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Apresentação 

 

As águas que correm para o norte descem e adentram no mar. 

E ao entrar no mar sua água torna-se potável... Por isso em todo 

lugar transformará em vida, haverá abundâncias de peixes, pois 

onde quer que essas águas cheguem trará vida (EZEQUIEL, 47).  

 

A promoção do protagonismo das populações tradicionais no Brasil tem 

apresentado um novo patamar em nossa história.  Nesses mais de 06 anos de 

desenvolvimento da Articulação Popular em Defesa do São Francisco, ficamos 

conhecedores/as das muitas necessidades do povo Sanfranciscano, em especial dos 

Pescadores e Pescadoras artesanais no alto/médio São Francisco. 

Tudo se iniciou com levantamento dos problemas de poluição no rio que 

ocasionaram a mortandade de peixes, principalmente do surubim, peixe símbolo do São 

Francisco, o que levou a identificação dos poluidores e depredadores de nosso rio. 

Movidas pelo Espírito Libertador e embasada na Liturgia da Libertação - 

evangélica opção pelo pobre, que diz: “buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e sua 

Justiça” - é que as irmãs da Divina Providência, tocadas pelo amor ao povo do rio, 

contagiaram-se por essa realidade e partiram para a construção de um diagnóstico 

vivencial das comunidades de pescadores e pescadoras artesanais, que na região do alto 

e médio se juntam e se completam com as comunidades ribeirinhas de Vazanteiros e 

Quilombolas. 

Depois de mais de um ano de vivência junto às comunidades, chegamos ao 

início de um caminho, que aponta para a continuidade da caminhada no esforço de se 

somar às lutas populares na defesa da Vida do Rio em sua plenitude. Continuidade, esta 

que dependerá dos autores e autoras que proporcionaram a construção deste 

DIAGNÓSTICO DA PESCA ARTESANAL NO NORTE DE MINAS, ALTO/MÉDIO SÃO 

FRANCISCO, o retrato da vida e história desse povo, aqui registrada em poucas linhas. 

O Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP acredita na força que brota dos 

pescadores e pescadoras para continuar essa caminhada de luta através da perseverança 

e resistência e assim, conjuntamente com outros autores, transformar as estruturas 

geradoras de injustiça e contribuírem na construção de uma nova sociedade, embasada 

na garantia dos direitos humanos.  

CPP Nacional 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta da pesquisa sobre a pesca artesanal surge dentro da experiência da 

Articulação pela revitalização popular do rio São Francisco. Desde 2004, a Comissão 

Pastoral da Terra/CPT e o Conselho Pastoral dos pescadores/CPP vêm desenvolvendo 

um projeto que visa unir forças em prol desta Articulação. O projeto abrange as regiões 

do Alto até o Baixo São Francisco. No Norte de Minas, este trabalho tem se deparado 

com situações específicas do rio que deu visibilidade a algumas questões que atingiram 

diretamente os pescadores artesanais nestes últimos anos.  

Abriram-se espaços de debate abordando problemas emergentes. Um deles foi a 

proliferação das chamadas “algas azuis”, em 2007, causada pelo esgoto da região 

metropolitana de Belo Horizonte que cai no Rio das Velhas e deságua no Rio São 

Francisco. Estima-se que mais de 600 km do rio foram contaminados1, impossibilitando 

a atividade pesqueira por um longo tempo.  Discutiram-se os constantes problemas que 

os pescadores artesanais, guardiões do rio São Francisco, desde Pirapora-MG até Barra-

BA, enfrentam, inclusive com a mortandade de peixes, devido à ação poluidora por 

metais pesados provenientes de atividades das empresas instaladas ao longo da calha do 

rio há mais de 40 anos. Este problema foi catastrófico nos anos 2004 a 2006, com a 

morte de toneladas de peixes2.  

A situação complicou ainda mais, em 2007, quando em Três Marias, o serviço 

de operação do reservatório da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), 

resultou em morte de 40 ton. de peixes. Na Barragem do rio Pandeiros, afluente do São 

Francisco, ocorreu caso semelhante com a mortandade de 30 ton. de peixes na abertura 

das comportas – operação da mesma empresa. 

Desde esses tempos, os debates trazem a preocupação de que as águas do rio 

estão sendo disputadas por grandes interesses econômicos, como as hidrelétricas, o 

Agronegócio, dentre outros. Trabalhadores e lutadores do povo ribeirinho afirmam que 

tal disputa conta com a conivência de órgãos ambientais, que desconsideram as 

contínuas denúncias de degradação da vida do rio e de seu povo. As leis também são 

usadas para dificultar a vida dos pescadores artesanais e são flexibilizadas para as 

grandes empresas instaladas ao longo da calha do rio. 

                                                 
1 Manifesto da CPT e Movimentos na época, registrado nos arquivos da CPT.  
2 Informações disponíveis em: http://www.ecodebate.com.br/2008/04/01/mortes-de-peixes-se-tornam-um-
problema-cronico-no-sao-francisco/ - acesso em 21/03/11. 



 5  

Por ocasião da I Conferência Nacional da Pesca Artesanal em Setembro de 2009, as 

Irmãs da Divina Providência trabalhando com a Comissão Pastoral da Terra/CPT e 

dialogando com o Conselho Nacional da Pastoral dos Pescadores/CPP, realizaram 

reuniões e oficinas com pescadores/as na região Norte de Minas, aprofundando a 

discussão destes problemas. As preocupações expressadas pelos pescadores/as aqui 

resumem-se nos seguintes pontos: 

• A poluição – Os sinais de degradação – esgotos urbanos e industriais lançados 

diretos ao rio pelas empresas etc. 

• Acesso ao rio – a reclamação quanto ao cercamento das vias de acesso aos rios e 

lagoas por fazendeiros e empresas. 

• As dificuldades com a comercialização: são poucos os canais de 

comercialização existentes que favoreçam os(as) pescadores(as) artesanais. Na 

maioria das vezes, ficam reféns dos atravessadores.  

• Acesso à previdência social e direitos: Apesar do funcionamento das 

Colônias/assistencial há reclamação quanto a lesão dos seus direitos e aos 

benefícios necessários a qualidade de vida. 

• Relações de gênero: mulheres reclamam do tratamento que recebem de 

lideranças de Colônias e dos órgãos do governo em relação a elas, como 

profissionais da pesca artesanal.  

Percebeu-se nesta realidade a dificuldade dos pescadores/as em fazer a leitura da 

problemática e a fragilidade de organização nos processos de resistência em defesa das 

águas do rio e de seus interesses. O atual cenário de organização ocorre via colônias, 

que segundo vários pescadores e outros cidadãos, parecia, na maioria das vezes, atuar 

mais como braço do Estado do que como entidade representativa da categoria no 

enfrentamento dos problemas.  

As expressões captadas levaram a constatar que a pesca artesanal no rio São 

Francisco do norte mineiro, tradicionalmente, apresenta-se como atividade econômica 

de grande importância para a população regional. O pescado ainda é utilizado na 

alimentação e na geração de renda.  Percebeu-se a atividade sendo ameaçada pela 

poluição do rio, cada dia mais alarmante. O que pôde ser comprovado em campo. 
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METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica apoiou-se na perspectiva da Educação Popular, inspirada 

na teoria freiriana, para quem o trabalho de educar e pesquisar é parte de um só corpo. 

Para Freire, ao ensinar se continua buscando, reprocurando. Ensina-se porque busca, 

investigou, investiga e se investiga. Daí a pesquisa ajuda a constatar e constatando, 

intervém, educa e se educa. Pesquisa-se para conhecer o ainda não conhecido e assim 

socializar o resultado no processo educativo da comunidade (cf. FREIRE, 2005, p. 29). 

Diante disto, a presente pesquisa teve por objetivo geral, realizar um diagnóstico 

sobre a realidade dos pescadores e pescadoras artesanais nos municípios de Buritizeiro, 

Pirapora, Várzea da Palma (especificamente na Barra do Guaicuí), Ibiaí, Januária,  

Maria da Cruz, Ponto Chique, São Francisco, Matias Cardoso e Itacarambi. Ao longo 

do processo foram acrescentados: São Romão e Manga, por demanda dos envolvidos 

nestes arredores. Como objetivos específicos, foram propostos:  

1- Elaborar um relatório sobre a atividade profissional dos(as) pescadores(as) artesanais; 

2- Levantar o perfil sócio-econômico (propriedade, escolaridade, renda familiar) dos 

pescadores e pescadoras artesanais; 

3- Identificar os elementos mais prejudiciais à vida e à dignidade dos (as) pescadores 

(as), dialogando com eles/elas;  

4- Construir, posteriormente, um Projeto de Intervenção Sócio-econômico. 

Dentro do previsto, a pesquisa teve caminhos metodológicos de envolvimento 

participativo, ajudando os pescadores/as e vazanteiros/as a conversar e refletir sobre os 

problemas, possibilitando um levantamento mais conciso dos mesmos. O processo foi 

coordenado por uma equipe pesquisadora e coordenadora, que envolveu também 

pesquisadores comunitários, com o objetivo de tornar o trabalho mais familiar e 

despertar as lideranças locais sobre o assunto em pauta. Foram feitas visitas com 

conversas formais e informais, rodas de conversas familiares e comunitárias. 

A metodologia serviu-se de: entrevistas individuais/familiares; anotações, 

fotos/filmagens; entrevistas com órgãos públicos; entrevistas com lideranças; oficinas 

locais; encontro com lideranças/colaboradores e parceiros - para reflexão dos dados e 

apontar linhas de análise e de possíveis ações; elaboração de relatório e textos; 

seminário de pescadores e vazanteiros para debate e encaminhamentos relacionados aos 

resultados da pesquisa.  
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Os instrumentos materiais utilizados foram: questionários, roteiros para oficinas, 

câmara fotográfica e filmagens, projetor de imagens, materiais de anotações. Foram 

aplicados um total de 368 questionários, cujas informações serviram de base para este 

relatório. Contudo, os demais instrumentos têm aqui, igualmente, merecida importância 

para elaboração e análise dos dados coletados nos questionários. 

O processo da pesquisa teve seus limites metodológicos e estratégicos. Quanto 

ao trabalho com os pesquisadores comunitários, houve a dificuldade de encontrar 

voluntários com disponibilidade e habilidades necessárias. Alguns itens do questionário 

aplicado ficaram em branco por descuido ou por falta de compreensão, ainda que estes 

tenham sido orientados – talvez, não o suficiente. Para evitar maiores prejuízos a equipe 

responsável se desdobrou buscando as informações possíveis.  

Quanto à entrevista com os órgãos públicos afins, houve dificuldade de obter as 

informações necessárias, uma vez que a maioria destes não se dispunha a dar as 

informações como solicitadas ou não se interessaram em atender o pesquisador/a. 

Porém, o relato das entrevistas realizadas foram consideradas úteis como documentos 

para ajudar a compreender questões colocadas pelos pescadores/as afins à estes órgãos. 

Elas seguem anexas a este relatório.  

