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RESUMO 

O presente artigo, intitulado – “Território, territorialidade e participação social: um olhar 

sobre São Francisco do Conde” – tem como objetivo analisar a formação do território e a 

territorialidade de São Francisco do Conde, na Bahia e os rebatimentos na contemporaneidade 

no que diz respeito à participação social dos integrantes da Colônia de Pescadores do referido 

município. Considerando a participação social como uma possibilidade de diminuição das 

desigualdades sociais, justifica-se a necessidade deste estudo baseado na discussão dos 

conceitos de território e de territorialidade, relacionada à situação sócio econômica dos 

representantes da Colônia de Pescadores no município de São Francisco do Conde. A opção 

teórica foi centrada na discussão de território e de territorialidade, a partir das vertentes 

políticas, social e econômica. A pesquisa teve como metodologia a pesquisa-ação, a partir das 

seguintes fases: exploratória, com o reconhecimento da área de pesquisa, entrevistas e 

oficinas com os representantes da Colônia de Pescadores. Os resultados previstos ao longo do 

relatório técnico explicitam a relação da formação do território de São Francisco do Conde e a 

participação social dos integrantes da Colônia de Pescadores na territorialidade no município.  

PALAVRAS-CHAVE: Território. Territorialidade. Participação Social.  

 

INTRODUÇÃO 
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A discussão realizada neste artigo, está baseada principalmente, no estudo da relação 

entre território e territorialidade em São Francisco do Conde, no Estado da Bahia, município 

fortemente influenciado pela exploração petrolífera, tendo como referência a participação 

social dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05.  

Além da influência da produção açucareira nas relações de poder tanto do Recôncavo 

baiano, quanto em São Francisco do Conde, o estudo tem como objetivo geral analisar a 

influência da Petrobras a partir da década de 1950 na territorialidade do Recôncavo baiano e 

as implicações nas transformações econômicas, políticas e sociais no município de São 

Francisco do Conde, articulando ações junto a Colônia de Pescadores Z-05, estimulando à 

participação social. 

A escolha da Colônia de Pescadores Z-05 deu-se principalmente pelo significativo 

impacto socioeconômico, sofrido pela atividade pesqueira, no município de São Francisco do 

Conde, desde a implantação da Petrobras, até a importância dos pescadores e da pesca na 

organização socioterritorial na atualidade. 

Nesta perspectiva, o presente estudo está pautado nas seguintes questões: como a 

participação social dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, interferiu e interfere na 

formação do território e na territorialidade em São Francisco do Conde, e de que forma a 

Petrobras influenciou no território e na territorialidade do município e a relação com os 

integrantes da Colônia de Pescadores Z-05.  

Diante das problemáticas estabelecidas, foram delimitados os seguintes objetivos 

específicos: entender como a participação social dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-

05 influenciou e influencia na formação territorial e na territorialidade de São Francisco do 

Conde; analisar como a Petrobrás interferiu na formação territorial de São Francisco do 

Conde e avaliar a relação da empresa com os integrantes da Colônia de Pescadores; analisar 

as ações e participação social dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05 em São 

Francisco do Conde no contexto atual. 

Para além da análise da relação entre território, territorialidade e participação social 

dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, no município de São Francisco do Conde, a 

pesquisa também tem como motivação o interesse em estudar as mudanças que se 

estabeleceram no Recôncavo baiano, com a implantação da Petrobras, em 1950, no distrito de 

Mataripe, e o crescimento econômico do município de São Francisco do Conde, que foi 

analisado com o intuito de explicar os principais aspectos e contradições que envolvem 

desenvolvimento territorial, territorialidade e participação social.  



Dessa forma, o objeto de estudo da presente pesquisa é o território, a territorialidade e 

a participação social, respeitando não apenas a subjetividade que envolve a definição de 

conceitos, mas também diferentes abordagens disciplinares, que discutem os mesmos sob 

diversas perspectivas. Para isso, foram discutidos o conceito de território a partir de autores 

como Calheiros (2005), Silva (2003), Santos (2006), Haesbaert (2004), Raffestin (1993): o 

conceito de territorialidade, sob a perspectiva de Saquet (2009), Raffestin (1993), Haesbaert 

(2004) e participação social no olhar de Barcelos (2008), Milani (2008), Gomes (2006), 

Santos (2002).  

