
A PESCA ARTESANAL NA AMAZÔNIA: A INSERÇÃO DA 

MULHER NAS POLÍTICAS DE SEGURIDADE SOCIAL DO 

TRABALHADOR RURAL 
 

 

 

Ma. Bernadete R. Maia/UFSCar; Henrique S. Pereira/ UFAM; Jacob Lima/UFSCar 

 mbrmaia@hotmail.com; hpereira@ufam.edu.br; jacobl@uol.com.br   

Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas/FAPEAM 

GT 2 – Trabalho, mercados e mobilidades 

 

 

 

Resumo 

Este artigo discute a Política do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (PSDPA), 

que concede ao pescador que utiliza meios tradicionais e que pesca profissionalmente o 

beneficio no período do defeso, para assegurar a reprodução das espécies. O artigo 

apresenta as dimensões institucionais do seguro e debate recurso pesqueiro, enfatizando 

o uso de análises bioeconômicas para melhor definir políticas que conduzam à 

exploração racional do recurso pesqueiro. 
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INTRODUÇÃO 

A importância dos recursos pesqueiros é múltipla, porém longe do tradicional 

enfoque sobre o papel ecológico ou econômico, cabe ressaltar o impressionante impacto 

social e cultural deste recurso na região. O pescado é destacadamente a principal fonte 

protéica na alimentação das populações ribeirinhas amazônicas e com a transformação 

tecnológica ocorrida no setor após a década de 60, a atividade pesqueira teve seu valor 

econômico, político e social, estendido e intensificado. 

A pesca é uma das mais antigas atividades praticadas no Brasil. Seu processo de 

evolução é marcado por diferentes etapas, de modo que essas acompanham o 

desenvolvimento da nação. Sendo assim, retomando sua evolução ao longo do século 

XX, destaca-se a presença do pescador dito artesanal como personagem central da 
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atividade. Em função das dificuldades sofridas pelo setor pesqueiro artesanal, devido à 

restrição de recursos financeiros, com os quais se depararam logo após as sucessivas 

quedas na produção aliada à necessidade de manejo das espécies da pesca marinha para 

garantir a sustentabilidade do recurso, em 2003, o Governo Federal criou a Política do 

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA, que garante uma compensação à 

renda do pescador artesanal durante o período da proibição da pesca, para garantir a 

reprodução das espécies.  

A pesca comercial artesanal “é uma das primeiras atividades econômicas da 

Amazônia colonial, sendo que os colonizadores portugueses utilizavam o pescado como 

moeda de pagamento e troca no século 17” (FURTADO, 1981). Tal fato gerou a 

valorização do pescado, demandando o surgimento de alguns pesqueiros-reais na 

Região. A pesca comercial iniciou de forma mais intensiva com a exploração do peixe-

boi, posteriormente o pirarucu. Esta teve sua intensificação a partir da demanda de 

pescado para os centros urbanos, particularmente para a Manaus da Zona Franca.  É 

nesse contexto que o papel do pescador profissional se intensifica na região, 

caracterizando-se como a principal atividade remunerada. Esses pescadores trabalham 

em “barcos de pesca ou pescam e vendem grande parte de sua produção para as 

“geleiras” (embarcações com caixas ou urnas com gelo), ou comercializam “sua 

produção nos mercados dos grandes centros urbanos, após normalmente transportar a 

produção em caixas de isopor com gelo nos barcos de linha regionais” (PETRERE, 

1992).  

Furtado (1985) destaca que pesca ao longo dos anos tem sofrido diversas 

transformações em nível econômico e político.  Tais mudanças referem-se ao processo 

produtivo da atividade, bem como de concretização de políticas públicas no setor da 

pesca. No que tange às mudanças ocorridas na atividade pesqueira, destacamos as 

ocorridas no contexto da produção pesqueira, uma vez que nas décadas de 60 e 70, com 

a ampliação do parque industrial pesqueiro, ocorreu o aumento da jornada de trabalho 

dos pescadores, iniciando novas configurações de trabalhadores.  Nesse período que o 

setor da pesca ganha novos atores sociais, pois ocorre a inserção de outros profissionais 

da pesca - os pescadores profissionais - incluindo-se até mesmo aqueles que moram nos 

grandes centros urbanos.  Dessa forma, deixa de existir apenas a figura do pescador que 

vive em comunidades e/ou cidades próximas de pesqueiro. Além disso, surge a 

necessidade de maiores investimentos financeiros e a adoção de novas tecnologias para 



realização da atividade, ocasionando uma forte concorrência e aumento de custo na 

produção tecnológico e comercial. 