Na coleta das informações junto aos pescadores/as houve dificuldades que 

deixaram a desejar, pelo fato deles, em geral, não fornecerem informações que 

suspeitavam desagradar às direções das colônias - alguns, sequer aceitaram ser 

entrevistados sem autorização das chefias. Esta situação foi mais acentuada em Pirapora 

e Buritizeiro. 

O período da coleta das informações foi de Fevereiro a Outubro de 2010, com um 

esforço das/os pesquisadoras/es em trabalhar observando a relação dos/as pescadores/as 

com o rio e suas margens – território; a relação pesca/terra/vazantes; a compreensão dos 

informantes sobre o que lhes era perguntado e as principais preocupações/problemas 

que apontavam. Isto ajudou a confrontar o que foi previamente levantando pelos 

pescadores, no início (as informações soltas), com a realidade pesquisada. O que 

confirmou e aprofundou os resultados obtidos. 

A pesquisa foi de iniciativa do CPP; Irmãs da Divina Providência/IDP e CPT, a 

partir das experiências do Projeto São Francisco/Articulação Popular São Francisco 

Vivo. Contou-se também com outros parceiros/colaboradores: Coordenadoria 

Ecumênica de Serviço/CESE; Cáritas Diocesana de Montes Claros; Professoras da 

UNIMONTES; José Nailto, técnico na Tabulação/análise; Colônias de pescadores 
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(Januária, S. Francisco, S. Romão, Pedras de Maria da Cruz, Pirapora, Ibiaí); 

Associações de Vazanteiros (Itacarambi – Manga – Pedras de Maria da Cruz); 

Paróquias de Ponto Chique e Pedras de Maria da Cruz.  

 

1. COMPILAÇÃO (COLETA) DE DADOS:  

As informações foram coletadas em 12 municípios ribeirinhos do São Francisco 

norte mineiro. 

 
A escolha destes municípios deveu-se, não somente por serem ribeirinhos, mas 

também porque em quase todos eles, já havia algum envolvimento enquanto 

Articulação Popular do São Francisco, seja com o público de interesse, ou com 

organizações que possibilitaram certo suporte estrutural, como os contatos 

indispensáveis no processo e, sobretudo, por apontarem, de certa forma, a demanda por 

um trabalho deste porte, a partir das colocações acima. Outro fator foram as 

informações de antemão advindas das Colônias, sobre o número significativo de 

pescadores existentes nesta região. 

A pesquisa sendo por amostragem, baseou-se no número de filiados nas 

colônias, conforme informações das direções das mesmas. Das sete colônias 

estabelecidas no espaço pesquisado, quatro não informaram quantidade exata de 

filiados, acrescentando um “aproximadamente” ao número informado.  Com esta 

consideração, somou-se 4.369 filiados. Houve o esforço de aproximar uma amostra de 

10% sobre este universo. Em cada município buscou-se distribuir esta cota em 

localidades diversas, cuidando de não ficar somente nos centros das cidades, indo 

também à zona rural e periferias. 
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O principal instrumento de coleta dos dados foi o questionário usado para 

entrevistas individuais com um dos membros da família, que trabalha na pesca. Quando 

os familiares estavam presentes estes eram inseridos nas entrevistas, o que favorecia o 

diálogo, a troca de informações entre pesquisadoras e informantes, e, em geral, fluía um 

diálogo reflexivo acerca de problemáticas levantadas. O uso do questionário foi 

priorizado pelo conhecimento prévio do público, que insinuou ser este uma forma mais 

simples e segura para registrar as informações. Isto porque intimida menos que os 

outros instrumentos, como a câmara fotográfica e filmadora. Contudo, a câmara 

fotográfica foi utilizada em todos os municípios e a filmagem pôde ser feita em vários 

casos.  

As oficinas ocorreram em menor proporção que o previsto, pela percepção de 

que se tratava de um público não habituado a reunir-se pra assuntos referentes a estes 

problemas gerais. Na maioria dos lugares, este instrumento não coube. No geral, foi 

substituído por reuniões que serviram para preparar a comunidade para as entrevistas, o 

que foi positivo. A interação com as famílias envolvidas passou pela hospedagem da 

equipe pesquisadora nas casas, visitas domiciliares, travessias de barco rumo às Ilhas e 

outras áreas de vazantes, reuniões e oficinas, além do cafezinho ou almoço oferecidos, 

em momentos em que o bate-papo fluía espontaneamente.  

O contato com as colônias, no decorrer do processo, foi de suma importância na 

maioria dos municípios. Sem as quais, pouca seria a aproximação dos pescadores/as. A 

necessidade se fez além do previsto. Por outro lado, o fato das colônias estarem muito 

presentes no ato das entrevistas ou tê-las autorizado na maioria dos lugares, 

comprometeu as respostas de algumas perguntas sobre a relação do pescadora/a com a 

colônia, como dito anteriormente. Com exceções, obviamente, os pescadores/as se 

viram intimidados a dizer o que pensavam. Nos lugares em que a pesquisa chegou sem 

interferência das colônias, os entrevistados em geral, discorriam mais a vontade sobre as 

condições das mesmas. O diálogo com outras organizações locais também foi 

importante e necessário. Associações de vazanteiros e de pescadores, paróquias, 

Comunidades Religiosas, Movimento sem Terra etc., contribuíram para o acesso ao 

público de interesse e nas estruturas básicas.  

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 O relato que segue traz um pouco da percepção das pesquisadoras no contato e 

diálogo com as comunidades pesquisadas após debate com outros colaboradores. Ele 



 10  

pode ajudar a entender os dados mostrados nas tabelas, inclusive contradições aparentes 

para quem não teve a oportunidade de ir a campo. Ele tenta contemplar alguns dos 

dados das tabelas apresentadas. Trata-se de reflexões sobre temas considerados 

pertinentes pela equipe pesquisadora no debate com os envolvidos no processo. 

Obviamente, o relato também quer contribuir no cuidado de preservar a memória deste 

povo - “guardiões do rio” - e impulsionar a luta por um rio São Francisco vivo, com sua 

terra, suas águas, seus rios e seu povo! 

 Ao adentrar na leitura dos temas que seguem, convêm chamar a atenção de que 

nos municípios, foram entrevistados alguns órgãos municipais: as Secretarias de Saúde, 

educação, agricultura e meio-ambiente, CODEMA, a fim de verificar o que estas tinham 

de especifico para atendimento a este público dos pescadores/as. Em lugar nenhum se 

encontrou uma ação organizada do município neste sentido. Onde tem algo é ocasional, 

de iniciativa de terceiros ou das Colônias (cf. anexo: entrevista com órgãos afins). 

 

2.1 Moradia  

 

Todas as cidades pesquisadas têm também sua característica rural – cf. o mapa dos 

municípios (pág. 6). É comum as famílias terem residência nas periferias das cidades, e, 

simultaneamente, barracos muito singelos (até mesmo de lona preta) nas ilhas para 

trabalhar. Nestes casos, costumam se referir à casa da cidade como moradia e o barraco 

da roça que fica na Ilha ou à beira do rio, como lugar de trabalho onde plantam ou serve 

como apoio ao trabalho da pesca. O movimento da pesca ocupa todo esse espaço da 

cidade ao rio (águas e margens). Este fator dá indícios para pensar, posteriormente, a 

complexidade do território da pesca, no cenário atual, compreendendo este como espaço 

necessário à reprodução material, social e simbólica, como afirma COTTA (2009, 

p.01).  

 Por outro lado, existem muitas famílias que fixam residência nas Ilhas como foi 

observado em Pedras de Maria da Cruz, São Romão, Matias Cardoso e Itacarambi. Até 

onde se verificou os que se dedicam somente à pesca e não vazantes, em geral, estão nas 

periferias das cidades. E, apesar dos dados informarem que 87,5% dos entrevistados têm 

casa própria, observa-se que a maior parte das moradias, mesmo nas cidades, é muito 

simples, algumas bem precárias.  
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Nº 1 - Casa própria 
 Freqüência %  válido 

Sim 293 87,5 
Não 42 12,5 

 
 

Total 335 100,0 
 Branco 33  
    Total 368  

 

Os pescadores na região Norte de Minas estão, em geral, dispersos. Existem 

povoados ainda, como nas Ilhas, onde pela própria dimensão geográfica, estão bem 

próximos. Há povoados pequenos e de longa história de existência, às margens do rio, 

como é o caso da Barra do Urucuia (município de São Francisco) e Jatobá (Januária) 

onde grande parte ainda são pescadores.  

Outro dado importante de ressaltar neste aspecto moradia/territorialidade é o tempo 

na comunidade. 

 Nº 2 -Tempo na comunidade 
 Freqüência %  válido

Em branco 34 9,2 
Até 10 anos 49 13,3 
De 10 a 30 anos 137 37,2 
Mais de 30 anos 148 40,2 

 
 

Total 368 100,0 
 

Nº3 - Tempo na comunidade/média 
Nº Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

368 0,00 71,00 28,1766 18,27146 
 
 30,2% das famílias estão na comunidade há mais de 10 anos e 40,2% estão há 

mais de 30 anos, chegando até 71 anos. Ou seja, estão ali por gerações.  

 

2.2 Migração  

 

Observa-se o movimento migratório dentro da bacia do São Francisco, de uma 

cidade ou estado para outro, em geral, acompanhando o rio, do nordeste para o Norte de 

Minas. No Jatobá, eles contam que seus antepassados vieram de Pernambuco. A Barra 

do Urucuia é conhecida como “Vila dos Baianos”, identificando as origens. E são 

muitas as histórias familiares ou pessoais, mais antigas e recentes indicando esse 

movimento migratório. As razões são sempre relacionadas à busca de melhoria, 

sobrevivência. É curioso que procuram ficar próximos ao rio, conservando este vínculo. 
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  A tabela acima, sobre tempo na comunidade, indicando 13,3% das famílias com 

menos de 10 anos vivendo na comunidade, chegando até o mínimo de 0,0%, ou seja 

com menos de um ano, dá idéia do tamanho deste movimento migratório. Mas foi 

observado que, atualmente, ele está se dando, basicamente, entre cidades vizinhas ou 

entre localidades do próprio município. 

 

2.3 Trabalho 

 

Quanto ao exercício de trabalho, geralmente, informam que fazem “bicos”. 

Dentro disto tem de tudo, trabalham colhendo tomates, na capina, serviços gerais, etc. 

Fazer “bico” é fazer qualquer coisa que se acha pra satisfazer necessidades básicas. Os 

dados informam que 23,1% dos entrevistados dizem isto.  

 
Nº.  1 - Outro trabalho 

 Freqüência % válido 
Ramo da construção 21 15,7 
Apoio à pesca 6 4,5 
Rural e extrativista 8 6,0 
Do lar 34 25,4 
Comércio 9 6,7 
Limpeza e zeladoria 9 6,7 
Funcionário de empresa 1 0,7 
Bicos 31 23,1 
Outros 15 11,2 

 
 

Total 134 100,0 
 Não se aplica 234  
   Total 368  

 

Os demais dão nome ao trabalho, o que confirma pela observação é que não 

conseguem mais viver só da pesca e admitem ter outras atividades complementares de 

renda. Não dá pra ignorar aqui, o trabalho na terra, relacionado a uma estratégia antiga 

de sobrevivência e ao modo de vida. 70,7% se dedicam à pesca e lavoura.  

