadoras na

constituição de um mercado de consumo de massas que pode acelerar o

crescimento econômico do país.
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10.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando as hipóteses iniciais que foram propostas nessa pesquisa  pode-

se dizer que os dados levantados permitem confirmá-las.

Assim, constata-se que a política pesqueira atual, em termos das dimensões

do desenvolvimento sustentável, privilegia principalmente a econômica, visando o

crescimento da produção pesqueira. Isso também implica privilegiar aos setores

produtivos escolhidos para protagonizar esse crescimento, fundamentalmente os

empresários industriais, pesqueiros e aquícolas. Secundariamente, o governo

atende a dimensão social, visando melhorar a renda e os direitos dos pescadores

artesanais. Mas isto fica subordinado ao primeiro objetivo, de forma que o privilegio

dado aos setores empresariais prejudica aos artesanais, direta e indiretamente.

Diretamente, limita os recursos e esforços públicos disponíveis para eles.

Indiretamente, no contexto da concorrência, a pesca artesanal perde competitividade

no mercado e sofre, mais que a industrial, a crise dos recursos.

Esse custo social e político possivelmente o governo não procura nem

deseja, mas o mercado impõe que antes ou depois, o maior benefício de uns implica

prejuízo dos outros, e vice-versa. Do ponto de vista da dimensão ecológica, a

margem de reconhecimento da crise dos recursos pesqueiros que o governo

demonstra não o coloca em franca irresponsabilidade ambiental, porém, sua

vocação desenvolvimentista subordina o cuidado ambiental aos objetivos

econômicos e sociais, de forma que não evita e, ainda que de forma limitada, até

incentiva, certa depredação de recursos pesqueiros e costeiros.

Complementarmente, omissões no cumprimento de leis (por exemplo, na

proteção de manguezais e restinga) e a falta de proteção especial às comunidades

pesqueiras artesanais frente ao avanço de atividades que concorrem pelos espaços

e recursos dos quais estas dependem -como a carcinicultura extensiva e o turismo-

mostram mais claramente que, privilegiando o objetivo do crescimento econômico,

este governo, neste setor -como em outros- além de desproteger a natureza, não

protege/beneficia o suficiente, e até pode prejudicar, aos mais pobres e mais

vulneráveis.
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão dos recursos
pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA Formulário No:

II. Dados relativos à atuação da instituição

1. Quais as principais ações de infraestrutura e fomento implementadas pelo MPA nos últimos
anos:

a) para a pesca artesanal

b) para a pesca industrial

c) para a aquicultura

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome José Claudionor Vermohlen
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Secretário de Infraestrutura e Fomento
Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo neles

Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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2. Quais os principais avanços conquistados a partir da criação do MPA para o setor
pesqueiro?

3. Quais são consideradas as ações que obtiveram maiores resultados?

4. Que setores se pretende desenvolver e que medidas são tomadas para isso?

5. Quais são as ações consideradas prioritárias?

6. Como você percebe a participação e atuação dos pescadores artesanais em relação ao
Ministério?

7. Como o MPA tem mediado os conflitos existentes entre os distintos subsetores da pesca?

8. Como ocorre o processo de definição das metas e da dotação orçamentária?

9. Como se dá o processo de definição com relação às medidas que passam pelo legislativo,
como as emendas parlamentares?

III. Dados relativos à atuação conjunta

10. No que diz respeito a implementação das ações de infraestrutura e fomento, como se dá a
relação entre MPA e as Superintendências Estaduais?

11. E com os órgãos ligados ao MMA e os outros Ministérios?

12. Como o Ministério media os conflitos que se estabelecem entre a pesca e outras atividades
produtivas fomentadas pelo Governo Federal na Zona Costeira?

IV. Perspectivas

13. Quais são os principais limites/desafios para o desenvolvimento do setor pesqueiro no
país, e que medidas o MPA tem planejado para supera-las?

14. Quais os principais delineamentos que o MPA pretende dar as políticas nos próximos
anos?
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão dos
recursos pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA Formulário No:

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Quais os Ministérios com os quais o MPA possui relação direta para o planejamento e execução das
suas políticas?

2. Quais os meios pelos quais se processam essas relações? (Comissões Interministeriais ou outras
formas de articulação dentro do governo?)

3. Quais os principais conflitos existentes entre o desenvolvimento da atividade da pesca e aquicultura
(na zona costeira) e as políticas de desenvolvimento de outros setores?

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome Luis Alberto de Mendonça Sabanay
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Assessor de Ação Estratégica e Articulação Institucional
Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo neles

Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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4. Quais mecanismos tem se utilizado para dirimir esses conflitos?