1.1. Aspectos da história da pesca no Brasil 

A política de regulamentação da atividade pesqueira no Brasil preocupou-se, 

durante muito tempo, com a criação de órgãos para regulamentar a extração do pescado 

(destacando a criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca, SUDEPE, 

a partir da década de 60, quando a atividade pesqueira tomou maior impulso), mas 

pouco se preocupou em diagnosticar e ampliar o estoque de pescado nacional, fato que 

somente concretizou-se a partir de 1989, com a criação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Do lado das regulamentações 

voltadas para o ordenamento pesqueiro, essas começaram a fazer parte ativamente da 

política pesqueira nacional a partir da década de 70, porém, tomaram maior dimensão a 

partir da segunda metade dos anos 80, num contexto que evidenciavam uma maior 

preocupação com a conservação dos recursos naturais renováveis. 

A política que concedeu incentivos fiscais à produção pesqueira iniciou-se em 1967 

com a promulgação do Decreto-lei No. 221 oficializando uma política federal para o 

setor. A partir de então, os incentivos fiscais concedidos a empreendimentos pesqueiros, 

de 1967 a 1986, contribuíram significativamente para ampliar a produção nacional de 

pescado e o parque industrial processador desse produto. Nos primeiros anos dessa 

política, mais de 50% dos recursos obtidos com essa política foram aplicados na 

indústria pesqueira, não havendo investimentos na área de pesquisa e levantamento de 

dados. Tal fato contribuiu para o aparecimento de sobreexploração de algumas espécies 

de recursos pesqueiros marítimos (FURTADO, 1981). 

Desde então, o governo brasileiro tem elaborado políticas para regulamentar a 

pesca nas águas do território nacional. Essas políticas foram concebidas dentro de uma 

orientação de políticas macroeconômicas que se pautaram pela criação de órgãos 

regulamentadores de atividades de extração de recursos naturais renováveis e de 

concessão de incentivos fiscais ao desenvolvimento regional ou setorial. A ação no setor 

criou instituições federais como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) para regulamentar as atividades referentes à Floresta e Fauna Silvestre e, no 

caso da pesca, a Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, hoje extinta.  



Atualmente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), órgão do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e 

da Amazônia Legal, possui, entre outros, o papel de desempenhar as atribuições da 

extinta SUDEPE. Como estímulo à atividade pesqueira foi criado, de 1967 a 1989, o 

Programa de Incentivos Fiscais à Pesca através do qual foram concedidos incentivos 

fiscais para dinamizar a captura e o processamento do pescado
1
. A partir de então, o 

cenário da pesca no Brasil começou a adquirir novas configurações, para o qual, a 

mediação das propriedades de livre acesso e de uso comum apresentava-se como 

essencial na efetivação das políticas. 

1.2. O pescado como recurso natural renovável, de propriedade comum e de livre 

acesso: possibilidades de mediação 

McKelvey (1989) define recursos pesqueiros como recursos biológicos que, por sua 

natureza, são renováveis, mas podem ser também exauríveis. Essa característica 

renovável indica que as populações desse recurso mantêm rendimentos que são 

sustentáveis na natureza. Com a interação das condições biológicas, ambientais e 

intensidade de pesca impostas pelo homem, tem-se a magnitude dos estoques existentes. 

Os dois primeiros fatores (características biológicas da espécie e condições ambientais) 

são muito difíceis de serem controlados ou alterados pelo homem quando comparados 

ao que se pode obter em relação ao terceiro fator (a intensidade de pesca). Este último é 

resultante dos benefícios econômico e social que o homem obtém (ou espera obter) da 

exploração dos recursos naturais. 

O equilíbrio dinâmico do estoque de pescado é mantido uma vez que as perdas, 

causadas pela mortalidade natural, são contrabalançadas pelos ganhos ocasionados pela 

reprodução e pelo crescimento natural. Entretanto, quando há pesca imposta pelo 

homem, dependendo de sua intensidade, pode ocorrer desequilíbrio na sustentabilidade 

do recurso, podendo torná-lo exaurível. Além de ser recurso natural renovável, os 

recursos pesqueiros originários da natureza são caracterizados como bem público, não 

exclusível, ou seja, são recursos de propriedade comum e de livre acesso.  

