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Proponho-me, nesta comunicação, refletir sobre as estratégias de organização dos 

pescadores, mulheres e homens, do município do Careiro da Várzea/AM e as políticas de proteção 

social, advindas com a Secretaria Especial da Pesca, com status de Ministério, adotadas pelo 

governo federal em 2003. Mas, afinal, o que muda com a adoção de uma Secretaria Especial? Que 

políticas públicas, ou mesmo de governo, estão sendo implementadas para esta população? Por que 

o número de associados mulheres, naquela colônia de pescadores, aumentou vertiginosamente?   

Isto é o que pretendo discutir.  

Para localizar histórica e geograficamente o município do Careiro da Várzea2 se faz 

necessário referenciar o município do Careiro3, uma vez que o primeiro foi desmembrado do 

segundo, logo, suas histórias são compartilhadas. De acordo com a revista do SEBRAE/AM (2000), 

os primeiros registros históricos são de 1870. A migração nordestina em direção ao Estado, 

principalmente cearense, fixou em Manaus muitas famílias, nesta época, 1877, o Careiro fazia parte 

do município de Manaus. Como muitos chegavam ao Careiro, foi editada a Lei nº 9, de 11 de 

janeiro de 1890, que cria, no Cambixe, as Colônias de 13 de Maio e de Santa Maria. Em 1938 foi 

criado o Distrito do Careiro4 integrado ao município de Manaus.   O município situa-se no Estado 

do Amazonas, Região Norte do país, a 22 km de Manaus, em linha reta. De acordo com a 

Constituição Estadual ele integra a Região Rio Negro/Solimões (7ª Sub-Região). Sua base territorial 

corresponde a uma área de 2.631,13 km² (0,17% da área total do Estado) e a sede do município é a 

cidade do Careiro, à margem direita do Rio Amazonas e dentro do Paraná do Careiro. Autazes, 

Careiro do Castanho, Iranduba, Itacoatiara, Manaquiri e Manaus são os limites geográficos do 

município (TORRES, 2006; SEBRAE, 2000; IBGE, 2001). Os Rios Amazonas e Solimões cortam a 

área do município, assim como muitos igarapés e os rios Paraná do Careiro e Autaz-Mirim.    

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de 

2001, o município possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,746 e apresenta uma 

população urbana de 806 habitantes, sendo o de menor índice de urbanização do Estado do 

Amazonas. A zona rural tem uma população de 16.461 habitantes. A totalidade de 17.267 

habitantes é composta por migrantes nordestinos e “ribeirinhos”, ocupando 82 comunidades. Ao 

passo que os dados de 1991, do mesmo Instituto, indicavam que o município apresentava uma 
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população urbana de 707 habitantes e na zona rural uma população de 17.454, totalizando 18.161 

habitantes, mostrando um decréscimo na população do município no período exposto. 

Torres (2006) afirma que a pesca no município constitui a base da alimentação de seus 

habitantes e que a agricultura5, a pecuária e algumas atividades extrativistas são a base da economia 

do município, ou seja, ela é baseada em atividades do setor primário.  

Mesmo sendo o pescado a base da alimentação neste município (SEBRAE, 2000) e 

analisando os relatórios, ano base 2000 a 2006, da Administração Municipal, do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas – IDAM e do IBGE, observei a ausência das 

atividades pesqueiras, uma vez que não constam em seus relatórios quantitativos; enquanto isto, no 

ano de 2006, o IBGE relata a existência de 40 estabelecimentos com caprinos, com um total de 673 

cabeças e 52 estabelecimentos com ovinos, com um total de 1.022 cabeças, só para exemplificar a 

disparidade de interesses. Podemos lembrar, ainda, que em 2006/2007 505 pessoas receberam o 

Seguro Defeso e no momento estão inscritas na Colônia de Pescadores Z-53 1.087 profissionais e 

de acordo com diretores da Colônia, até o final do ano, pode chegar próximo a 1.500 inscrições, o 

que por si só já demandaria mais atenção do poder público nos três níveis de representação.  

Na pesquisa realizada por Torres (2006), fica patente que mesmo que a pesca não seja vista 

como uma atividade com fins comerciais, ela é essencial para a subsistência no município, em 

especial na comunidade do Lago dos Reis.  Podemos perceber isto quando a pesquisadora relata a 

resposta do representante da Colônia de Pescadores, entrevistado na época, Senhor Raimundo Cruz, 

“na comunidade Lago dos Reis todas as mulheres pescam. Mas todas mesmo, ou vai com o marido, 

vai só ou com o filho, mas elas pescam”. Em campo estamos investigando o crescente número de 

mulheres e homens associados à Colônia e se isto possui ou não relação com a busca de proteção 

social oferecida pelo reconhecimento formal da profissão de pescadora e pescadores, como seguro-

defeso e aposentadoria e se a não participação formal na diretoria da colônia pelas mulheres tem a 

ver com o processo de legitimação requerido pelo tempo de associado que, neste caso, pode ser para 

mulheres e homens.  