 
Nº.  2 - Dedicação ao pescado e a lavoura 

 Freqüência %  válido
Nem pescado ou lavoura 1 0,3 
Exclusiva ao pescado 92 25,0 
Exclusiva a lavoura 15 4,1 
Pescado e Lavoura 260 70,7 

 
 

Total 368 100,0 
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Em segundo lugar está o ramo da construção civil, onde 15,7% dos entrevistados 

atuam, exercendo-a como atividade remunerada paralela a pesca. Além disso, tem o 

trabalho do lar, com 25,4%, que indica o serviço de casa, no caso das mulheres. Muitas 

delas se despertaram para reconhecer a atividade que exercem, a partir das reflexões 

feitas no processo da pesquisa sobre a valorização do trabalho da mulher.    

Percebeu-se que um elemento impulsionador da busca de outras atividades 

complementares é o não acesso à terra de plantio nas ilhas e margens do rio que, sendo 

estas ocupadas pelas empresas, fazendas e outros, a parte que lhes resta é minguada e 

disputada entre eles próprios. Foi visto que a migração temporária do trabalho é pouca 

entre os pescadores/as entrevistados. Ela se dá mais entre membros da família, e é pelo 

menos por três razões: porque não pescam ou pescam só quando não tem alternativa, ou 

por não se conformarem em viver somente da pesca, com os benefícios do 

governo/Estado. Quando falam sobre a razão de não pescar e ter que migrar em busca 

de trabalho, aparece muitas vezes, a relação com à escassez do peixe e às dificuldades 

associadas a isto em conformidade com os dados referentes aos problemas destacados –  

tabela n. 25. 

Neste êxodo, costuma dizer, em maior freqüência, que vão pra São Paulo, Belo 

Horizonte e sul de Minas. Lá trabalham em firmas, nas colheitas, emprego doméstico, 

entre outros.  

Impressiona o grande número de jovens e adultos ociosos nas famílias. Há o 

dado de que 64,9% (tabela n. 23) das famílias recebem algum tipo de benefícios do 

Estado/governo, o que parece ter diminuído a necessidade de migração a procura de 

trabalho, mas também favorecendo esta ociosidade no contexto da complexidade das 

condições e da pouca oportunidade de emprego. 
Nº.  3 - Recebe beneficio do governo 

 Freqüência % válido 
Sim 239 64,9 
Não 129 35,1 

 
 

Total 368 100,0 

 Outra fonte encontrada como renda complementar dos pecadores 

artesanais, foi a de guia/orientador (entre eles usam o nome de Pirangueiro) dos 

pescadores amadores quanto ao ofício da pesca e indicação de locais apropriados para a 

pesca, mas, pouco expresso nas entrevistas.  

A existência desta fonte complementar da renda surge devido a necessidade 

econômica, mas é conflituosa entre eles. De modo geral, há uma revolta manifesta 
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quanto aos amadores. Percebe-se uma disputa por espaço no rio e suas margens. 

Sobretudo, em Ponto Chique, Matias Cardoso e proximidades. Os pescadores relatam 

que: “a pesca amadora tirou o espaço da pesca profissional, artesanal. A pesca 

profissional respeita um limite de 100 metros dentro do rio para armar suas redes. 

Enquanto o amador não respeita este limite. Não respeita o pescador artesanal dentro 

do rio. Pescam embriagados e usam barco de maior potência, em alta velocidade 

provocando ondas no rio, o que causa esbarrancamento nas margens e aumenta riscos 

de acidentes; destrói os instrumentos da pesca artesanal; capturam peixes fora de 

tabela, e não são multados. Levam pra casa quantidade de peixes muito além do 

permitido (chegando até 200kg). Os pescadores amadores estão usando duas carteiras, 

uma de amador (para pescar) e outra de profissional/artesanal (para transportar o 

peixe). Estes estão usando Isca especial – mistura de sangue de boi com milho/ uma 

isca cara – técnica que atrai uma grande quantidade de peixe de todo tamanho e 

espécie, o que prejudica muito a pesca artesanal.3”  

A denúncia é apoiada no artigo 8º da lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, que 

classifica a Pesca artesanal de caráter comercial: “praticada diretamente por pescador 

profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de 

produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 

embarcações de pequeno porte”. E a Pesca amadora de caráter não-comercial: 

“praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em 

legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto”. A denúncia demanda 

maior aprofundamento legal, o que não é possível alongar aqui, e também serve de 

demanda para ação nas bases. 

É neste contexto que se dá a relação do pescador artesanal com os amadores, 

causando constrangimento entre os próprios artesanais. A situação justifica o fato de 

não aparecer dados significativos sobre este “outro trabalho” nas tabelas. Há receio em 

pronunciar isto, mesmo que todo mundo saiba. O fato foi observado e apareceu 

claramente em conversas informais e em grupos menores. No item “apoio a pesca” (cf. 

tabela nº 4), não inclui o Amador, ali está o fabricador de barcos, fazedor de tralhas de 

pesca e vendedor de peixe, somando 4,5% (informação que se refere a quem as pratica 

como trabalho pra gerar renda, não por quem o faz entre família, pra consumo próprio). 

 

                                                 
3 Trecho retirado de uma carta denúncia elaborada por pescadores e vazanteiros, em Ponto Chique, em 
Outubro de 2010, no processo da pesquisa. 
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2.4 Educação 

 

Quanto à educação, observa-se que quem estuda nem sempre o faz na própria 

comunidade. Algumas comunidades têm escola para o Ensino Fundamental, que por sua 

vez, recebe alunos de outra comunidade. No entanto, o mais comum é ir pra cidade. O 

transporte escolar é insuficiente e ineficiente segundo aparências e os relatos das 

famílias, embora há casos de que seja o único transporte disponível para ter acesso à 

comunidade, como é o caso da comunidade quilombola de Ribanceira. 

Estes fatores foram percebidos como dificultador maior para os adultos que não 

têm disponibilidade de tempo e precisariam de incentivo pra estudar. São questões que 

sintonizam os resultados numéricos da pesquisa. Considerando o dado (tabela nº 7) de 

que 95,6% dos entrevistados foram adultos (pai ou mãe), a informação de que 17,5% 

destes não têm escolaridade (tabela nº 8), reflete que quem se encontra nessa situação é 

este público.  
Nº.  4 - Familiar entrevistado 

 Freqüência % válido 
Mãe 84 22,8 
Pai 268 72,8 
Filho 14 3,8 
Filha 2 0,5 

 
 

Total 368 100,0 
 

O dado de 27,9% com escolaridade de 1ª a 4ª série incompleta (tabela nº 8), 

mostra a complexidade da situação, já que este dado inclui carência de formação desde 

a 1ª série - que envolve nesse caso os que se quer conseguem assinar seu nome com 

tranqüilidade. Isto foi observado nos contatos com este público.  
Nº.  5 - Escolaridade dos entrevistados 

 Freqüência % válido 
Sem escolaridade4 64 17,5 
1ª a 4ª série incompleto 102 27,9 
1ª a 4ª série completo 96 26,2 
5ª a 8ª série incompleto 53 14,5 
5ª a 8ª série completo 20 5,5 
Ensino médio incompleto 14 3,8 
Ensino médio completo 17 4,6 

 

Total 366 100,0 
 Não soube informar 2  
    Total 368  

 
                                                 
4 - Sem escolaridade inclui os que se declararam analfabetos ou semi-analfabeto (desenha o nome, lê algo 
mas não escreve ou escreve alguma coisa mas não lê e/ou não compreende o que lê). 
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Entre os familiares, esse dado “sem escolaridade” cai para 9,5%, mas quanto ao 

ensino incompleto até a 4ª série, a diferença ainda é pouca (25,1%). Observou-se que 

esta realidade é um dos pontos que exigem no trabalho de formação de base, junto à 

estas comunidade quanto a metodologia e recursos didáticos. 
Nº.  6 - Escolaridade dos familiares 

  Freqüência % válido
Sem escolaridade 160 9,5 
Creche 9 0,5 
Pré-escolar 35 2,1 
1ª a 4ª série incompleto 424 25,1 
1ª a 4ª série completo 194 11,5 
5ª a 8ª série incompleto 404 23,9 
5ª a 8ª série completo 87 5,2 
Ensino médio incompleto 162 9,6 
Ensino médio completo 195 11,6 
Ensino superior incompleto 12 0,7 
Ensino superior completo 6 0,4 

 

Total 1.688 100,0 
 Não soube informar 84  
 Não se aplica 97  
 Total 181  
 Total 1.869  

 

Diante disto, o que ainda chama a atenção é que, nos municípios, as Secretarias 

de Educação e outras entrevistadas não comprovaram existência de nenhuma ação 

organizada considerando a especificidade deste publico. 

 

2.5 Comercialização 

 

66,8% dos entrevistados dizem que não tem dificuldade de comercializar, já que 

a escassez de peixe aumenta a procura dos compradores.  

 
Nº.  7 - Dificuldade de comercializar? 

 Freqüência % válido 
Sim 113 33,2 
Não 227 66,8 

 

Total 340 100,0 
 Não se aplica 28  
Total 368  

 

No entanto, constatou-se nas conversas espontâneas e observações, que a falta de 

condições de armazenamento é um entrave – pode-se ver nas tabelas nº 11, abaixo, e a 

nº. 27, quando citam falta de recursos técnicos, equipamentos. 



 17  

Nº.  8 - Qual dificuldade de comercializar 
Respostas Dificuldades para comercializar 

Nº Porcentagem
Porcentagem 

de casos 
Armazenamento 33 21,4% 30,8% 
Falta comprador 31 20,1% 29,0% 
Escassez do peixe 6 3,9% 5,6% 
Baixo preço 24 15,6% 22,4% 
Concorrência 11 7,1% 10,3% 
Exigência do mercado, fiscalização 4 2,6% 3,7% 
Transporte 20 13,0% 18,7% 
Estrutura de comercialização 10 6,5% 9,3% 
Inadimplência, demora no pagamento 7 4,5% 6,5% 
Ter que vender a varejo 3 1,9% 2,8% 

 

Outras dificuldades 5 3,2% 4,7% 
    Total 154 100,0% 143,9% 

 

Os 33,2% que dizem ter dificuldades citam questões que tem a ver com a infra-

estrutura (armazenamento, estrutura de comercialização, falta de comprador, transporte) 

ou estratégia de venda/mercado (vender à varejo, baixo preço, concorrência, 

fiscalização, inadimplência). Foi visto que as Colônias estão buscando projetos para este 

fim, junto ao governo federal. Observou-se caso em que a colônia, há algum tempo, 

investiu em estruturas maiores e que agora estão sucateadas. Apesar das diretorias atuais 

afirmarem que isto se deve à ineficiência administrativa de direções anteriores, o 

assunto carece de aprofundamento, levando em conta a ineficiência das políticas do 

Estado, as dificuldades financeiras e organizacionais que os pescadores enfrentam na 

relação com as colônias, entre outros fatores da conjuntura social e política do mundo 

da pesca.  