Randall (1987) aponta a não exclusividade como um fator de ineficiência do merco 

na valoração de um recurso natural (como o peixe) e ressalta que a grande mobilidade 

dos peixes torna impossível definir, e fazer valer, direitos de propriedade exclusivos 

                                                             
 



sobre os peixes (indivíduos) em particular, ou cardumes de peixes, ou mesmo confiná-

los em áreas delimitadas do oceano. 

Uma vez que está sendo considerado um recurso natural renovável e exaurível, há 

necessidade de se controlar a pesca realizada pelo ser humano, que desequilibra o 

estoque desse recurso. Esse controle se materializa através de regulamentações da 

atividade pesqueira. No entanto, o fundamento que propicia estabelecer tais 

regulamentações (voltadas para a exploração racional dos recursos pesqueiros) requer a 

integração da análise biológica à análise econômica. Dessa forma, os modelos 

socioeconômicos mostram-se essenciais para a questão de regulamentação da pesca. 

Estudos apontam fatores essenciais para não comprometer e o estoque de peixes, 

possibilitando a caracterização da função de produção pesqueira ou da função de 

rendimento sustentável (Cf. GORDON, 1954; RANDALL, 1987; CLARK, 1989; 

HANNESSON, 1987 e MCKELVEY, 1989). 

Segundo Bertolotti (1989), o modelo de Gordon (1954) é o ponto de partida para a 

análise teórica da economia da pesca. Definindo captura como a quantidade pescada do 

produto (no caso, o pescado) e esforço de pesca como a energia despendida para 

capturar o pescado (que pode ser medido de várias formas, como por exemplo: número 

de viagens dos barcos e número de lances de redes ao mar) e utilizando fundamentos da 

análise microeconômica convencional (teoria da produção e dos custos), Gordon (1954) 

chega a um modelo de produção pesqueira. Neste modelo, são definidos pontos de: 

 máximo rendimento econômico, isto é, o ponto onde a receita marginal se iguala 

ao custo marginal em um nível de esforço de pesca reduzido;  

 máximo rendimento sustentável, isto é, o ponto onde a receita marginal é zero 

em um nível de esforço de pesca máximo, dentro das condições de sustentabilidade do 

recurso; 

 ponto de equilíbrio bioeconômico, isto é, o ponto onde o valor total das capturas 

– a receita total - se iguala ao seu custo total, num nível de esforço de pesca cima do 

nível máximo sustentável.  

A principal predição do modelo de Gordon (1954) pode ser expressa da seguinte 

forma: em uma pescaria, não regulada e de livre acesso, o esforço de pesca se expandirá 

até um nível no qual a receita total se igualará ao custo total. Assim como Gordon 

(1954), Paez (1991, p.96) descreve de forma clara como ocorreria a exploração racional 

dos recursos pesqueiros, demonstrados por modelos bioeconômicos. Segundo esta 

autora: 



Porque nenhum pescador detém direito exclusivo de propriedade e não pode 

evitar a exploração de um dado recurso por outrem, as embarcações 

encontram-se em competição para obter o maior volume possível de captura 

em uma dada área de pesca. Em conseqüência, manifesta-se tendência de 

sobrepesca, desde que inexiste incentivo de manter o esforço de captura 

próximo do máximo rendimento físico sustentável. Rompe-se, assim, o 

equilíbrio biológico entre a taxa de exploração e a taxa de renovação, que 

garante a perpetuação dos estoques. Adicionalmente, com a ausência de 

direitos de propriedade e com o acesso livre, o nível do esforço de pesca 

tenderá a ultrapassar também aquele limite de máximo rendimento 

econômico, em que a receita marginal iguala ao custo marginal. Excedentes 

unidades de esforço de pesca são utilizadas e, neste caso, a renda econômica 

(atribuída a um recurso de propriedade privada, como a renda da terra) é 

dissipada entre os barcos da frota que, em conjunto, participam da exploração 

comercial de um dado estoque. Enquanto houver possibilidade de auferir 

lucro, pescadores estarão motivados a intensificar esforço de pesca e/ou 

entrar em atividade. Nestas condições, o equilíbrio estável na exploração 

pesqueira é atingido quando a receita total se igualar ao custo total. Isto 

redunda em externalidade tecnológica. É externalidade porque cada barco 

não exerce controle sobre sua produtividade. É tecnológica porque a 

produtividade de cada barco é afetada pela captura total, que tende a 

decrescer com o aumento indiscriminado do esforço de pesca. 