Para a realização da pesquisa, foram analisadas as transformações ocorridas no 

Recôncavo baiano, especificamente em São Francisco do Conde, explicando as ações 

implementadas pelos diferentes sujeitos sociais, assim como as relações de poder dela 

resultantes, buscando uma análise da situação que se encontrava na década de 1950, com uma 

economia baseada principalmente na produção agrícola, para atividade extrativista a partir da 

Petrobras. 

A implantação da Petrobras na Bahia modificou o território do Recôncavo baiano, 

intensificou as redes de comunicação, com a abertura de rodovias, influenciou na 

reorganização da estrutura urbana, rural e na distribuição populacional de São Francisco do 

Conde, incorporando novos elementos nos setores de comércio e serviços que a partir daquele 

momento comporiam a nova configuração territorial.  

Para a concretização deste estudo, buscou-se uma revisão bibliográfica sobre os 

conceitos de território, territorialidade e participação social. Para além da discussão sobre os 

referidos conceitos, foi realizado um estudo sobre a formação territorial do Recôncavo baiano 

e de São Francisco do Conde e o processo de implantação da Petrobras no Estado da Bahia.    

Para analisar aspectos sócioeconômicos do município de São Francisco do Conde foi 

realizada coleta de dados dos índices de escolaridade, economia, renda per capita, saúde, 

moradia, de São Francisco do Conde, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), Prefeitura 

Municipal de São Francisco do Conde e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

Além do levantamento bibliográfico foram realizadas pesquisas de campo, que 

possibilitaram uma análise da realidade social do município de São Francisco do Conde e 

maior interação com os integrantes da Colônia dos Pescadores Z-05, através da realização de 

entrevistas, oficinas, análise de fichas cadastrais da comunidade pesqueira.  



Explicar a relação desta nova configuração territorial, a partir da Petrobras até o século 

XXI, em São Francisco do Conde, é fundamental para analisar a participação social dos 

integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, na formação do território e da territorialidade do 

município. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Durante a década de 1930 o governo do então presidente Getúlio Vargas, reuniu 

esforços direcionados à exploração petrolífera no território brasileiro, a partir de uma política 

de desenvolvimento nacional, tendo como um dos pilares o desenvolvimento da indústria de 

base, que possibilitaria o crescimento de outros setores indústrias como: a indústria de bens 

intermediários e a indústria de bens de consumo (BRITO, 2006).  

Porém, apesar dos esforços para o desenvolvimento de uma política de exploração do 

petróleo nacional, dentro do próprio governo federal existiam divergências sobre a exploração 

no território nacional. Por um lado, um grupo liderado por General Juarez Távora defendia a 

parceria com o capital nacional e estrangeiro, principalmente norte americano.  

Por outro lado, o General Horta Barbosa defendia uma linha nacionalista e centralista, 

com monopólio no investimento relacionado à exploração do petróleo. Nesse contexto 

político e econômico, após uma série de investimentos em pesquisa à procura deste recurso 

mineral no subsolo do Recôncavo baiano, foi encontrado reservas no ano de 1939 (BRITO, 

2006). 

A partir da década de 1950 o município de São Francisco do Conde, no Estado da 

Bahia, sofreu significativa influência na organização socioterritorial, por conta da exploração 

petrolífera, tendo em vista a implantação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), no distrito 

de Mataripe, que interferiu na economia, geração de empregos e dinâmica social.   

Na década de 1960, a quantidade de óleo extraído no Recôncavo baiano impressionava 

pelo volume, tendo significância na economia nacional e na organização do território 

brasileiro (BRITO, 2006). No Recôncavo baiano, na década de 1950, o processo de 

industrialização intensifica-se, impulsionado pela instalação da Refinaria Landulpho Alves no 

distrito de Mataripe e Caípe, em São Francisco do Conde. 



 “Os investimentos na construção de estradas restrita aos campos de exploração de 

petróleo, cresceram à taxa real média de 16% entre os anos de 1958 e 1959” (OLIVEIRA, 

2003, p. 44). 

Neste contexto econômico, Brito (2004) destaca, como a partir da exploração 

petrolífera as relações sociais, influenciaram na organização territorial do Recôncavo baiano. 

Segundo o autor, a década de 1960 foi marcada principalmente por um momento onde houve 

um consenso firmado taticamente entre a Petrobras, enquanto companhia, e dos demais 

agentes sociais que de forma direta ou indireta tinham interesse nas atividades relacionadas ao 

petróleo no Recôncavo baiano.  