A política das colônias neste sentido é comprar o peixe do pescador com valor 

que dê para revender. Há pescadores que se negam a fazer isto. Outros avaliam como 

positivo, o fato de ter o lugar certo de entrega do produto e a ajuda à Colônia. No 

entanto, pescadores que moram em localidades distantes das colônias necessitam, de 

qualquer forma, do armazenamento local. Não foram constatados empreendimentos 

visando possibilitar isto nas comunidades. Quem tem um congelador, o tem por conta 

própria, como dizem.  

Por outro lado, o problema da comercialização tem fatores diversos, como se 

observa nas tabelas de dados. Como cada entrevistado pôde dar mais que uma resposta à 

questão, constata-se que um mesmo pescador tem diversos problemas referentes ao 

assunto.  
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O meio de transporte mais utilizado, conforme observado e relatado, é a 

bicicleta, a motocicleta e o próprio barco, quando por água. Mas a maioria faz todo o 

trajeto e o transporte à pé. 

Embora a venda direta esteja em 40,4%, é comum a venda para atravessadores 

(20,3%) 
Nº.  9 - Como comercializa 

Respostas  
Como comercializa Nº Porcentagem

Porcentagem 
de casos 

Vende para atravessador 109 20,3% 29,9% 
Vende para a Colônia 80 14,9% 22,0% 
Vende para o comércio 55 10,2% 15,1% 
Faz trocas 2 0,4% 0,5% 
Consumo 58 10,8% 15,9% 
Venda direta, feira.  217 40,4% 59,6% 
Vende as sobras 9 1,7% 2,5% 

 

Vende para CONAB 7 1,3% 1,9% 
    Total 537 100,0% 147,5% 

 

Fica a pergunta se outras formas que aparecem também não se caracterizam 

como atravessador. Somando junto, a venda para Colônias (14,9%) e venda para o 

comércio local (10, 2%) totaliza 45,4% a comercialização em tal condição. Nos 

lugarejos fora das cidades foi expresso o desejo de ter um ponto de venda comum e 

acessível para os trabalhadores da pesca e vazante. Em vários momentos, a dificuldade 

de comercialização apareceu mais em relação aos produtos da vazante/roça do que da 

pesca. Há que se dialogar melhor esta relação com as colônias no processo de 

comercialização. 

É comum ouvir que atravessadores de fora vêm comprar o peixe na beira do rio 

ou nas casas (vem das cidades próximas, mas também de Belo Horizonte e São Paulo. 

Entre esses inclui pescadores amadores). Mas têm os atravessadores locais, os 

revendedores. Há o atravessador “mais justo” e “menos justo”, dizem. Em Ibiaí, foi 

falado da existência de um atravessador local, assunto do qual pouca gente fala e quem 

fala, o faz em segredo. Trata-se de exploração dos pescadores mais pobres semelhante à 

do trabalho escravo, como troca do peixe por óleo de motor e outros, de forma que o 

pescador fica sempre dependente deste atravessador.  

Do ponto de vista da subsistência é interessante perceber no cotidiano das 

comunidades que considerável parte do pescado é comercializada localmente e 10,8% é 

destinado ao consumo próprio. Existe a prática de comercialização local nas peixarias e 

venda direta – nas ruas, na vizinhança ou na porta da própria casa. Ocorre que nas 
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famílias que comercializam, o pescado significa dinheiro. O que costuma ficar para 

consumo são produtos da roça. É comum ver as famílias comerem carnes bovinas e 

frango de granja, mesmo havendo a chance de comer o peixe. É que este item estando 

escasso e sendo vendável é destinado a prover outras necessidades. 

 

2.6 Políticas Públicas e Direitos Previdenciários 

 

No diálogo com as lideranças e famílias, o que se observou em termos de 

Políticas Públicas existentes e do conhecimento do público foram as linhas de 

credito/PRONAF, o programa Pescando Letras/educação e os benefícios: Seguro 

Defeso; Seguro Maternidade; Aposentadoria por idade ou Invalidez; auxilio doença. 

Todos esses benefícios deixam muito a desejar por parte dos gestores. Na área da 

Educação, nada se viu de específico para o pescador/a. O nome “Pescando Letras” 

(programa do governo federal) soa estranho nas Secretarias de Educação visitadas, com 

exceção apenas de uma que disse saber do programa.  

 À pergunta “Quais os direitos dos pescadores que você conhece?” foram dadas 

604 respostas. A maioria, 25,8% citou o Seguro e 34,4% das respostas estão na linha do 

“não soube responder ou não conhece”. 
 

Nº.  10 - Direitos dos pescadores 
Respostas Direitos dos pescadores citados  

pelos entrevistados  Nº Porcentagem
Porcentagem 

de casos 

Seguro defeso 156 25,8% 42,6% 
Aposentadoria/Pensão 87 14,4% 23,8% 
Não soube responder 78 12,9% 21,3% 
Auxílio doença 54 8,9% 14,8% 
Atendimento de saúde 34 5,6% 9,3% 
Acesso a projetos, financiamentos. 29 4,8% 7,9% 
Direito a pesca 28 4,6% 7,7% 
Auxílio maternidade 27 4,5% 7,4% 
Não conhece, falta informação. 23 3,8% 6,3% 
Cesta básica, auxílio. 21 3,5% 5,7% 
Outros direitos 19 3,1% 5,2% 
Sem resposta, em branco. 16 2,6% 4,4% 
Benefícios, equipamentos 15 2,5% 4,1% 
Dificuldade de diferenciar direito e deveres 9 1,5% 2,5% 
Comercialização do peixe 4 0,7% 1,1% 

 

Votar, ter voz na colônia. 4 0,7% 1,1% 
Total 604 100,0% 165,0% 

 
O Seguro Defeso e as aposentadorias, entre os pescadores/as ressoam mais como 

benefícios concedidos pelas Colônias do que como Política do Estado/Governo. Há um 

medo visível de não ser beneficiado ou de perder o que tem. Isto os leva a declarar que 
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não tem problemas, “tudo está bom”. Acham que não podem reclamar de nada pra 

merecer o benefício e até se calam – como denunciam muitas das respostas em branco 

nas tabelas. E em alguns casos houve quem se recusou a participar das entrevistas.  
 

Nº.  11 - Dificuldade para obter benefício 
 Freqüência % válido 

Sim 120 32,8 
Não 142 38,8 
não respondeu 104 28,4 

 

Total 366 100,0 
 Em branco 2  
    Total 368  

 
Perguntados se tinham dificuldades para obter os benefícios, 38,8% disseram 

que não. Nas conversas, contraditoriamente, revelaram o contrário, e 28,4% não 

respondeu. No que concerne às linhas de crédito, ouviu-se algumas falas sobre situações 

de pescadores endividados. 

O desconhecimento por parte dos pescadores quanto aos direitos previdenciários 

é fato dado. Observou-se que sabem do benefício Seguro Defeso e Aposentadoria, mas 

não associam isto como direito. Até porque, há desconhecimento do próprio termo – o 

que são direitos? - Esta questão nas entrevistas individuais demandou tempo e 

habilidade para colher a informação. Como a intenção era também verificar a 

compreensão acerca do assunto e por circunstâncias óbvias, não careceu atender tal 

demanda. 

 

2.7 Juventude na pesca 

 

Nas trocas de conversas com familiares e com outros colaboradores envolvidos 

se constatou que a juventude, no geral, tem pouca perspectiva em relação à pesca. “Nós 

pescadores temos o sonho de manter a pesca, mas meu filho, por exemplo, não gosta de 

ir à pesca. Fala-se em incentivo para os jovens na pesca, dentro das Políticas Publicas, 

mas isso ocorre em alguns casos”, disse JD, pescador. É visto que o jovem vai pescar 

por uma questão de sobrevivência, mas não é comum revelar o gosto e desejo de 

continuar na pesca, como revela muitos pescadores/as adultos. Pescam pra obter 

autonomia, ter seu dinheiro próprio. “Hoje em dia, ninguém quer pescar, pois sabe que 

é sofrido” – diz outro pescador.  
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A pesca em si não é opção do jovem, enquanto profissão. O jovem vai pescar, ou 

não, dependendo mais da relação dele com a renda do que por tradição. Ele procura a 

pesca na medida em que há uma relação com a sobrevivência. A relação do filho com os 

pais na pesca aparece muito mais por questão econômica. Existe a dimensão da 

tradição, mas subsiste a necessidade econômica. Será que o não querer a profissão de 

pesca também tem algo a ver com a organicidade dos pescadores no mundo da pesca? A 

não organicidade ou o modelo de organicidade institucional das Colônias, único 

existente, parece não estimular a nova geração. Mas há que se aprofundar o porquê disto 

no contexto mais amplo. Foi percebida esta mesma realidade nos Sindicatos e outras 

associações rurais nos municípios percorridos.  Esta constatação se dá pela ausência 

visível da juventude nestes espaços. Os dados informam que entre os/as pescadores/as 

entrevistados/as, 4% têm até 24 anos.  
 

Nº.  12 - Faixa etária dos entrevistados 
 Freqüência % válido 

11 a 18 anos 2 0,5 
19 a 24 anos 13 3,5 
25 a 35 anos 81 22,0 
36 a 45 anos 78 21,2 
46 a 60 anos 142 38,6 
60 anos ou mais 52 14,1 

 
 

Total 368 100,0 
 

22% têm de 25 a 35 anos. Nesta faixa observou-se que boa parte já constituiu 

família. A pesca tornou-se o trabalho possível. E os benefícios, como o Seguro Defeso, 

estimulam assumir a profissão. 
 

Nº.  13 - Faixa etária dos familiares 
 Freqüência % válido 

Até 10 anos 334 17,9 
11 a 18 anos 422 22,6 
19 a 24 anos 227 12,1 
25 a 35 anos 302 16,2 
36 a 45 anos 177 9,5 
46 a 60 anos 260 13,9 
60 anos ou mais 101 5,4 
Não informada 46 2,5 

 
 

Total 1.869 100,0 
 

Entre os familiares 34,7% estão entre 11 e 24 anos. 
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Nº.  14 - Trabalho na pesca/familiares 
 Freqüência % válido 

Sim 818 43,8 
Não 1.051 56,2 

 

Total 1.869 100,0 
 

Apesar de 43,8% dos familiares afirmarem que trabalham na pesca, percebeu-se que 

nem todos se dedicam à pesca de fato, ainda que possuam a carteira profissional.  

 

2.8 Mulher/pescadora 

 

As mulheres pescam com os cônjuges ou com o filho, algumas pescam com 

vizinhas, uma parente, às vezes sozinhas. A pesca está muito relacionada à 

sobrevivência diária familiar. È comum a pesca de anzol, normalmente para 

complemento alimentar.  

