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A QUESTÃO DA LUTA NA/PELA TERRA E ÁGUA DOS 

PESCADORES ARTESANAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

PESQUEIROS DE ILHA DE MARÉ (BA) 
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A questão da luta na/pela terra e água dos pescadores(as) da Ilha de Maré (BA) consiste numa 

temática que tem ganhado relevante destaque nas últimas décadas e, com isso, inúmeras 

questões, conceitos e temas têm perpassado as discussões sobre o desenvolvimento da pesca 

artesanal no Estado. É importante destacar que a pesca artesanal é compreendida nesta 

pesquisa, enquanto uma atividade praticada pelos pescadores artesanais, dentro dos moldes da 

pequena produção mercantil, que possui características culturais, econômicas, ambientais e 

sociais específicas. Possuidores de um amplo conhecimento sobre “as águas, os manguezais e 

os pescados da BTS”, a relação de apropriação desenvolvida pelos pescadores locais com a 

natureza é caracterizada por extremos laços de identidade, pertencimento e, principalmente, 

respeito, onde são desenvolvidos valores simbólicos e materiais que asseguram o seu modo de 

vida e configuram suas territorialidades. Territorialidades que têm sido intensamente 

ameaçadas e, em alguns casos, destruídas, pelo modelo de desenvolvimento historicamente 

empregado na Baía de Todos os Santos, região onde se encontra localizada a Ilha de Maré. 

Observa-se que os espaços que eram de uso das comunidades, aos poucos, foram sendo 

ocupados, delimitados e controlados por novas e distintas atividades (aquícola, portuária, 

metalúrgica, petroquímica, turística etc.), originando inúmeras disputas e conflitos territoriais. 

O discurso do progresso e do desenvolvimento foi, e tem sido, utilizado até os dias atuais, 

como estratégia para a ocupação e inserção de distintas atividades industriais no entorno da 

Baía. Entretanto, trata-se de uma ideia que não condiz com a realidade e necessidades das 
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comunidades locais, pelo contrário, compromete diretamente a sua sobrevivência. Por se 

tratar de um dos principais pontos de investimento e concentração de atividades industriais do 

Estado, tais questões acabam sendo invisibilizadas, o que, de certa forma, tem contribuído 

para que o capital – através do Estado, empresas privadas e/ou particulares – continue a 

ocupar, privatizar e degradar massivamente esses espaços. Não obstante, nota-se que a 

maioria dos instrumentos jurídicos voltados à regulamentação dos direitos territoriais das 

comunidades tradicionais “não dão conta” das especificidades que envolvem o modo de vida 

e as territorialidades dos pescadores(as) artesanais. É a partir desse cenário que surge, entre as 

diversas ações de luta e resistência empreendidas pelos pescadores, a Campanha Nacional 

pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, tendo como um 

dos seus objetivos a proposição de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que regularize os 

territórios pesqueiros. Considerada pelos pescadores da Ilha de Maré como uma importante 

estratégia para a defesa dos territórios, a Campanha consistiu, nesta pesquisa, numa 

importante ferramenta de identificação, discussão e análise dos principais desafios e 

perspectivas que envolvem a regularização do território local. Portanto, é nesse emaranhado 

de inquietações e reflexões que nos propomos a analisar, a partir de uma perspectiva 

geográfica e tomando como recorte empírico-analítico as comunidades tradicionais pesqueiras 

da Ilha de Maré, as especificidades que envolvem a questão da luta na/pela terra e água dos 

pescadores artesanais baianos e os desafios e perspectivas da regularização de seus territórios.  
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