 

Scott (1955) enfoca a importância de uma administração racional do recurso 

pesqueiro. Sob o enfoque estritamente econômico, o autor enfatiza que os programas 

destinados à administração racional dos recursos pesqueiros devem realocar os fatores 

de produção de forma que maximizem o valor líquido da produção pesqueira.  

McKelvey (1989) define recursos pesqueiros como recursos biológicos que, por sua 

natureza, são renováveis, mas podem ser também exauríveis. Essa característica 

renovável indica que as populações desse recurso mantêm rendimentos que são 

sustentáveis na natureza. Com a interação das condições biológicas, ambientais e 

intensidade de pesca impostas pelo homem, tem-se a magnitude dos estoques existentes. 

Os dois primeiros fatores (características biológicas da espécie e condições ambientais) 

são muito difíceis de serem controlados ou alterados pelo homem quando comparados 

ao que se pode obter em relação ao terceiro fator (a intensidade de pesca). Este último é 

resultante dos benefícios econômico e social que o homem obtém (ou espera obter) da 

exploração dos recursos naturais. 

O equilíbrio dinâmico do estoque de pescado é mantido uma vez que as perdas, 

causadas pela mortalidade natural, são contrabalançadas pelos ganhos ocasionados pela 

reprodução e pelo crescimento natural. Entretanto, quando há pesca imposta pelo 



homem, dependendo de sua intensidade, pode ocorrer desequilíbrio na sustentabilidade 

do recurso, podendo torná-lo exaurível. Além de ser recurso natural renovável, os 

recursos pesqueiros originários da natureza são caracterizados como bem público, não 

exclusível, ou seja, são recursos de propriedade comum e de livre acesso.  

1.3. Intervenção do Estado: a regulamentação econômica da pesca 

A administração da atividade pesqueira pode ser feita com base num sistema de 

direitos praticáveis. São estabelecidas regras de acesso aos recursos pesqueiros. Como 

exemplo, essas regras referem-se a: imposição de taxas, concessão de licenças de pesca, 

estabelecimento de cotas de captura, suspensão da pesca em determinadas áreas ou 

durante certas estações do ano, limitação do tamanho mínimo do peixe capturado, 

seletividade imposta ao uso dos implementos de pesca e limitação do número de barcos. 

Segundo Randall (1987), estabelecer regras de acesso ao recurso pesqueiro é uma 

forma de regulamentar a atividade. Entretanto, para implantar tais regras, o Governo 

necessita estabelecer uma agência que tenha autoridade de fato e de direito. 

Para Troadec (1983), a razão fundamental para a regulamentação pesqueira e, em 

especial, a regulamentação econômica, é a natureza da propriedade comum dos 

recursos. Para estes autores, a delimitação das estações do ano em que se permite a 

pesca, licenças de pesca, restrições aos equipamentos e insumos autorizados na pescaria, 

cotas individuais de pesca e tributação, bem como a combinação de algumas dessas 

formas de regulamentação, a saber: 

Limitar a pesca por tempo - regulamentação estabelece estações do ano em que se 

permite a pesca. A idéia é limitar os dias liberados para pescar e, assim, manter o 

estoque reprodutivo de peixes. 

Conforme Randall (1987), esta regra não garante, por si só, que haverá exploração 

racional dos recursos pesqueiros. Com uma estação de pesca restrita (poucos dias 

permitidos para pescar), um pescador compete com outro para comprar e usar o maior e 

mais rápido barco de pesca e a mais efetiva tecnologia para capturar o pescado. 

Essa competição entre pescadores (por uma produtividade maior na pescaria: quem 

captura mais num limitado tempo de pesca) induz a elevados investimentos em 

equipamentos e técnicas de captura (barcos, redes, tecnologias apropriadas para 

localizar cardumes, etc). Dessa forma, mesmo com poucos dias permitidos para a 

pescaria, a tendência é um grande volume de pescado capturado (devido aos 

investimentos tecnológicos na atividade pesqueira). Assim sendo, limitar a pesca apenas 

por tempo, segundo esse autor, é ineficaz. 