Os espaços de decisões da pesca ainda são masculinos. Quem é a referência, na 

maioria das vezes, é o homem, sobretudo na decisão sobre a venda. Ainda que a mulher 

venda o peixe, quando perguntadas sobre o assunto, elas, muitas vezes, apontam ele 

como responsável. E se o mesmo está presente, quando perguntado quem vende, ele diz: 

“eu” ou “nós dois”.  Contudo, os dados evidenciam a participação feminina na venda do 

produto em 39%. A comercialização se relaciona ao dinheiro, a administração da renda, 

cuja conotação é masculina, “do chefe da casa”.  

 
Nº.  15 - Divisão de tarefas/venda 

 Freqüência % válido 
Mulher 34 10,0
Mulher e Filho(a) 3 0,9
Homem 189 55,8
Homem e Filho(a) 14 4,1
Mulher e Homem 69 20,4
Mulher, Homem e Filho(a) 26 7,7
Filho(a) 4 1,2

 
 

Total 339      100,0
 Em branco 29  
Total 368  
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Nº.  16 - Divisão de tarefas/Administração 
 Freqüência % válido 

Mulher 62 17,1 
Mulher e Filho(a) 1 0,3 
Homem 170 47,0 
Homem e Filho(a) 5 1,4 
Mulher e Homem 112 30,9 
Mulher, Homem e Filho(a) 10 2,8 
Filho(a) 2 0,6 

 
 

Total 362 100,0 
 Em branco 6  
    Total 368  

 

 

Neste sentido é que os dados mostram 47% das famílias com os homens na 

administração da renda, apresentando ainda, o homem com o filho em 1,4% e homem, 

mulher e filho, 2,8%, totalizando 51,2%. 

 

Há casos em que a mulher pesca junto com o marido para aumentar a renda, mas 

se dá, também pela garantia dos benefícios, sobretudo, o seguro defeso e aposentadoria. 

Embora muitas saibam que este direito não se limita ao ato de pescar, elas demonstram 

ser mais seguras disto pescando. 

 
Nº.  17 - Divisão de tarefas/pesca 

 Freqüência % válido 
Mulher 12 3,4 
Mulher e Filho(a) 1 0,3 
Homem 174 49,4 
Homem e Filho(a) 27 7,7 
Mulher e Homem 103 29,3 
Mulher, Homem e Filho(a) 32 9,1 
Filho(a) 3 0,9 

 
 

Total 352 100,0 
 Em branco 16  
Total 368  

 

 

Visualiza-se na tabela acima que somando todos os itens em que a mulher 

aparece na pesca, ela atua em 42,1% das atividades. Enquanto isto, a tabela seguinte 

mostra que elas são 69,9% no trato do peixe, denotando a concepção da atividade como 

feminina.  
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Nº.  18 - Divisão de tarefas/trato do peixe 
 Freqüência % válido 

Mulher 103 29,2 
Mulher e Filho(a) 16 4,5 
Homem 90 25,5 
Homem e Filho(a) 12 3,4 
Mulher e Homem 93 26,3 
Mulher, Homem e Filho(a) 35 9,9 
Filho(a) 4 1,1 

 
 

Total 353 100,0 
 Em branco 15  
    Total 368  

 

Nas organizações (colônias ou outras), a participação das mulheres é 

significativa enquanto sócias e, em muitos lugares, nas reuniões. No entanto, a direção e 

decisões ainda são bastante masculinas. Elas até participam de diretorias, mas pouco 

emitem opiniões nas discussões e deliberações. Em geral, são caladas. 

Embora estejam presentes e ativas nos trabalhos da pesca e vazante que envolve 

todo um convívio familiar e comunitário às margens do rio, a mulher tem pouca 

expressão. Qual é o lugar da mulher na pesca? Pergunta-se para um futuro 

aprofundamento. 

 

2.9 Questão Racial 

 

É conhecido por diversas fontes bibliográficas que os portugueses, a partir do século 

XVI, começaram a trazer os africanos como mão de obra escrava para as fazendas de 

açúcar do Nordeste. A partir do século XVIII, os negros eram destinados 

preferencialmente às minas de ouro. RIBEIRO (2005), discorrendo sobre a exploração 

da mão de obra escrava nas minas (MG), diz que na busca de refúgios naturais, os 

quilombos vão se situar em locais tanto de difícil acesso, como mais distantes da região 

mineradora, procurando ao mesmo tempo proximidade de povoados e buscando o sertão 

para congregar maior quantidade de negros. Fala de relatos de viajantes, no inicio do 

século XIX, tratando da predominância de negros no sertão mineiro e cita lugares do 

Norte de Minas, como São Romão, Brasília de Minas, Januária, Barra do Guaicuí e 

outros do Vale São Francisco.  

Isto torna compreensível a afirmação do Centro de Documentação Eloy Ferreira da 

Silva/CEDEFES, de que nas regiões norte e nordeste de Minas Gerais se concentram a 

maior parte das comunidades quilombolas do Estado - menciona também a luta social 
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latente e acirrada na disputa de territórios com os grileiros de terra, situação que na 

história tende a acarretar ausência de auto-estima, migração e falta de espaço para 

produção (CEDEFES:2008).  

Texto publicado na BIS (2010), narra que são 08 comunidades quilombolas no 

município de São Francisco. E que, na época da formação dos quilombos, moravam por 

ali índios que, supostamente, ensinaram os quilombolas a se adaptarem à mata, caçando, 

pescando e construindo as moradias, dentre outras habilidades indígenas. Estas 

informações podem explicar o grande número de comunidades negras na região, cuja 

economia de subsistência tem a pesca artesanal ainda hoje como referência. 

Conforme dito acima, foi observado um forte movimento migratório dentro da bacia 

do São Francisco, o que também justifica o grande contingente negro, sendo que 

algumas comunidades têm sua população originária migrante dos Estados da Bahia e 

Pernambuco e outros berços da cultura étnica africana do Brasil (IBGE, 2006). 

São apenas algumas linhas de reflexão para ajudar a ler os dados abaixo em que 

significativamente se evidencia um percentual alto de pessoas que se identificaram 

como negras.  Entre os entrevistados negros e pardos somam-se 91,6%. E entre os 

familiares, 91,3%. 

 
    Nº. 19 - Etnia/cor dos entrevistados                               Nº. 20 - Etnia/cor dos familiares 

 Freqüência % válido 
Negro 153 41,6 
Branco 31 8,4 
Pardo 184 50,0 

 
 

Total 368 100,0 
 

 
No entanto, percebeu-se muitas vezes um constrangimento nos momentos das 

entrevistas, quando perguntado qual sua cor ou raça, sobretudo entre as crianças e 

jovens que, estando presentes, faziam piadas e não raro começam a discutir entre si, 

argumentando ser moreno e não negro ou mesmo, acusando o outro de “negro, sim” 

sem que este outro concordasse sê-lo. Os pais, em vários casos, sem saber o que 

responder, chamavam os filhos para que as pesquisadoras vissem e tirassem a conclusão 

sobre qual a cor. Mas era insistido que os próprios se declarassem. Foi observado 

também, casos em que, embora de cor negra, as pessoas respondiam que eram pardas e 

outras diziam ser brancas. Com pouca incidência, houve também gente de cor branca 

que se declarou pardo. Alguns disseram que “sendo queimado de sol, era pardo”, o que 

  Freqüência % válido 
Negro 710 38,0 
Branco 163 8,7 
Pardo 996 53,3 

 
 

 Total 1.869 100,0 
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indica a influência do clima levando-os a assumirem a mudança de cor na convivência 

com a negritude predominante nestas regiões do sertão mineiro. 

Verifica-se elementos reveladores de uma consciência de cor, mas não de identidade 

e tão pouco de etnia, considerando que “a identidade étnica se expressa pelo ato de um 

grupo poder contar ‘com membros que se identificam a si mesmos e são identificados 

pelos outros’. Desse modo a construção da identidade étnica tem na auto-afirmação 

sua grande base fundadora...” (MESQUITA, 2010). O alto índice de negritude 

demanda atenção para um trabalho que contribua na elevação da auto-estima, na 

valorização da cultura e do real potencial histórico do povo negro no cenário brasileiro e 

norte mineiro, afirmando simultaneamente a dimensão do ser pescador/a artesanal 

enquanto população tradicional na resistência em defesa dos recursos naturais 

pesqueiros.  

 

2.10 Relação com as Igrejas 

 
91% dos familiares se declararam negros ou pardos (tabela nº. 22), no entanto, 

não se falou de freqüência a qualquer religião de matriz africana ou algo parecido. A 

forte influência evangélica e o pentecostalismo católico nesta camada popular parecem 

justificar o fato, por condenarem tais práticas. Na Comunidade de Ribanceira, em São 

Romão, percebeu-se esta tensão entre a religiosidade ancestral impregnada nas raízes de 

um grupo que fala em se auto-afirmar como quilombola e as normas da nova religião, “a 

religião não permite”, dizem.  

Percebeu-se uma busca de espiritualidade para o consolo e alento nas tantas 

asperezas da vida de famílias um tanto desestruturadas e nos desafios da sobrevivência. 

As Igrejas contribuem?

54%

15% 

15% 

8%
8%

não
às vezes
incentiva com palavras 
só catolica
não sabe
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O modo como falam do assunto, parece uma busca de sentido e amparo. Quem mais 

puxa a família neste aspecto é a mulher, geralmente a mãe.  

Em relação ás questões do rio e dos pescadores, a posição das Igrejas é mais de 

silêncio e proselitismo. Quando é dito que elas os apóiam é no sentido de que “acha 

bom ou certo”, mas não por estarem juntas em alguma luta ou por dar suporte concreto. 

O apoio da Igreja Católica é visível através da CPT que se tornou mais conhecida neste 

cenário com a Articulação Popular do São Francisco. Em algumas localidades, as 

paróquias são acessíveis na cessão de espaços para as reuniões, mas são indiferentes às 

necessidades dos pescadores. Inserem os mesmos nas festas tradicionais como noiteiros, 

contudo, no dia-a-dia, os que participam da Igreja estão ali anônimos na sua identidade 

de pescadores. Esta inserção mínima, no entanto, parece favorecer o índice dos 80,9% 

que se dizem católicos.  
Nº.  21 - Igreja/Religião 

 Freqüência %  válido
Católica 296 80,9 
Evangélica 60 16,4 
Sem religião 9 2,5 
Não sabe/neutro/indefinida 1 0,3 

 
 

Total 366 100,0 
 Em branco 2  
    Total 368  

 

Durante as entrevistas, quando perguntados se tinham alguma religião e qual, 

algumas vezes respondiam “católica mesmo”, num tom de que, não seguindo nenhuma 

religião e não querendo ficar sem, o jeito é ser católico, ou porque ainda se identificam 

com alguma coisa da Igreja católica, no caso aqui, os festejos tradicionais são 

referências. Entre os pescadores evangélicos alguns são lideranças e participam 

significativamente. No entanto, as Igrejas das quais participam são ausentes nos espaços 

cotidianos das lutas. O gráfico acima ilustra esta afirmação. Ele retrata as respostas das 

lideranças, quando perguntado sobre o assunto. Essa ausência das Igrejas e religiões na 

vida concreta destes trabalhadores/as talvez explique os 2,8% que tiveram a coragem de 

dizer que não seguem nenhuma religião ou não tem definição a este respeito. 