Neste momento, a Petrobras não se apresentava mais como um elemento estranho na 

sociedade e por este motivo não precisava mais ser combatida. A empresa petroquímica 

despontava como um elemento hegemônico no Recôncavo baiano, tornando possível novas 

configurações a este território. 

A partir de estudos de Oliveira (2003), o número de investimentos da Petrobras, no 

Estado da Bahia e mais especificamente no Recôncavo baiano, aumenta de forma gradativa, 

 

 

entre 1955 e 1959, o total de investimentos corresponderá de 1% até 7,4% da renda 

total e de 8,1% a 66,9% da renda interna industrial do estado da Bahia. A massa de 

salários pagos pela Petrobras despejada na economia baiana cresceu à razão anual de 

18% reais, entre 1958 a 1969, e no mesmo período se elevou de 7,64% a 38,7% do 

total da renda industrial interna do estado, tendo atingido o nível de quase 50% no 

ano de 1967. Toda essa massa monetária, de investimentos e salários concentrada 

num espaço reduzido, praticamente no Recôncavo e em Salvador, transformou a 

economia baiana radicalmente (OLIVEIRA, 2003, p. 43). 

 
 
 

A Refinaria Landulpho Alves, representou um referencial no processo de crescimento 

na Bahia, marcando um novo período tanto na organização do território baiano, quanto na 

economia do Estado.  

São Francisco do Conde, sendo o município onde inicialmente implanta-se a Refinaria 

Landulpho Alves (RLAM), sofreu os impactos, relacionados à exploração Petrolífera, na 

economia, inclusive na geração de empregos. 

Dados do IBGE afirmam que na década de 1970, o setor industrial era o segundo que 

absorvia maior quantidade de mão de obra, com 1.870 trabalhadores voltados principalmente 

para atividades ligadas à exploração petrolífera. O setor industrial perdia apenas para a 

agricultura que absorvia na mesma década, 1.932 trabalhadores.  



De acordo com Brito (2004), no que diz respeito à quantidade de petróleo extraído, o 

grande volume do óleo no Recôncavo baiano entre as décadas de 1950 e 1960 já superavam a 

expectativa governamental, ultrapassando a barreira dos 100 mil barris de petróleo por dia. A 

instalação da indústria automobilística no Brasil na década de 1950 e o acelerado processo de 

urbanização estimularam o aumento de consumo de derivados de petróleo.  

De acordo com Santana (2011), a construção da Refinaria Landulpho Alves, foi 

iniciada em 1947, com obras de terraplanagem, porém apenas em 1949 a construção foi 

efetivada, na Fazenda Barreto, localizada entre os rios Mataripe e São Paulo, no território de 

São Francisco do Conde. 

Desde a decadência da produção de cana-de-açúcar, o município apresentou um forte 

declínio de sua economia. A partir da década de 1950, as mudanças iniciam-se, relacionados 

principalmente a extração de petróleo. 

No município de São Francisco do Conde, a Petrobras inicia a pesquisa e consequente 

exploração de petróleo e instala uma pequena refinaria no distrito de Mataripe. Segundo 

Santana, a construção da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), 

 

 

envolveu trabalhadores rurais e pescadores, da região, que mesmo sem preparo 

técnico, enfrentaram as intempéries do trabalho pesado para ver a obra avançar, uns 

treinavam nas máquinas enquanto outros cavavam os buracos para a construção do 

campo (SANTANA, 2011, p.40). 

 

 

Do ponto de vista da estrutura social, as atividades da Petrobras instauraram um 

processo migratório para a cidade de São Francisco do Conde, principalmente para a 

construção da Refinaria Landulpho Alves. Para Santana (2011, p.37),  

 

 

surgiu então uma nova classe social oriunda das atividades da empresa 

petrolífera. Criaram-se os acampamentos para os engenheiros, técnicos e 

operários que se superpõem ao território, enquanto estava na jornada de 

trabalho e como um elemento estranho a estrutura tradicional existente; 

advindas de lugares diferentes, em diversas escalas e temporalidades.  

 

 

 Por conta do status social, a carência de serviços, a fragilidade de estrutura urbana e 

saneamento básico em São Francisco do Conde, as famílias pertencentes principalmente à 

mão de obra técnica, fixaram-se na cidade de Salvador. 



Durante três décadas, o Recôncavo baiano foi o único produtor nacional de petróleo, 

chegando a produzir um quarto das necessidades nacionais. A cidade exponencialmente torna-

se o local onde o novo operariado residiu, sendo à base de operação de outras firmas 

subcontratadas da Petrobras. Modifica-se a configuração do desenho urbano daquele espaço, 

visto “como produto da transformação da natureza pelo trabalho social/ político” (CASTRO, 

1992, p. 95). 