Licenças de pesca - instrumento implica emitir licenças de pesca em número 

limitado. Dessa forma, restringe-se o número de barcos autorizados a pescar. O 

propósito dessa regulamentação é controlar o esforço de pesca. 

Segundo Clark (1989), essa regulamentação induz os proprietários de barcos 

licenciados a investirem mais em equipamentos de captura, aumentando o poder de 

pesca efetivo de seus barcos. Com uma infra-estrutura melhor na captura do pescado, 

essa forma de regular a pesca torna-se ineficaz em reduzir o esforço de pesca. 

Restringir tipos de insumos utilizados na pesca - o controle de insumos utilizados 

na atividade pesqueira pode ser feito limitando o tamanho do barco de pesca, limitando 

sua capacidade para estocar e refrigerar o pescado, restringindo ou proibindo o uso de 

aparelhos para localizar cardumes, entre outras formas. Para Randall (1987), o controle 

de insumos utilizados na atividade pesqueira é ineficiente para conservar o recurso 

pesqueiro. Um pescador habilidoso, em pouco tempo, substituiria os insumos com 

restrição por outros insumos. Essa regulamentação resultaria em alocação ineficiente de 

recursos para regulamentar a pesca. 

Cotas individuais transferíveis – nesta forma de regulamentar, estabelecem-se cotas 

individuais de captura de uma determinada espécie. Essas cotas são determinadas com 

base em estudos biológicos e considerando o estado de conservação em que se encontra 

o estoque de pescado. Cada pescador, uma vez que sua cota fosse estabelecida (no caso, 

por uma agência do Governo responsável por essa atribuição), estaria livre para 

determinar a melhor combinação de custo de insumos (capital, tecnologia, trabalho e 

tempo). Portanto, cada barco, individualmente, teria sua cota de produção. Se o dono do 

barco decide não utilizá-la totalmente, pode vender parte da cota a outro pescador. 

Aqueles que decidirem expandir suas atividades poderão comprar as cotas de outros. 

Clark (1989) ressalta que por serem cotas individuais transferíveis (podendo ser 

vendidas entre pescadores), o processo de ajustamento dinâmico na atividade pesqueira 

seria encorajado. Pescadores mais produtivos expandiriam suas operações e usariam 

tecnologias mais modernas para reduzir custos. 

Taxas - conforme Randall (1987), se o problema é superexploração do recurso 

pesqueiro, a solução preferida deve ser a restrição da exploração do recurso através de 

taxações. Pode-se estabelecer, por exemplo, uma taxa por peixe capturado e 

comercializado, ao invés de restringir o uso de vários insumos no processo de 

exploração. 



Combinação de instrumentos de regulamentação - o estabelecimento de cotas 

individuais transferíveis juntamente com a imposição de taxas constitui os tipos de 

regulamentação mais discutidos na literatura em questão. O Estado pode apropriar-se 

parcialmente da renda potencial do recurso pesqueiro em dois momentos distintos: antes 

da captura, através de um pagamento por parte do pescador pela obtenção da licença de 

pesca, ou após a captura, na forma de impostos, taxas etc. 

Na versão de Clark (1985), cotas devem ser distribuídas e transferíveis. Dessa 

forma, o intercâmbio gerará um mercado de cotas e o preço da cota resultante será 

equivalente a um imposto sobre a produção. 

Segundo Bertolotti (1989), na economia da regulamentação pesqueira, o controle de 

preços (através de taxas, impostos etc.) e o controle de quantidades (através de cotas) 

têm efeitos equivalentes sobre a produção. A grande diferença é que no primeiro caso 

(controle de preços), parte da renda gerada pelo recurso é apropriada pelo Estado e no 

segundo caso (controle de quantidades), a renda gerada pelo recurso é apropriada pelos 

pescadores. 

Paez (1993) sugere que, a partir das estimativas da função de rendimento 

sustentável, o critério a ser considerado na escolha do método de controle do esforço de 

pesca é o do custo de instituir e cumprir tal regulamentação ser inferior ou igual ao valor 

potencial de seus benefícios. São várias as formas de regulamentação da pesca 

utilizadas no Brasil. No entanto, essas formas se concentram mais em limitar a pesca 

por tempo, em conceder licenças para pescar e em restringir os tipos de insumos 

utilizados na pesca. São poucas as regulamentações brasileiras que restringem a pesca 

através do estabelecimento de taxas (controlando o preço do pescado).  