 

2.11 Lazer 

 

Não se percebeu espaço de lazer característico para o público pescador e 

vazanteiro. Acima de tudo o maior espaço de lazer é mesmo o rio São Francisco, 
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freqüentado em toda época do ano pelos beiradeiros para apreciar, para banhos e pesca, 

pois esta não ocorre apenas como trabalho, mas também como lazer. Este movimento 

no rio é mais intenso na temporada de praias para onde se dirigem a criançada e a 

juventude. Muitas mulheres participam.  

Outros espaços, no geral, são as praças urbanas e quadras de esporte. Campinhos 

de futebol improvisados pelos próprios moradores estão por toda parte, das Ilhas aos 

centros das cidades. Da mesma forma, são os barzinhos, em muitos lugares munidos 

apenas de bebidas alcoólicas, refrigerantes e músicas poucas vezes condizentes com a 

cultura do povo. Porém é um lazer ainda masculino, sobretudo o futebol. Há 

comunidades que promovem suas festas tradicionais. As mais comuns são: as Juninas 

(São João e São Pedro), Padroeiros, folias, forrós. Estas festas acontecem com a 

população local em geral, mas é comum o envolvimento expressivo das famílias 

pescadoras em alguns lugares, como na Barra do Urucuia/São Francisco, onde a 

pequena comunidade lida com a pesca, as vazantes e o turismo (nas pousadas).  

 

2.12 Regime familiar na pesca 

 

Observa-se que a atividade da pesca, ainda se dá em regime familiar. Os dados 

referentes à divisão de tarefas (cf. tabelas acima) confirmam isto, considerando que 

trabalhar na pesca é participar de todo o processo que a envolve.  A legislação respalda 

isto ao dizer que regime de economia familiar é “a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes /.../”5 . 

No âmbito extra-familiar, a coletividade existe no ato de pescar, mas o produto 

da pesca é individual. Costuma-se haver solidariedade, compartilhando embarcação, 

instrumentos e apetrechos de pesca. 

 

 

 

 

                                                 
5  Instrução Normativa nº 45, de 6 de Agosto de 2010, Parágrafo 1º do artigo 7º, inciso XI. 
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2.13 Pescador – vazanteiro 

 

Há pescador que sendo vazanteiro se denomina pescador, não considerando o ser 

vazanteiro como algo a mais, mas sim como natural na sua convivência com o rio. Os 

pescadores associam à sua atividade o plantio nas vazantes que é temporário e que 

complementa a renda familiar. Em outras regiões, os pescadores fazem esta atividade 

sem que tenham que assumir uma segunda identidade. 

Há vazanteiro que não se considera pescador, mesmo que até venda algum 

pescado, além do consumo familiar. Por isso, o dado de que 4,1% dos entrevistados 

disseram que não pesca (cf. tabela n. 5). Considerando que aí se incluem também os 

aposentados, que não pescam mais. Foi preciso um diálogo jeitoso em algumas ilhas pra 

descobrir que o vazanteiro/a era também um pescador/a. Encontrou-se caso de quem diz 

ter as carteiras de pescador e de vazanteiro, participando da associação de vazanteiro e 

da Colônia de pescador, mas afirma “sou vazanteiro” (exemplo em P. Mª da Cruz). Esta 

relação pescador e vazanteiro aparece como “duas faces de uma mesma moeda”. Os 

70,7% dos entrevistados que afirmam se dedicar, simultaneamente, à pesca e lavoura 

(cf. tabela n. 5), reflete esta realidade. Apesar de ter quem, sem esta identidade tão forte, 

se instale nas margens do rio, comprando “direitos” de outros que lhe venderam por 

necessidade financeira, ou por outras eventualidades. ARAÚJO em sua dissertação 

confirma isto ao dizer que “atualmente a compra de direitos é a forma predominante de 

acesso à ilha pelos chegantes...” (2010: 51). 

Observou-se que entre os vazanteiros que não costumam pescar, é maior a 

dificuldade de relacionar a vida e atividades com a existência do rio e suas 

problemáticas. Inclusive o uso de agrotóxicos nas plantações, se torna comum, sem 

demonstrar preocupação sobre a relação disto com o rio. As iniciativas de agroecologia 

na região são focais e não atingem a população do rio. Em Manga, Matias Cardoso e 

proximidades, onde esses trabalhadores têm um acompanhamento neste sentido, 

percebe-se uma visão e uma prática mais consciente sobre isto. Na região de Pedras de 

Maria da Cruz e Januária é bem mais intenso o uso de agrotóxico. 

Outro dado observado foi que o pescador vazanteiro demonstra uma visão mais 

completa da sua luta pela sobrevivência na relação com o rio. Ele expressa maior 

conhecimento das questões relacionadas aos problemas e à história do povo do rio. Esta 

visão difere um pouco entre o vazanteiro de dentro do rio (Ilhas) e o vazanteiro de fora 

do rio (margens). Os que atuam nas Ilhas estão em contato direto com a terra e a água, 
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tem uma visão expressiva do rio. Os de fora, em geral, têm mais contato com a terra do 

que com as águas e tem necessidades diferenciadas, por exemplo, quanto ao transporte 

(não usa embarcação, precisa de outros meios).  Estando somente no plantio nas 

margens, parecem um tanto indiferentes quanto aos problemas da poluição do rio. 

Inclusive o uso de agrotóxico não é compreendido como elemento que agride.  Ao 

inverso, o pescador se demonstra mais incomodado com a poluição. As conseqüências 

os afetam diretamente. Eles narram a mortandade dos peixes, o lixo embaraçado nas 

redes, a água imprópria para matar a sede quando estão no leito do rio, o mau cheiro etc. 

Vale lembrar que mesmo fora das áreas de vazantes, nem todos/as que pescam 

se dizem pescadores por associar o ser pescador/a à carteira de pesca. Alguns 

demonstram um “certo segredo” quanto ao ser pescador sem habilitação - justificando 

pelo medo de ser denunciado e as críticas dos habilitados. 

Esta reflexão: pescador, vazanteiro, pescador com carteira ou sem carteira é aqui 

colocada sob o interesse da pesquisa, na perspectiva da articulação pela revitalização 

popular do rio, querendo conhecer melhor o pescador que se relaciona com o rio, 

independente das formalidades legais. A insistência em saber se as pessoas pescavam 

era pela aproximação dela com o rio.  

Neste cenário, aparece ainda o fator incômodo de conflitos maiores.  Na Ilha Pau 

de Légua, Matias Cardoso e Manga, vazanteiros e pescadores relataram o conflito que 

vivem em relação a criação do Parque da Mata seca, Unidade Integral de conservação 

do Projeto Jaíba. Contam que vêm sendo tratados como invasores, pressionados por 

técnicos do IEF que se utilizam do poder para repreender, punir e coibir a ocupação da 

área, desconsiderando as especificidades da comunidade.  Acrescentam que todas as 

comunidades vazanteiras desses municípios passam por situações conflituosas com os 

órgãos fiscalizadores. 

Os conflitos estão por toda a margem do rio. Há o conflito relacionado ao 

turismo (empreendimentos instalados nas margens). No entanto, mais evidentes são os 

conflitos com as fazendas que ameaçam o trabalho da pesca, agravando mais às famílias 

enquanto vazanteiras das margens e Ilhas. Junto vem sempre a queixa dos trabalhadores 

de que os Órgãos Fiscalizadores são abusivos nestas situações. Três anexos deste 

relatório retratam esta situação: um deles é a carta/denúncia, produzida em oficina, 

pelos pescadores e vazanteiros de Ponto Chique, incluindo questões de outras 

localidades da região que foram trazidas para a roda através da equipe pesquisadora, 

sendo previamente dialogado com os informantes. Outro anexo traz breves depoimentos 
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de pescadores, sobre agressões sofridas por fiscalizadores. E, ainda, uma nota referente 

ao despejo do Sr. Carlos, pescador/vazanteiro, também comprova a real situação.  

 

2.14 Visão sobre os problemas do rio 

 

Quanto aos problemas ambientais, os pescadores manifestam preocupação e 

percebem a relação que isto tem com a pesca. 94,8% dos entrevistados afirmam que 

vêem tais problemas em sua volta.  
Nº.  22 - Identificam problemas ambientais                Nº.  23 - Influenciam no seu trabalho 
 

 Freqüência % válido 
Sim 348 94,8 
Não 19 5,2 

 

Total 367 100,0 
 Sistema 1  
    Total           368  

 
89,7% acham que esses problemas influenciam negativamente no seu trabalho 

de pescador e de vazanteiro. 

Foram 973 nomeações para os problemas que identificam. Há nomes que dizem 

as mesmas coisas, semelhantes ou relacionadas. 3,4% dizem poluição do rio, 20,3% 

cianobactéria/esgoto urbano/água fedida, 11,2% esgoto urbano. 
 

Nº.  24 - Problemas ambientais que identificam 
Respostas  

Quais problemas ambientais identificam Nº Porcentagem
Porcentagem  

de casos 
Desconhece 8 0,8% 2,3% 
Cianobactéria, esgoto urbano, água fedida. 198 20,3% 56,1% 
Lixo e galhos no rio 147 15,1% 41,6% 
Agrotóxico, venenos 29 3,0% 8,2% 
Poluição do rio 33 3,4% 9,3% 
Animais mortos 32 3,3% 9,1% 
Esgoto industrial 109 11,2% 30,9% 
Assoreamento 37 3,8% 10,5% 
Queda de barreira, erosão 41 4,2% 11,6% 
Degradação ambiental, queimada 20 2,1% 5,7% 
Poucas chuvas 5 0,5% 1,4% 
Desmatamento, inclusive na beira do rio. 96 9,9% 27,2% 
Diminuição das águas 31 3,2% 8,8% 
Pragas 4 0,4% 1,1% 
Represamento, lodo e desvio do rio 28 2,9% 7,9% 
Morte e escassez do peixe 124 12,7% 35,1% 
Pesca predatória 8 0,8% 2,3% 

 

Outros problemas 23 2,4% 6,5% 
    Total 973 100,0% 275,6% 

 Freqüência % válido 
Sim 330 89,7 
Não 18 4,9 
Não respondeu 20 5,4 

 

Total 368 100,0 
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A poluição é nomeada conforme que a experiência e a visibilidade dela. Nas 

conversas informais, falando em poluição, simultaneamente se fala de contaminação por 

esgotos da COPASA e por metais pesados da Votorantin. Na região de Pirapora e 

Buritizeiro também apareceu o nome das empresas ali instaladas. A COPASA é citada 

nos meios urbanos, os demais aparecem também na zona rural. Há ainda preocupação 

com a contaminação por agrotóxicos nas grandes plantações próximas ao rio, citado por 