 

 

 Segundo Oliveira (2003, p. 57), 

 

 

os salários pagos pela Petrobras, injetavam na economia baiana uma redinamização 

do capital e na geração de empregos. As atividades demandadas pela Petrobras dão 

uma nova dinâmica à construção civil, inclusive em São Francisco do Conde. Os 

investimentos na construção de estradas restritas aos campos de exploração de 

petróleo crescerão à taxa média anual de 16% entre 1958 e 1959, além disso, por 

causa da escassez na área de habitação, aconteceu um importantíssimo crescimento 

da indústria da construção civil e de seus materiais, influenciando principalmente na 

transformação do espaço urbano.   

 

 

As transformações ocorridas no espaço urbano possibilitaram o êxodo rural - saída do 

campo para a cidade - em São Francisco do Conde e a criação de empregos indiretos, 

principalmente na construção civil e estradas. 

Esta transição da população rural para a urbana em São Francisco do Conde foi 

bastante significativa principalmente entre as décadas de 1980 e 1990. Durante este intervalo 

de 10 anos, a população urbana passou de 39,7% em 1980, para 84,5% em 1990. 

As transformações na estrutura social e urbana no município de São Francisco do 

Conde foi resultado das transformações da estrutura populacional, antes concentrada no 

espaço rural, por conta de atividades econômica como cana-de-açúcar, pecuária e pesca, mas 

que aos poucos passou a concentrar a população na cidade, por causa não somente da 

Petrobras, que gerava empregos, mas também do crescimento urbano e do setor de comércio e 

serviços.  

Ao mesmo tempo em que o êxodo rural foi marcante durante as décadas de 1980 a 

1990 em São Francisco do Conde, o incremento populacional foi relativamente pequeno, 

passando de 17.825 habitantes em 1980, para 20.238 habitantes em 1990.  



Ainda no que diz respeito à evolução populacional, no município de São Francisco do 

Conde, ocorreu entre as décadas de 1970 e 1980, um fato que merece ser registrado. Ao invés 

do crescimento da população total, houve uma diminuição deste índice entre as décadas de 

1970 a 1980, observando o município apresentava 20.738 habitantes em 1970 e 17.825 

habitantes em 1980. Esta diminuição da população entre as duas décadas foi resultado do 

fluxo migratório de funcionários da Petrobrás para a cidade de Salvador, e outros habitantes 

do município em busca de maiores possibilidades de serviços, principalmente na capital 

baiana.  

A população em São Francisco do Conde volta a crescer a partir da década de 1990, 

graças ao desenvolvimento do setor terciário no município. Para além das transformações 

estruturais, segundo Oliveira (2003), a inserção da Petrobras em São Francisco do Conde, 

provocou um choque entre a economia do petróleo e sociedade tradicional existente no 

campo, conduzindo a mudanças significativas no meio rural.  

Além das alterações relacionadas às atividades econômicas presentes no campo, houve 

prejuízos significativos na atividade pesqueira, que sofreu os impactos da implantação da 

Petrobras, principalmente ¨desaparecimento¨ dos peixes no momento de instalação das 

plataformas de extração de petróleo, que causavam explosões e os espantavam, causando 

prejuízos para aqueles que sobreviviam da atividade da pesca. 

  Todos os impactos causados pela extração petrolífera influenciaram de forma direta e 

indireta nas áreas rurais de São Francisco do Conde, aumentando os prejuízos dos 

proprietários de terras, causando desempregos e consequente migração para o espaço urbano.  

Os comerciantes tiveram um papel importante no crescimento da cidade e na 

configuração da rede urbana, pois se distribuíam principalmente pelo centro, assumindo as 

diversas categorias sociais, desde o negociante até o ambulante, sendo os maiores pagantes 

dos impostos.   

As migrações da população do espaço rural para o urbano provocaram transformações 

significativas no território de São Francisco do Conde, redesenhando-o a partir das novas 

necessidades dos habitantes locais. 

Além da influência da produção açucareira nas relações de poder tanto do Recôncavo 

baiano, quanto em São Francisco do Conde, a pesquisa tem como objetivo geral analisar a 

influência da Petrobras a partir da década de 1950 na territorialidade do Recôncavo baiano e 

suas implicações nas transformações econômicas, políticas e sociais no município de São 

Francisco do Conde, articulando ações junto a Colônia de Pescadores Z-05, estimulando à 

participação social. 