Minha questão é identificar este grupo de pescadores, homens e mulheres, e se há ou não 

um movimento social, e quais as estratégias utilizadas para formular alternativas de participação 

que lhes garantam acesso às políticas de proteção social, assim como os métodos de 

aperfeiçoamento das conquistas sociais relacionadas à pesca. Torres menciona que hoje o seguro-

defeso é pago pelo governo federal, mas afirma inexistir outras políticas públicas, como forma de 

proteção social, que lhes garanta o mínimo de qualidade de vida.  

Penso que a problemática que envolve estes pescadores e pescadoras possa ser estudada a 

partir de duas instâncias - na relação com o Estado, nos três níveis de poder, e na organização local 

da Colônia de Pescadores Z-53, tendo em vista que para cada uma delas existem estratégias de 
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negociação que apontam para uma rede de sujeitos com diferentes interesses e formas de 

participação. Um exemplo da organização local é a forma de participação das mulheres que, apesar 

de praticamente todas pescarem e grande parte estarem associadas na Colônia de pescadores, não 

atuam formalmente na diretoria (TORRES, 2006). Será que pelo fato das mulheres “não serem 

chamadas” pelos homens a participar da diretoria da colônia de pescadores se constitui em 

discriminação de gênero ou será que existe outra(s) resposta(s) para a questão? Grossi (1998) diz 

que as mulheres que participavam dos movimentos “libertários” dos anos 60 “raramente eram 

chamadas a assumirem a liderança política”, a elas cabiam as tarefas de baixo prestígio na 

organização. Então pergunto: a participação feminina, nos dois casos, é requerida pelas agentes ou 

pelas autoras? No exercício do poder existe algum espaço vazio? Quem o está exercendo 

“naturalmente” abdica dele, como por surto de consciência ou existem outras estratégias para 

participar? No caso apontado por Grossi, o componente histórico pode nos ajudar, pois nos anos 

1960 o momento organizacional era outro. 

A problemática das políticas públicas para pescadores e a inclusão das mulheres nesta 

categoria profissional é sem dúvida uma antiga reivindicação, mas eu só tomei conhecimento nos 

meados de 1980, quando conheci a localidade do Farol de Santa Marta, pequena vila de pescadores, 

localizada na cidade de Laguna, em Santa Catarina, a aproximadamente 100 (cem) quilômetros de 

Florianópolis, capital do Estado. O meu interesse pelo problema foi sedimentando à medida em que 

os pescadores falavam da falta de iniciativas governamental, por parte dos gestores municipais, 

estaduais e federal, na formulação e apoio das políticas públicas que incluíssem esta parte 

significativa da população.  

Na medida em que eu conhecia mais estes pescadores, mais se evidenciava a ausência de 

políticas públicas para estas parcelas da população que, de acordo com o relato de alguns 

pescadores e mulheres que se ocupavam da pesca6, dependendo das safras de peixe, que são cada 

vez mais escassas, eles me confidenciavam, com tristeza, que seus filhos só não passavam mais 

fome porque a escola local oferecia merenda para as crianças. A pescaria na virada do século (1999) 

foi uma das piores para esta comunidade, relatam os pescadores.  

Meu interesse pelo tema aumentou, ainda mais, quando tomei conhecimento de uma 

pesquisa realizada na cidade de Jaguaruna, que fica situada ao lado da comunidade do Farol de 

Santa Marta e teve como objeto o modo de vida de pescadores artesanais e suas outras atividades 

laborativas, que passam pelos serviços de pedreiro, carpintaria, pintura de casas, mecânica, garçons, 

cozinha e aluguéis de casa para turistas, assim como serviços de caseiro, entre outras (FARIAS, 

2001). Minha atenção voltou-se para a afirmação de que seus filhos já não desejavam mais serem 

pescadores, principalmente pela falta de condições de trabalho, por falta de “apoio do governo”. 

Parece que esta mesma queixa é repetida pelos pescadores, que este é mais um problema da 
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modernidade. Nesta comunidade também poucas são as mulheres que possuem carteira de pescador, 

cabendo a elas o “governo do peixe”, a limpeza do pescado, serviços de limpeza de casas, de 

lavadeira e passadeira de roupas, em pousadas e pequenos hotéis, assim como em casas de 

veranistas. 

Assim, o objeto foi se construindo e diante das condições em que se encontravam, aqueles 

pescadores teriam muitas dificuldades em continuar sua atividade, ou por novas motivações, 

abandonando a pesca ou pela paulatina escassez de peixe, pois ali já se observava a flagrante 

diminuição dos estoques pesqueiros conhecidos.  