3% dos informantes, diretamente. Mas esta preocupação está imbutida em vários dados 

referentes à contaminação/poluição e suas conseqüências. Os pescadores/as faziam 

questão de levar a equipe pesquisadora até os locais para comprovar suas denúncias ou 

suspeitas. 
Nº.  25 - Problemas destaques 

Respostas  
Problemas que destacam como principais Nº Porcentagem

Porcentagem 
de casos 

Não vê dificuldades 6 0,9% 1,8% 
Pescadores amadores 40 6,3% 11,8% 
Perseguição da polícia e órgão ambientais 36 5,7% 10,6% 
Poluição do rio  86 13,6% 25,4% 
Pescadores clandestinos 9 1,4% 2,7% 
Poluição industrial 18 2,8% 5,3% 
Assoreamento do rio, desbarrancamento. 27 4,3% 8,0% 
Pesca predatória 8 1,3% 2,4% 
Redução das águas, dificuldade de irrigar. 16 2,5% 4,7% 
Falta de apoio aos vazanteiros 17 2,7% 5,0% 
Conflitos de terra 1 0,2% 0,3% 
Represamento das águas 10 1,6% 2,9% 
Proibição inadequada da pesca 13 2,1% 3,8% 
Escassez do peixe 115 18,2% 33,9% 
Dificuldade de sobreviver da pesca 63 10,0% 18,6% 
Aplicação injusta da lei e da fiscalização 15 2,4% 4,4% 
Falta de cuidado com o rio 9 1,4% 2,7% 
Pouco acesso à saúde 6 0,9% 1,8% 
Animais mortos no rio 3 0,5% 0,9% 
Falta de chuvas 8 1,3% 2,4% 
Disputa interna entre pescadores 3 0,5% 0,9% 
Roubo, falta de segurança 7 1,1% 2,1% 
Dificuldade com a plantação 20 3,2% 5,9% 
Faltam de recursos técnicos, equipamentos. 19 3,0% 5,6% 
Queimadas, devastação 39 6,2% 11,5% 

 

Outros problemas 38 6,0% 11,2% 
Total 632 100,0% 186,4% 

 
Percebeu-se que a preocupação dos pescadores/as, é maior por causa da escassez 

do peixe. 32,5% é a soma dos dados vinculados a esta situação como problema destaque 
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(dificuldade de sobreviver da pesca, escassez do peixe, falta de recursos para pescar). 

Acrescentando a pesca amadora, como já foi dito acima, vai pra 38,8%. 

O texto de R. MALVEZZI e I. REVERS, anexo, analisa essa relação entre a 

poluição do rio com a pesca. Os dados deixam claro esse fator poluição como principal 

problema para a pesca, mostrando a vinculação disto com a escassez do peixe.  

Mas também são levantados problemas de desmatamento, queimadas, erosão, 

assoreamento, cujos dados indicam 20% (tabela nº 26). Não dá pra negar o que dizem 

das práticas devastadoras das fazendas e empresas. No entanto, vê-se que há uma 

“cultura do fogo”, na região. Dos quintais das cidades nos quintais às roças, põe-se fogo 

em qualquer folhagem que se amontoa. Nas áreas de vazantes, o ato de plantar até “nas 

águas do rio” é uma questão de sobrevivência entre os vazanteiros/as. Cabe uma 

discussão agrária e ambiental, o que não é feito aqui e é indicativo pra outra ocasião. 

 Importante observar que a pergunta feita na entrevista, era “você identifica 

algum problema de poluição e destruição da natureza? – Sim – Não. Quais?” É curioso 

que os informantes quase sempre associaram a pergunta ao rio. As respostas foram 

voltadas à vida na relação com o rio e a pesca ou vazantes. Isto revela certo nível de 

consciência em relação ao rio e a noção do território deles, como também pode-se 

questionar: Qual é o tamanho do mundo do pescador/vazanteiro, no seu imaginário? 

Observou-se que, em geral, os pescadores/as têm dificuldades em identificar os 

autores dos desastres ecológicos ocorridos em relação ao rio, por medo e/ou por 

dificuldade de compreensão. Mas há também uma dificuldade de visualização dos 

problemas. A percepção deles quanto aos desastres está ligada às duas mortandades dos 

peixes: a causada por metais pesados, morte dos surubins e a outra por proliferação das 

cianobactérias. Sendo a primeira a que marcou. Isto é demonstrado pelos dados da 

pesquisa, tabela nº. 26, referente aos problemas ambientais identificados, onde 44% das 

respostas referem-se à: cianobactéria, esgoto urbano, água fedida e escassez do peixe, 

questões relacionadas às mortandades. 

Percebeu-se que para muitos, a memória da mortandade associa-se ao fato por 

eles narrado sobre os “dez reais”, que as Colônias recolheram para entrar com processo 

judicial contra a CIA Votorantim com pedido de indenização aos pescadores. Esta 

mesma história foi ouvida diversas vezes nos 12 municípios com pedido de notícias 

sobre o processo. 



 34  

Diante dos problemas levantados não se percebe a presença de um 

enfrentamento. Existe uma consciência individual, mas não há uma organização pra 

enfrentá-los.  

 

2.15- Organização da categoria  
 

A forma de organização da categoria, em toda a região, são as Colônias. 78,5% 

dos entrevistados dizem associados a uma Colônia de pesca e 21% dizem não serem 

associados.  

 
Nº.  26 - Associado à colônia de pescadores 

 Freqüência % válido 
Sim 289 78,5 
Não 79 21,5 

 

Total 368 100,0 
 

 

Existem outras tentativas de associações, cuja diferença está mais na 

nomenclatura. A estrutura e forma de gestão é a mesma. A percepção quanto à isto é a 

de que, esta é o único modelo conhecido. A Colônia é vista como tradição e como meio 

necessário à sobrevivência, por causa dos benefícios - ela é o único caminho conhecido 

para acessá-los.  

De acordo com a tabela nº. 29, os 33,1% dos informantes ao falar que participam 

da Colônia por necessidade, pra ter segurança, seguro defeso, direito, influência da 

direção confirmam esta idéia, se considerarmos o exposto nos demais itens deste texto. 

Levando em conta os 11,1% que dizem participar por achar importante e lendo este 

dado simultaneamente aos dados da tabela “o que acha da colônia”, conclui-se que se 

tem aí, 42,2% (somado com os 33,1%), que expressam com clareza esta realidade. 

A relação que as colônias constroem com os pescadores e vice-versa se 

apresenta nesta linha da assistência. Elas são, muitas vezes, como que uma extensão das 

secretarias e órgãos do Estado. Parecem estar contribuindo com essas instituições no 

cumprimento de suas funções. São vistas como o meio para obtenção de benefícios e 

não uma organização política da categoria no enfrentamento diante dos problemas.   
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Nº.  27 - Por que participa da colônia 

Respostas Participa 
das 

reuniões  

  
Nº Porcent 

Porcent  
casos 

Estar informado, conhecer. 161 54,0% 68,5% 
Para ter segurança 2 0,7% 0,9% 
Por considerar importante 33 11,1% 14,0% 
Obrigação, necessidade 18 6,0% 7,7% 
Para manter, ou tirar, a carteira e ter direito ao 
seguro defeso. 

49 16,4% 20,9% 

Garantir direitos 26 8,7% 11,1% 
Influência da direção da colônia, presidente. 4 1,3% 1,7% 

 
Porque 
participa 
das 
reuniões 

Outros motivos 5 1,7% 2,1% 

Sim 

Total 298 100,0% 126,8%
Não é obrigação, não tem necessidade. 1 2,2% 2,6% 
Influência da direção da colônia - presidente. 3 6,5% 7,9% 
Outros motivos 3 6,5% 7,9% 
Porque não é associado, registrado. 15 32,6% 39,5% 
Porque é distante 15 32,6% 39,5% 
Não tem interesse, não gosta. 7 15,2% 18,4% 

 
Porque 
não 
participa 
das 
reuniões 

Porque não é informado 2 4,3% 5,3% 

Não 

Total 46 100,0% 121,1%
Estar informado, conhecer. 15 34,9% 46,9% 
Por considerar importante 4 9,3% 12,5% 
Obrigação, necessidade 3 7,0% 9,4% 
Para manter, ou tirar, a carteira e ter direito 
ao seguro defeso. 

11 25,6% 34,4% 

Garantir direitos 4 9,3% 12,5% 
Influência da direção da colônia - presidente. 1 2,3% 3,1% 
Outros motivos 3 7,0% 9,4% 
Porque é distante 1 2,3% 3,1% 

 
Porque 
participa 
(ou não 
das 
reuniões) 

Não tem interesse, não gosta. 1 2,3% 3,1% 

Participa 
ás vezes 

Total 43 100,0% 134,4%
 

Neste contexto é que, perguntado sobre o que acha da Colônia foram citadas 481 

opiniões, destas 54,3% acham a Colônia boa ou ótima (cf. tabela nº. 30).  
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Nº.  28 - O que acha da colônia 
Respostas  

O que acha da colônia Nº. Porcentagem 
Porcentagem 

 de casos 
É distante 1 0,2% 0,3% 
É boa, ótima. 261 54,3% 85,6% 
Ajuda, apóia nas necessidades e documentos. 76 15,8% 24,9% 
Busca benefícios, projetos. 15 3,1% 4,9% 
Garante direitos/Benefícios 29 6,0% 9,5% 
Dá orientações, informa. 22 4,6% 7,2% 
Está mal, faltam coisas. 10 2,1% 3,3% 
Não acha nada, razoável. 16 3,3% 5,2% 
Não está cumprindo sua função 7 1,5% 2,3% 
Presidente (Direção) é bom 17 3,5% 5,6% 
Presidente (Direção) não é bom 6 1,2% 2,0% 
Faltam recursos, precisa melhorar. 15 3,1% 4,9% 
Compra o pescado, ajuda na venda. 5 1,0% 1,6% 

 

Outras opiniões 1 0,2% 0,3% 
     Total 481 100,0% 157,7% 

 

Para reflexão futura, ficam as perguntas: Qual o papel das colônias diante do 

Estado? Como elas vêem seu papel diante do Estado? O que isto significa do ponto de 

vista da garantia de diretos dos(as) pescadores(as) e do fortalecimento da categoria? 

Outro fator considerando é que, percebido no cotidiano, também os dados 

apontam os insatisfeitos ou desestimulados com esta forma de organização. Os que 

dizem que a Colônia é distante, o dizem não somente no aspecto geográfico, está em 

consonância com outros dados como no caso dos 4,3% que dizem não serem 

informados das reuniões e dos 15,2% que não tem interesse e não gostam. 

 

Participam de outras organizações 43,8% dos entrevistados. 