A escolha da Colônia de Pescadores Z-05 deu-se principalmente pelo significativo 

impacto socioeconômico, sofrido pela atividade pesqueira, no município de São Francisco do 

Conde, desde a implantação da Petrobras, até a importância dos pescadores e da pesca na 

organização socioterritorial na atualidade. 

De acordo com pesquisa realizada sobre a origem da Colônia de Pescadores Z05, 

localizada no município de São Francisco do Conde, a mesma foi fundada em 23 de dezembro 

de 1973, momento em que as atividades de extração de petróleo da Refinaria Landulpho 

Alves (RLAM) estavam em ascensão.  

Nesse contexto, a Colônia de Pescadores Z-05 surgiu com o objetivo de defender os 

interesses da comunidade pesqueira do município de São Francisco do Conde, tanto no que 

diz respeito à manutenção desta atividade econômica, quanto na própria ação da Petrobras, 

que desde a implantação, em 1953, prejudicou a atividade pesqueira, por conta das explosões 

para fixação das plataformas e a utilização de sondas que espantavam os peixes.  

Para além da análise da relação entre território, territorialidade e participação social 

dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, no município de São Francisco do Conde, a 

pesquisa também tem como motivação o interesse em estudar as mudanças que se 

estabeleceram no Recôncavo baiano, com a implantação da Petrobras, em 1950, no distrito de 

Mataripe, e o crescimento econômico do município de São Francisco do Conde, que foi 

analisado com o intuito de explicar os principais aspectos e contradições que envolvem 

desenvolvimento territorial, territorialidade e participação social.  

De acordo com catalogação das fichas cadastrais presentes na secretaria da Colônia de 

Pescadores Z-05, a mesma apresenta aproximadamente 1.230 pescadores associados, 

localizados na sede do município de São Francisco do Conde, Distrito de Caípe em São 

Francisco do Conde e Santo Amaro. No caso específico deste estudo, se aprofundou numa 

análise da relação das comunidades humanas, que sobrevivem daquilo que o mar oferece em 

termos de espécies que são comercializados e geram retorno financeiro e a forma como esses 

indivíduos se relacionaram com a formação do território e da territorialidade de São Francisco 

do Conde.  

Com o objetivo de compreender a importância e influência da atividade pesqueira na 

formação territorial e da territorialidade de São Francisco do Conde, houve a necessidade de 

entender os diferentes tipos de pesca artesanal, delimitando aquela que mais se identifica com 

as características da pesca são franciscana.  

De acordo com Diegues (1995), a pesca artesanal pode ser dividida em três categorias: 

a pesca artesanal rudimentar, que apresenta baixa intensidade tecnológica, baixa diversidade 



de práticas de pesca e baixa produção, com pequenos barcos, movidos a motor ou a velas, a 

pesca artesanal diversificada de média tecnologia, que abrange alta diversificação de práticas 

pesqueiras, mas de média intensidade tecnológica e baixa ou média produção e a pesca 

empresarial e artesanal comercial de alta tecnologia, nas zonas de produção e tecnologia altas, 

e diversificação intermediária, com barcos de maior porte e motorizada. 

Em entrevista realizada, na sede da associação, com o presidente da Colônia de 

Pescadores – Z05 em São Francisco do Conde, o mesmo caracteriza a atividade pesqueira 

desenvolvida como artesanal rudimentar, por dois aspectos: não apresentar grandes 

embarcações e técnicas de pesca que requer esforço humano, a partir do trabalho com redes, e 

ser uma atividade tradicional que atravessou diferentes gerações. Durante a entrevista com o 

presidente da colônia de pescadores Z-05, o mesmo destacou que “não houve evolução na 

forma de pescar em São Francisco do Conde, ela ainda acontece em muitos casos como no 

passado, passando de geração para geração”.  

De acordo com estudos realizados por Diegues (1995, p.35),   

 

 
a questão da tradição está relacionada também ao cerne da própria pesca artesanal: o 

domínio do saber-fazer e do conhecer que forma o cerne da profissão. Esta é 

entendida como o domínio de um conjunto de conhecimentos e técnicas que 

permitem ao pescador se reproduzir enquanto tal.  