1.4. Gestão do SDPA 

O cenário histórico, social e político da pesca na Amazônia, assim como os 

aspectos sócio-institucionais que gerenciam o seguro são debatidos para conhecer o 

processo gestão e a relação estabelecida entre as instituições, as entidades organizativas 

dos pescadores e o acesso dos pescadores artesanais à seguridade social. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica, documental seguida de uma pesquisa de campo 

para construir conhecimento acerca da atuação dos órgãos governamentais são 

abordados representantes institucionais, entidades representativas dos pescadores e 

pescadores beneficiados e associados à Colônia dos Pescadores e Associação dos 

Pescadores do município de Manacapuru/AM.  



Para a coleta de informações e dados empíricos, foram utilizadas técnicas e 

instrumentos como: entrevista semi-estruturada; realizadas com representantes 

institucionais do TEM – Ministério do Trabalho; SEAP – Secretaria de Aquicultura e 

Pesca -AM; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), órgão do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal. A pesquisa possibilita verificar a organização e gestão da Política do 

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, bem como entender que gestão de recursos 

naturais pressupõe apreender ao mesmo tempo os aspectos técnicos, políticos e sócio-

institucionais do processo de efetivação do benefício. 

O Seguro Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA) ou seguro defeso, como 

popularmente é conhecido, foi ampliado logo em seguida para as águas interiores, na 

qual entram as águas amazônicas. A sua ampliação veio de uma demanda da própria 

organização dos pescadores, que devido ao aumento da demanda de pescado para os 

centros urbanos, particularmente para a Manaus da Zona Franca em efervescência, 

gerou o mercado fundamental para a existência da atividade mercantil pesqueira. Os 

incentivos para ampliar a explotação, incidem na introdução de motores a diesel a partir 

da década de 50 e a disponibilização de linhas de náilon no comércio local a preços 

acessíveis na década de 60, completando assim, as maiores causas sócio-econômicas 

mais importantes deste retorno da pesca regional à uma posição de importância 

comercial (FURTADO, 1981).  

Tais fatores apresentam-se como fundamentais, uma vez que, a análise de uma 

política pública como o SDPA pressupõe, não apenas o conhecimento do processo 

produtivo da profissão pelo pescador, mas também das dimensões que compõem a 

gestão do benefício do SDPA.  Buscar fatores que contribuem e evidenciam sua 

organização e as condições de trabalho, que engloba o seu ambiente de trabalho e, as 

relações de poder que agem e interferem na autonomia do pescador e no processo 

produtivo vai além do trabalho cotidiano do trabalho do pescador artesanal. A 

apresentação dos dados e análise, à luz da literatura escolhida para embasar a discussão 

parte de uma perspectiva sociológica, para compreender as formas sutis, porém 

complexas e profundas intrínsecas aos elementos essenciais da política do SDPA, a 

saber: seus objetivos; eficácia; e, perspectivas que emergem no cenário da pesca que 

passa a ser delineado a partir de 2009; além dos dados empíricos, que propiciam 

entender a dimensão que o pescador artesanal ocupa na política.  



O trabalho que se apresentou buscou traçar considerações acerca da realidade de 

uma política pública, que visa a redistribuição de renda e a mediação do acesso aos 

recursos pesqueiro. O Seguro Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA surgiu no 

pleito de campanha do Governo Luiz Inácio Lula da Silva, para mediar a relação entre 

os pescadores artesanais do litoral brasileiro com o Estado. 

  

Ao promover tal política, o Governo Federal teve como objetivo garantir uma 

renda mínima ao pescador artesanal profissional, que devido à proibição estabelecida na 

lei sobre o defeso, passa a ser compensado pela paralisação na atividade. A Política de 

SDPA, neste contexto, tem o papel fundamental ao garantir, segundo o que está 

estabelecida em lei, uma renda de subsistência ao pescador no período do defeso, para 

garantir a renovação espécies e a sustentabilidade da atividade. Assim, proporcionaria 

um rendimento provisório e uma adequação do segurado às novas exigências do 

mercado de trabalho, promovendo uma inclusão social e reduzindo a probabilidade do 

mesmo vir a precisar novamente do benefício. 