 
Nº.  29 - Participa de outra organização 

 Freqüência % válido 
Sim 161 43,8 
Não 207 56,3 

 

Total 368 100,0 
 

 

Esta participação consiste em: a associação de bairro, comunitária ou rural 

(45%); STR (13%), associações de vazanteiros (21%) e de pescadores, com 7,5%. Estão  

concentradas em Manga, Itacarambi e Matias Cardoso (cf. tabela nº.32). 
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Nº.  30 - Qual outra organização participa 
Respostas Outras organizações que participam 

Nº Porcentagem
%   

casos 
Associação comunitária/Bairro 86 43,0% 53,4% 
Associação de vazanteiros 42 21,0% 26,1% 
Associação de pescadores 15 7,5% 9,3% 
Associação recreativa/Cultural 7 3,5% 4,3% 
Associação de posseiros/Sem terra 11 5,5% 6,8% 
Associação rural 4 2,0% 2,5% 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 26 13,0% 16,1% 

 

Outras associações 9 4,5% 5,6% 
Total 200 100,0% 124,2% 

 
Observa-se que a maioria dos pescadores não se identifica com as organizações 

sociais, nem mesmo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais/STR. Seria também por 

causa do beneficio específico, Seguro Defeso? Foi visto que existe esta influência, mas 

não se pode negar que os pescadores têm uma cultura própria. A relação deles com a 

vida se dá mais a partir da água do que da terra, ou a partir dos dois elementos  

intrinsecamente. Mesmo enquanto vazanteiros não lhes basta o STR. Há quem se filia 

em uma e outra organização, identificando-se mais como vazanteiro ou como pescador. 

Esta filiação simultânea, de novo aparece com expectativa de receber algum benefício: 

“Vai que vem alguma coisa pra gente!”. Esta frase e outras semelhantes foram ouvidas 

na espontaneidade das conversas, sobretudo na região que vai de Pedras de Maria da 

Cruz a Itacarambi. 

As associações comunitárias, de vazanteiros e outras nas quais estes/as 

trabalhadores/as participam, em geral, se apresentam dispersas. Algumas em conflitos e 

divisões, disputando o mesmo público e benefícios.  

Conclui-se que tal formato de organização pode-se compreender, historicamente, 

a partir do seu surgimento no século XVIII, a mando do rei de Portugal, criando normas 

e regras para controlar os pescadores. As colônias, subordinadas ao Governo, através da 

Marinha, eram fiscalizadas e manobradas conforme as conveniências do mesmo. 

Somente em 1985, com a criação da Constituinte da Pesca6, foi que o setor conseguiu 

discutir sua organização através dos próprios pescadores. Daí é que se pode perguntar: 

“Porque tanta opressão econômica e tanto controle político sobre os 

pescadores e as colônias, cuja forma de organização, em boa medida oriunda 

                                                 
6 - Constituinte da Pesca: entre 1985 e 1987, pescadores, de diferentes estados do país, se juntaram para 
discutir a pesca no Brasil e propor a inclusão das reivindicações dos pescadores artesanais na então nova 
Constituição Brasileira (CF 1988). 
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dos Distritos de Pesca do Império, sempre abafou a vez e a voz dos 

pescadores?” (SILVA, 1988:193). 

 

2.16 Carteira de Pesca 

 

 Observa-se que entre os pescadores artesanais existem os profissionais e os não-

profissionais. Os primeiros são os portadores da carteira de pesca, filiados a uma 

colônia, costumam ser habilitados para pilotar barcos perante os órgãos competentes, a 

saber, Marinha e SEAP7. Os outros, em geral, são vistos como “clandestinos” perante os 

órgãos fiscalizadores, as colônias e os pescadores profissionais. Mas há rumores e 

descontentamento quanto à posse da carteira que carece de debate e aprofundamento. 

Aqueles/as portadores da carteira que afirmam exercer a profissão, reclamam do grande 

número de pescadores/as que, segundo eles, não exercem minimamente a profissão, mas 

têm a carteira para receber os benefícios e/ou pescar ocasionalmente. Outros dizem que 

há muito pescador no rio, incluindo os amadores. Dizem haver um movimento intenso 

no rio prejudicando a pesca de quem luta pela sobrevivência. Há os que aconselham 

prudência nas acusações, porque muitos são pobres e deveria haver um trabalho de 

trazê-los para lutar conjuntamente pelo rio e pela pesca. Outros falam em denunciar e 

dizem estarem revoltados contra os “não pobres”, que inclusive, moram fora das regiões 

de pesca. Muitas das acusações sobre a emissão ilícita das carteiras, eles direcionam às 

colônias com o argumento de que são elas que encaminham a documentação ao MPA 

(Ministério da Pesca e Aqüicultura). Há informações de órgãos ambientais, de que 

muitos pescadores amadores, possuem também a carteira de pescador profissional para 

transportar livremente o pescado (ver anexo entrevista com os órgãos públicos). Os 

78,5% que indicam os associados às colônias (vide tabela nº. 28), apontam, 

simultaneamente, os pescadores profissionais/carteira de pesca.  

Para aprofundar a reflexão fica a pergunta para debates futuros: Em que os 

pescadores/as artesanais avançaram a partir da emissão da Carteira, incluindo os 

benefícios a que ela dá direito? Como discutir isto na perspectiva de uma organização 

política da categoria que tenha entre suas principais bandeiras a luta pela revitalização 

popular do rio? 

 

                                                 
7 - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que os pescadores/as e vazanteiros/as estão sendo privados a cada 

dia do direito de estar nas margens do rio e nas Ilhas, que vão sendo sempre mais 

apropriadas pelas fazendas, pelo turismo ou outras empresas, ou mesmo por 

empreendimentos do Estado. O acesso ao rio sendo inviabilizado nas terras de marinha, 

acaba levando o/a pescador/a ao distanciamento geográfico do rio, aumentando a 

dificuldade de transporte e de memória histórica desta aproximação com o mesmo. 

De outro lado, o conflito em relação à discriminação e inoperância dos órgãos 

fiscalizadores é evidente nas falas, nos fatos expressos pelos pescadores/as, que se 

demonstram injustiçados e impotentes diante do que relatam.  

A Educação formal, em geral, é insatisfatória, insuficiente, distante 

geograficamente e não dialoga com o tempo, com a fragilidade e a realidade do 

pescador/a. 

A relação de gênero insere-se no contexto geral do machismo que ainda impera 

no norte mineiro. “Descreve muito bem essa relação, a literatura de Guimarães Rosa, 

onde não raro, a mulher aparece como agente, se não da história de outros, pelo menos 

de sua própria história. No entanto, os relatos e os êxitos, até hoje, ainda são narrados 

ou publicados, em muitas circunstâncias, por bocas e mãos masculinas” (BORGES). 

Essa invisibilidade da mulher constatada nas organizações e nas decisões que permeiam 

as labutas da pesca pode ser trabalhada mediante o pensamento iluminador de Simone 

de Beauvoir “a libertação das mulheres será obra delas próprias”8.  

Quanto à posse das carteiras de habilitação para a pesca entre homens e 

mulheres, fica a indagação: até que ponto ela ajuda a fortalecer a vida e a luta do 

pescador/a, quando usada apenas para justificar a pesca esporádica e os benefícios do 

Estado? 

A religião expressa na necessidade de uma espiritualidade, buscada de forma 

diferente entre membros das famílias, apresenta-se mais entre as mulheres que quase 

sempre levam consigo, pelo menos, algum dos filhos. Porém ressalta-se que esta 

religião não dialoga com a realidade dos pescadores/as, mas chega a interferir 

politicamente na organização local da categoria (colônia), visto que há caso em que os 

associados tendem a seguir denominação religiosa semelhante à da liderança. 

                                                 
8 - Citado por Isaura Isabel Conte, dirigente do Movimento de Mulheres Camponesas/RS. 
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A liderança da Colônia influencia também na formação política dos 

pescadores/as. Onde esta liderança tem uma visão mais abrangente de luta ou de 

participação nos movimentos sociais, ela provoca os pescadores/as a pensar mais 

criticamente a problemática social e os assuntos da categoria. 

O cuidado com o rio se limita à limpeza estética das margens, e muito pouco por 

empenho e conservação do todo.  Prova disso é que se observa que a limpeza das 

margens faz parte do cotidiano dos municípios, onde as margens são exploradas para o 

turismo. Onde este não acontece, percebe-se um verdadeiro abandono.  Há  municípios 

onde se visualizou até curtume à beira do rio e variedade de sujeiras – o que foi mais 

observado no  município de Manga. Esta visão estética reduzida é denunciada pelos 

contrastes dentro da mesma cidade, entre um pequeno trecho cuidado e outro, sobretudo 

nas periferias, inadequados até mesmo para se aproximar do rio. 

A população beiradeira, pescadora e vazanteira, que insiste em viver ou 

sobreviver no rio ou do rio, está exposta à vulnerabilidade social por todos estes 

problemas e, sobretudo, pela exclusão do seu território, imprescindível à sua condição 

de vida. 

 Entre tantas demandas dos pescadores e pescadoras, filhos e filhas do “Velho 

Chico”, “é ensurdecedor o canto do trabalhador”9 por: organização da categoria, 

território e educação popular de base que contribua na luta perante os problemas e 

desafios apontados neste relatório.  Como passo seguinte, sugere-se a socialização dos 

dados e reflexões levantadas, aprimorá-los e construir caminhos para, gradativamente 

responder às perguntas: O quê fazer? Onde? Como? Quando? Quem ousa?  Há outros 

caminhos? E criar novas perguntas... 

 Vale lembrar que as temáticas relatadas até então, têm algumas ressonâncias no 

documento da I Conferência da Pesca Artesanal10, cujo movimento de mobilização 

impulsionou o início dos trabalhos da pesquisa que aqui se refere. Sobretudo no que 

concerne às Políticas Publicas específicas da Pesca e no panorama da organização da 

categoria em abrangência nacional. Este olhar local e amplo incita a dizer que o 

diagnóstico não está pronto. Ele continua em construção, por fazer parte de um processo 

que quer ser de educação popular de base. Faz-se necessário ser contínuo, também, 

devido aos limites de recursos humanos e financeiros, que não permitem um trabalho 

                                                 
9 - Canto das Três Raças, música de Clara Nunes. 
10 - A conferência foi realizada em Brasília, DF, em Setembro de 2009, sob organização dos pescadores/as artesanais 
do Brasil. 
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com a dimensão desejada para se chegar ao horizonte almejado. Importante é não perder 

de vista que o Diagnóstico objetiva ser um instrumento que ajude na construção de 

ações que visem o fortalecimento da organização e luta dos pescadores/as na 

perspectiva da revitalização popular do rio São Francisco. O pescador é o ribeirinho 

mais presente no rio e o mais afetado com os desastres do mesmo. Sendo ele vazanteiro, 

é atingido duplamente pelos males que recaem sobre o rio. 

 

Letícia Aparecida Rocha, IDP 

Neusa Francisca do Nascimento, IDP 

Thaísa Gomes Ferreira, IDP 
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