  

 

Diegues (1995) destaca que uma das características da pesca artesanal é a utilização 

das redes de náilon, de novos processos de conservação e transporte do pescado e a 

introdução da modernização, através da embarcação motorizada. 

 Segundo dados do Ministérios da Pesca e Aquicultura (MPA, 2014 / IBGE, 

2010), um em cada duzentos brasileiros são pescadores artesanais e esta é considerada uma 

das atividades econômicas mais tradicionais do Brasil, principalmente pelo fato de estar no 

contexto da economia brasileira desde o período colonial.  

 

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura (2014),  

 

 

a pesca artesanal é exercida por produtores autônomos, em regime de economia 

familiar ou individual, ou seja, comtempla  a obtenção de alimento para as famílias 

dos pescadores ou para fins exclusivamente comerciais. É uma atividade baseada em 

simplicidade, na qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e 

instrumentos de pesca, auxiliados ou não por pequenas embarcações, como jangadas 



e canoas. Esses pescadores atuam na proximidade da costa, dos lagos e rios. (MPA, 

2014) 

 

 

As características delimitadas pelo MPA (2014) aproximam-se do contexto da 

atividade pesqueira em São Francisco do Conde, sinalizadas tanto pelo presidente da colônia 

de pescadores, quanto evidenciada em oficinas realizadas, sobre participação social e 

cidadania, com representantes da Colônia de Pescadores Z-05, que sinalizaram a utilização 

dos barcos a motor como um dos seus anseios, que segundo os mesmos possibilitaria uma 

maior produtividade e otimização no tempo de trabalho.  

De acordo com o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do Ministério da Pesca 

e Aquicultura (MPA),  

 

estima-se que hoje no Brasil existe quase um milhão de pescadores artesanais. 

Sendo assim, esta é uma das atividades de maior impacto social e econômico no 

Brasil, que usufrui da grande extensão litorânea e da biodiversidade pesqueira nas 

12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Aproximadamente 45% de toda 

produção anual do pescado desembarcada são oriundas da pesca artesanal (MPA, 

2014). 

 

 

O MPA reconhece a profissão de pescador artesanal e diferentes ações são realizadas e 

financiadas pelo governo federal tais como: fábrica de gelo, caminhões frigoríficos, cozinhas 

comunitárias, câmaras frias e kit de manipulação de pescados em específicos de mariscos. 

Porém, segundo dados do presidente da Colônia de Pescadores Z-05, muitos desses benefícios 

não atendem a comunidade pesqueira de São Francisco do Conde, por conta do governo 

direcionar boa parte dos recursos para a pesca industrial e também pela falta da participação 

social dos pescadores associados à colônia na reinvindicação de seus direitos e por 

participarem das reuniões, apenas com interesses particulares.   

Em entrevista realizada com o presidente da Colônia de Pescadores Z-05, era 

sinalizado frequentemente: “pescador gosta de dinheiro e benefícios, se não houver um 

retorno financeiro imediato, ou se numa reunião, a Colônia não oferecer algo, como cesta 

básica, os pescadores não comparecem ao evento”.  

Ao mesmo tempo durante as oficinas realizadas, em contradição ao que citado pelo 

presidente da Colônia, foi sinalizado pelos pescadores a falta de clareza da gestão da Colônia 

de Pescadores, no momento de passar as informações e os direitos dos pescadores, para que 

os mesmos possam “correr atrás do prejuízo”.  



Além de cursos e aspectos ligados a estrutura, o governo federal garante ao pescador 

artesanal, o seguro defeso que é pago durante o período de reprodução de determinadas 

espécies. No caso de São Francisco do Conde, o chamado defeso camarão atingiu cerca de 

400 pescadores, em 2015, dos quase 1.230 cadastrados na colônia.  

Segundo Diegues (1995, p.43),  

 

 

A desorganização da pesca artesanal é causada, maioria das vezes, pela própria 

dinâmica do avanço do capital de outros setores da produção social capitalista 

(avanço das indústrias poluentes e o consequente empobrecimento biológico do 

ambiente, das imobiliárias, das empresas de colonização, madeireiras, da expressão 

turística, etc.)  

 

 

No caso de São Francisco do Conde essa desarticulação vai além de aspectos ligados 

ao avanço de indústrias, empobrecimento biológico ou outros aspectos ligados à questão 

turística no município.  

A vulnerabilidade social no município de São Francisco do Conde, ainda é 

significativa, onde segundo pesquisa realizada pelo PNUD (2010), 47,42% da população está 

vulnerável a pobreza; 6,41% são extremamente pobres e 18,88% são pobres. 