No entanto, o debate que se apresentou atentou para o fato do benefício ter um 

efeito ambíguo, pois, ao mesmo tempo, que garante a reprodução das espécies e uma 

renda ao pescador, pode estar causando um aumento no esforço de pesca. Pois em 

decorrência da garantia de renda, fornecida pelo Governo Federal ao pescador, o 

número de indivíduos que se cadastram no programa está aumentando 

significativamente a cada ano, acarretando um inchaço nos recursos da União e se esses 

novos segurados além de receberem o respaldo financeiro estiverem se agregando, ao 

número já existente de pescadores, pode contribuir negativamente para a 

sustentabilidade da atividade. Dessa forma, o estudo alcançou os objetivos propostos ao 

expor, além a história-social da pesca, as dimensões presentes na administração do 

SDPA, assim como, ao apresentar dados que emergem que aproximam uma análise da 

realidade do pescador artesanal beneficiado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate possibilitou analisar que ainda existe uma lacuna na comunicação entre 

as instituições que administram o SDPA e também destas com a realidade vivenciada 

pelo pescador e até mesmo a eficácia econômica e ecológica da política do seguro 

desemprego destinada a mediação do recurso pesqueiro. Mesmo que o objetivo final da 



política do SDPA seja garantir a preservação das espécies na época da reprodução, não 

há um controle se realmente estas espécies estão completando seu ciclo reprodutivo. 

A Nova Lei da pesca e Aquicultura (2009) trás consigo significativas mudanças 

ao setor pesqueiro. Dentre as modificações está a mudança na gestão do SDPA. Com a 

Nova Lei da Pesca, a agora extinta SEAP, passa a ter função de executora, uma vez 

passa a articular entre os atores, órgãos governamentais e não governamentais. O 

cenário da pesca em 2009 certamente não é o mesmo do ano de 2003, quando o SDPA 

foi instituído pela Le 10. 779. O SDPA pode ao mesmo tempo ser considerado um dos 

maiores instrumentos na proteção das especiais e também um dos maiores benefícios já 

instituídos pelo Governo Federal responsáveis pela movimentação da economia dos 

municípios, entre eles o lócus da pesquisa.  

 O trabalho interinstitucional dos responsáveis pela implementação, execução e 

fiscalização do SDPA e do próprio defeso não contempla uma rede de diálogos que 

possibilitem trocar informações acerca da efetivação da política. Mesmo que o objetivo 

final do beneficio é a garantia da reprodução das espécies, não há um controle, segundo 

as informações do IBAMA e do MTE, da eficácia da política, pois não há dados que 

comprovem que o período do defeso, a paralisação da pesca e o benefício, tenham 

propiciado o controle efetivo na reprodução das espécies. Diante disso, verificou-se 

também a inexistência de um controle da captura das espécies, que comprove a 

preservação das espécies, finalidade está do defeso e do seguro.  

 Este quadro agrava-se quando consideramos a dimensão que engloba o trabalho 

realizado na base do setor, ou seja, a relação entre os pescadores artesanais e as 

entidades representativas a qual são associados. Nesta dimensão foi possível verificar a 

grande defasagem na comunicação entre o pescador artesanal e as entidades. Há 

inúmeras entidades representativas dos pescadores, mas verificou-se que mesmo com 

tais lacunas na organização entorno do setor, o pescador artesanal possui conhecimentos 

sobre a importância da sua organização na conquistas de direitos.  

As entidades organizativas dos pescadores atuam em função do período do 

defeso, como se comprovou nos dados trabalhados. A sustentabilidade organizativa do 

setor depende da participação dos próprios pescadores no processo de tomada de 

decisão. Contudo, a proposta que se apresentou tende a ser uma contribuição para o 

debate entorno das políticas públicas efetivadas pelo Estado para o setor pesqueiro.  

O estudo possibilitou considerar a co-gestão dos recursos, como uma alternativa 

imprescindível no manejo integrado, que envolva a dimensão institucional do SDPA às 



organizações de base, que inclui o pescador artesanal. Nesta, segundo Pereira & Isaac 

(2009), as instituições são intimadas a se constituírem como parte do processo de 

participação, na co-responsabilização das instituições governamentais e não 

governamentais juntamente com as estruturas sociais de base na busca de alternativas 

coletivas. 
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