5. Em que medida o MPA tem conseguido garantir as demandas do setor da pesca e aquicultura frente
a esses outros projetos de desenvolvimento?

6. Que concepção de desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola o MPA tem elaborado?

7. De que forma ele se insere dentro da visão estratégica de desenvolvimento do país?

8. Quais os principais limites/desafios para o desenvolvimento do setor?

9. Quais as principais propostas de desenvolvimento a serem implementadas nos próximos anos para o
setor?
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II. Atuação da instituição

1. Quais as principais atividades desenvolvidas pelo MPA em relação ao setor aquícola na
zona costeira nos últimos anos?

2. Quais os principais avanços conquistados a partir da criação do MPA para o setor aquícola?

3. Quais são consideradas as ações que obtiveram maiores resultados?

4. Que setores se pretende desenvolver e que medidas são tomadas para isso?

5. Quais são as ações consideradas prioritárias?

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome Felipe Matias
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Secretário Planejamento e Ordenamento Aquicultura

Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo
neles

Contato pessoal Telefone: Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação

PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão
dos recursos pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA: João Dias Machado Formulário No:
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6. Como o MPA tem mediado os conflitos existentes entre a aquicultura e a pesca na zona
costeira?

7. De que maneira o Ministério busca conhecer as demandas dos distintos setores da
aquicultura?

8. De que maneira o Ministério busca articular nas políticas as demandas dos distintos setores
da aquicultura?

III. Atuação conjunta com outras instituições

9. Que outros Ministérios se envolvem no planejamento e execução das políticas voltadas
para o setor aquícola?

10. Quais são os principais pontos de conflitos e debates?

IV. Perspectivas

10. Quais são os principais limites/desafios para o desenvolvimento do setor aquícola na zona
costeira do país?

11. Que medidas o MPA tem planejado para supera-las?

12. Quais os principais delineamentos que o MPA pretende dar as políticas nos próximos
anos?
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão
dos recursos pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA: Eloy de Souza Araújo Formulário No:

II. Dados relativos à atuação da instituição

1. Quais as principais ações de monitoramento, ordenamento e controle implementadas pelo
MPA nos últimos anos?

2. Quais os principais avanços conquistados a partir da criação do MPA para o setor
pesqueiro?

3. Quais são consideradas as ações que obtiveram maiores resultados?

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome Eloy de Souza Araújo
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Secretário de Monitoramento, Ordenamento e Controle

Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo neles

Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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4. Quais são as ações consideradas prioritárias?

5. Como você percebe a participação e atuação dos pescadores artesanais em relação ao
Ministério?

6. Como o MPA tem mediado os conflitos existentes entre os distintos subsetores da pesca?

III. Dados relativos à atuação conjunta

7. No que diz respeito a implementação das ações de monitoramento, ordenamento e controle,
como se dá a relação entre MPA e as Superintendências Estaduais?

8. E com os órgãos ligados ao MMA?

9. Como está se dando o trabalho de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros? Quais as
atribuições da SEMOC?

10. Quais foram as principais dificuldades na construção do novo modelo de Gestão e
permissionamento das embarcações?

11. Como o Ministério media os conflitos que se estabelecem entre a pesca e outras atividades
produtivas fomentadas pelo Governo Federal na Zona Costeira?

IV. Perspectivas

12. Quais são os principais limites/desafios no que diz respeito ao monitoramento,
ordenamento e controle da pesca, e que medidas o MPA tem planejado para supera-las?

13. Quais os principais delineamentos que o MPA pretende dar as políticas nos próximos
anos?
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão dos
recursos pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA: KARIM BACHA Formulário No:

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome Karim Bacha
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Secretário de Planejamento e Ordenamento da  Pesca

Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo
neles

Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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II. Dados relativos à atuação da instituição

1. Quais as principais atividades desenvolvidas pelo MPA em relação ao setor pesqueiro nos
últimos anos?

2. Quais os principais avanços conquistados a partir da criação do MPA para o setor
pesqueiro?

3. Quais são consideradas as ações que obtiveram maiores resultados?

4. Que setores se pretende desenvolver e que medidas são tomadas para isso?

5. Quais são as ações consideradas prioritárias?

6. De que maneira o Ministério busca conhecer as demandas dos distintos setores da pesca?

7. De que maneira o Ministério busca articular nas políticas as demandas dos distintos setores
da pesca?

8. Como você percebe a atuação dos pescadores artesanais em relação ao Ministério?

9. Como o MPA tem mediado os conflitos existentes entre os distintos subsetores da pesca?

10. Como tem sido o processo de definição das metas e da dotação orçamentária para a pesca?

III. Dados relativos à atuação conjunta com outras instituições

11. Como vinha sendo feita a gestão dos recursos pesqueiros antes da criação do MPA?

12. Qual nova dinâmica o MPA pretende desenvolver daqui pra diante?

13. Que papel cabe a cada um dos envolvidos – MPA, Superintendências, MMA, IBAMA,
ICMbio?

14. Com relação às medidas de monitoramento e ordenamento, quais as atribuições de cada
uma das instituições?

15. Como o MPA tem buscado mediar os conflitos entre o setor pesqueiro e outras políticas
de desenvolvimento?
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IV. Perspectivas