As taxas de pobreza e vulnerabilidade à pobreza são contraditórias se comparados a 

Renda per capita (em R$) do município que no ano de 2010, de acordo com o PNUD (2010), 

esteve em torno de R$ 433,23 mil.  

A maioria dos membros da comunidade pesqueira, presentes nas oficinas relataram 

que moram nas zonas periféricas da cidade de São Francisco do Conde, principalmente nos 

bairros Babilônia e na Avenida Santa Rita. Áreas destacadas anteriormente neste relatório, 

como aquelas que apresentam uma série de problemas estruturais, como: saneamento básico, 

coleta de lixo, habitações precárias. Segundo os presentes, boa parte dos pescadores reside em 

zonas periféricas da cidade, desfavorecidas de determinados benefícios.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao finalizar a presente pesquisa, é necessário rever alguns pontos delimitados na fase 

inicial de construção do estudo e sua relação com o trabalho de campo, aplicabilidade da 

metodologia, as problemáticas e objetivos inicialmente delimitadas, para a conclusão da 

pesquisa. 



 No que diz respeito ao objetivo geral delimitado na pesquisa, foi possível analisar a 

influência da Petrobrás a partir da década de 1950 na territorialidade do Recôncavo baiano e 

as implicações socioeconômicas e políticas em São Francisco do Conde.  

A partir de uma contextualização geohistórica foi possível, entender o processo de 

implantação da Petrobras no Recôncavo baiano e em São Francisco do Conde, não perdendo 

de vista os três conceitos básicos que permearam este estudo: território, territorialidade e 

participação social.  

Dentre as problemáticas definidas neste estudo, que estão diretamente ligadas aos 

objetivos específicos, pode-se ter uma visão aprofundada no que se refere à participação 

social dos integrantes da Colônia de Pescadores Z-05 e sua influencia na formação territorial e 

na territorialidade de São Francisco. 

Compreendeu-se que existe uma fragilidade histórica na participação social dos 

integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, principalmente pela centralização da tomada de 

decisões, na figura do presidente da colônia.  

Apesar da gestão atual, conseguir agregar um número maior de associados nas 

reuniões realizadas, as mesmas são voltadas, muito mais para informes, do que discussões que 

venham a garantir os desejos e anseios da comunidade pesqueira. Principalmente, no que diz 

respeito à posição e valorização social desta comunidade e espaços para a comercialização do 

pescado.  

A partir do estudo, constatou-se a sensível relação entre a Petrobras e a comunidade 

pesqueira, desde o período de implantação da empresa petroquímica, na década de 1950, que 

afugentava o pescado, por conta das constantes explosões provocadas para instalação das 

plataformas de extração de petróleo e problemas mais recentes, causados pelo corte das redes 

de pesca, na desativação e retirada de algumas plataformas que foram feitas de forma errônea.  

Além destes aspectos, os derramamentos de Petróleo causaram grandes prejuízos, 

tanto ambientais, quanto na renda daqueles que sobrevivem da atividade pesqueira, gerando 

com isso, uma relação conflituosa entre a Petrobras e os pescadores.  

No contexto atual, assim como já sinalizado anteriormente, a participação social dos 

integrantes da Colônia de Pescadores Z-05, é muito pequena diante do número de empregos 

gerados pela atividade econômica, e da importância geohistórica da pesca na formação do 

território e da territorialidade de São Francisco do Conde. 

 A organização territorial e a territorialidade perpassam por uma série de relações 

culturais, políticas, econômicas e sociais que a partir da participação da sociedade torna-se o 

caminho mais viável para que os sujeitos organizem o território a partir das suas necessidades.  



Na formação e organização territorial de São Francisco do Conde a Petrobras, como 

elemento econômico, teve significativa importância na dinâmica territorial do município, com 

a geração de novos empregos, o incentivo ao êxodo rural, abertura de rodovias, dinamização 

dos setores de comércio e serviços, aumentando consideravelmente os impostos gerados, por 

conta da exploração petrolífera.   

Por outro lado, o número de impostos gerados pela exploração petrolífera em São 

Francisco do Conde, não condiz com a estrutura do município, nem com as condições sociais 

da população, que apresenta problemas com serviços ligados a educação, saúde, moradia e 

saneamento básico, ocupando a 2.573ª posição na taxa de IDHM (PNDU, 2010), entre os 

5.565 municípios brasileiros, contrapondo a renda per capita de R$ 433,23 mil, segundo 

dados do Programa de Nações Unidas para o desenvolvimento (PNDU, 2010). Ou seja, o 

capital gerado pela exploração petrolífera não reverteu-se em condições dignas de vida para 

parte da população. 

Diante deste quadro socioterritorial, a participação social, como um instrumento 

fundamental para a formação de um território, tendo como base a construção de uma 

consciência voltada para o desenvolvimento da cidadania e cooperação entre diferentes 

sujeitos sociais, sejam estes representantes do poder público e/ou associados da colônia de 

pescadores, apresenta fragilidades que acaba por influenciar na organização territorial do 

município.  

Durante o estudo de campo era comum à sinalização não apenas do presidente da 

Colônia de Pescadores Z-05, mas também dos próprios participantes das oficinas promovidas 

por este estudo, à falta de participação e interesse dos pescadores, nas atividades realizadas. 

Sendo este um dos fatores motivadores para a concretização da cartilha.  

Durante a realização das oficinas, apesar de estabelecermos o número máximo de 30 

participantes, para cada atividade, esta meta não foi alcançada. Foi relatado pelos pescadores 

que participaram das mesmas e das entrevistas, sobre a necessidade de uma participação mais 

ativa da comunidade pesqueira nos encontros realizados e proporcionados pela Colônia de 

Pescadores Z-05, questionando inclusive, ações realizadas pelo Presidente da Colônia de 

Pescadores Z-05. Além disso, observou-se que as oficinas possibilitaram ampliar os 

horizontes dos participantes em relação às questões debatidas e que ainda não tinham sido 

discutidas entre a comunidade pesqueira. 

É importante salientar, que a não cultura da participação social, não se limita apenas a 

comunidade pesqueira de São Francisco do Conde, mas da própria construção histórica da 



sociedade brasileira, fruto de um processo colonizador impositor e explorador dos recursos 

naturais e da sociedade menos favorecida existente no Brasil.  

Para além de aspectos que remetem diretamente a formação sócio territorial de São 

Francisco do Conde, é importante registrar que a fragilidade de participação social, tanto da 

sociedade brasileira, quanto dos pescadores de São Francisco do Conde, é resultado de uma 

construção social, política e econômica, onde as decisões que dizem respeito à coletividade 

são tomadas de forma verticalizada (de cima para baixo), e estas influenciam diretamente na 

organização territorial.  

A não participação da comunidade pesqueira em relação aos interesses, que envolvem, 

pode ser inclusive analisada pelo fato da última eleição realizada no mês de junho de 2016, 

para a presidência da Colônia de Pescadores Z-05, onde iria definir a gestão que ficaria em 

vigor nos próximos 3 (três) anos, apenas 8% dos associados votaram nas chapas que 

disputavam as eleições.  

Como no regimento da Colônia de Pescadores Z-05, não existe uma clausula 

relacionada à porcentagem mínima de pescadores para garantir a legitimidade da eleição, a 

chapa da gestão presente entre os anos 2013 a 2016 foi reeleita, pela terceira vez.   

Outra dificuldade encontrada no desenvolvimento desta pesquisa foi à falta de 

arquivos relacionados a gestões passadas da Colônia de Pescadores Z-05. De acordo com 

informações do atual presidente da colônia, as gestões passadas ou não faziam pauta das 

reuniões, ou aqueles que faziam descartavam o material no final da gestão.  

Acredito que pelo fato da proposta das oficinas, discutir temáticas delicadas, como 

participação social, cidadania e democracia, que de certa forma, coloca em pauta o próprio 

poder exercido pelo presidente da Colônia de Pescadores Z-05, começou a existir certa 

resistência do atual presidente em fornecer as atas das assembleias realizadas em sua gestão. 

Os únicos materiais facilmente disponibilizados foram às fichas cadastrais, presentes da 

Colônia que facilitaram a catalogação de dados importantes expostos no decorrer da 

elaboração do relatório. 

Todos estes aspectos acabaram por concretizar dentro da perspectiva deste estudo,  

voltada não somente para o trabalho de pesquisa realizado no município, mas principalmente 

apresentar um produto final, para ser apresentada a comunidade pesqueira, tendo como 

temática principal, aspectos relacionados ao conceito de participação social e cidadania e a 

importância destes elementos na organização territorial, tendo em vista a necessidade de 

construção de elementos necessários à explicação e consolidação da cidadania no Brasil.  
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