16. Quais são os principais limites/desafios para o desenvolvimento do setor pesqueiro no
país?

17. Que medidas o MPA tem planejado para supera-las?

18. Quais os principais delineamentos que o MPA pretende dar as políticas nos próximos
anos?
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão
dos recursos pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA MPA: João Dias Machado Formulário No:

II. Atuação da Instituição

1. Quais são as principais ações voltadas à pesca artesanal implementadas pelo SEAP/MPA
nos últimos anos?

a)fomento

b) infra-estrutura

c) monitoramento e ordenamento

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome João Dias Machaido
Instituição/entidade MPA
Setor que representa Público
Cargo na sua instituição Coordenador de Plajenamento Pesca Artesanal

Tipo de vínculo ( ) Concursado    (  ) Comissionado indicação política
Funções do cargo
Cargos anteriores/tempo
neles

Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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2. Quais são os principais limites/dificuldades para a atuação do Ministério nesse sentido?

3. O que considera como principais avanços alcançados pelo MPA em relação à pesca
artesanal?

4. Como se dá o processo de planejamento das políticas?

5. Como você vê a posição da pesca artesanal dentro do conjunto das políticas do MPA?

6. Como você vê a participação das organizações dos pescadores artesanais e das entidades de
assessoria a estes em relação ao Ministério?

III. Atuação conjunta com outras instituições

7. Como vê a estrutura para gestão dos recursos pesqueiros no que diz respeito a pesca
artesanal?

8. O atual modelo atende as demandas dos pescadores artesanais? O que seria necessário para
que atendesse?

9. Como você analisa as ações empreendidas pelo MMA em relação a pesca artesanal?
(unidades de conservação, conservação do manguezal, gestão compartilhada dos recursos
pesqueiros, fiscalização)

IV. Perspectivas

10. Quais são os principais limites/desafios para o desenvolvimento do setor pesqueiro no
país, e que medidas o MPA tem planejado para supera-las?

11. Quais os principais delineamentos que o MPA pretende dar as políticas nos próximos
anos?
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PESQUISA: Políticas de desenvolvimento da pesca e gestão dos recursos
pesqueiros no Brasil

Doutoranda: Natália Tavares de Azevedo

Data:________________

Local:_______________

ENTREVISTA PARA MEMBROS DO CONAPE Formulário No:

II. AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS

1. Qual sua avaliação das políticas de fomento voltadas à pesca implementadas nos últimos
anos pelo SEAP/MPA?

2. Qual sua avaliação das políticas de fomento voltadas à aquicultura implementadas nos
últimos anos pelo SEAP/MPA?

3. Qual a sua avaliação das medidas de gestão e conservação dos recursos e ambientes
pesqueiros implementadas pelo MMA/IBAMA/ICMbio?

4. Que avanços acredita que tenham ocorrido?

Para a pesca:

Para a aquicultura:

Na gestão/conservação dos recursos:

I. DADOS DO ENTREVISTADO
Nome
Instituição/entidade
Setor que representa
Quanto tempo tem no CONAPE?
Cargo na sua instituição
Atividade que exerce (setor
produtivo)
Tempo que exerce a atividade
Local e estado onde mora
Contato pessoal Telefone:                              Celular:

E-mail:
Contato institucional Telefone:

E-mail:
Outras instituições/entidades
em que atuou / trabalhou

Idade
Formação
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5. Quais as dificuldades e entraves que se apresentam para o desenvolvimento do seu setor?

III. Demandas do setor/governo

5. Quais são as principais reivindicações que seu setor faz ao governo?

6. Como Vcs se comunicam mais facilmente com o governo, no dia a dia? (com quem, como)

7. Que meios vocês utilizam para pressionar o governo para atender as suas demandas?

7. Em que ações do governo você observa a inclusão das demandas do seu setor?

8. Como você avalia o CONAPE?

9. Como avalia as Conferências de Aquicultura e Pesca convocadas pelo MPA?

IV. Perspectivas

9. Como pensa que será o desenvolvimento do seu setor nos próximos anos?

10. Como pensa que será a atuação do governo nos próximos anos em termos de atenção às
demandas do seu setor?