Em 2003 com a posse do novo governo federal7, houve a adoção de uma Secretaria 

Especial da Pesca, com status de Ministério. Mas, afinal, o que muda com este “novo governo”, 

com a adoção de uma Secretaria Especial? Que políticas públicas estão sendo implementadas para 

esta população? Isto é o que estou averiguando.  

Em contato com os trabalhos do Prof. Dr. Alfredo Wagner Berno8, percebi  que está 

havendo uma mudança nos critérios de representação política dos sindicatos e movimentos sociais, 

ao mesmo tempo em que há uma insuficiência teórica para explicar o que esta acontecendo nos 

movimentos sociais, ou seja, para ele falta uma “inspiração mobilizadora”. Além disso, após sua 

conferência, tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente sobre o assunto e conclui que o tema 

que tenho interesse em pesquisar é relevante no atual momento dos movimentos sociais na 

Amazônia. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar as estratégias utilizadas pelos 

pescadores, aqui considerados como “povos tradicionais” e suas formas de organização. Ao 

conjunto desta organização chamaremos de movimentos sociais, pois pensamos que é através deles 

que os pescadores garantem o acesso às políticas públicas, como forma de proteção social, 

relacionadas à pesca no município de Careiro da Várzea/AM. 

O uso da expressão “povos tradicionais” remete à noção de tradição. Almeida (2006) 

problematiza esta noção afirmando que o “tradicional” não pode ser qualificado a partir de uma 

visão formalista, no rigor do tempo percorrido numa leitura linear da história, como antigüidade, 

como representante de uma sociedade ou comunidade que não existe no presente. Segundo o autor, 

as identidades coletivas resultam de uma autodefinição, passando a ser objetivadas pelos 

movimentos sociais e se evidenciam como portadoras de direitos, numa construção sócio-resolutiva 

frente às demandas encetadas ao Estado. 

Atualmente, é significativa a literatura sobre pesca no Brasil e a região amazônica tem 

contribuído com estudos que levam em consideração sua especificidade regional, por este motivo 

nos deteremos especialmente nesta produção. Entretanto, não desprezaremos outros estudos que 

possam vir a contribuir com esta pesquisa.  



 5 

A Universidade Federal do Pará e o Museu Emílio Goeldi, na década de 80, é que se 

encarregam de boa parte da produção científica produzida no litoral norte do país motivados pelo 

desenvolvimento da pesca industrial capitalista (DIEGUES, 1999). Segundo o autor, esses trabalhos 

“apontam todos, por caminhos analíticos e descritivos diferenciados, em vários locais (litoral do 

Pará, principalmente), o mesmo processo de transformação da economia pesqueira tradicional pela 

ação das indústrias pesqueiras, em geral vindas do sul do país” (DIEGUES, 1999, p. 366). Ao passo 

que sobre a pesca no interior da região amazônica que explora outros espaços como rios e lagos, 

também já encontramos uma série de estudos desenvolvidos pelas instituições acima citadas.  

Mello (1995) e Leitão (1995), por exemplo, produzem reflexões sobre políticas públicas e 

os movimentos sociais dos trabalhadores da pesca, tema que desenvolvendo na pesquisa.  

Motta-Maués (1999), por sua vez, salienta que até os anos 80 a produção científica sobre 

pesca no Brasil referia-se a uma atividade praticada pelos homens, convidando-nos a refletir sobre  

a não presença da mulher nestes espaços. 

Outra questão salientada nesses estudos, é que essas populações detêm um conhecimento 

aprofundado da natureza no que se refere ao clima, às espécies e águas (MANESCHY, 1990). Esse 

conhecimento lhes permite ter uma relação estreita com a natureza, sem que isto signifique que há 

uma simples adaptação ao meio. Temos presente a importância do ciclo biológico e hidrológico, 

porém, mais uma vez vamos nos contrapor à idéia de adaptação e para isto recorremos a 

Woortmann (1992), que assinala que há um reordenamento na relação com a natureza, 

principalmente quando se discute espaço, tempo e gênero em comunidades pesqueiras. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelos pescadores, nos apropriaremos de duas 

categorias utilizadas por Nacif (1994) e Furtado (1990): monovalentes e polivalentes. Furtado 

caracteriza os segundos como aqueles que praticam outras atividades além da pesca. Por analogia, 

podemos dizer que a pesca no Careiro da Várzea é também alternada com outras atividades, 

podendo ser chamada de polivalente. Essas categorias deverão ser melhor caracterizadas durante o 

desenvolvimento da pesquisa, mas podemos dizer que, ao mesmo tempo em que exercem variadas 

atividades, eles também se utilizam de diferentes espaços, como rios e lagos.  

Por fim, ressalto que o meu objetivo é analisar as estratégias de organização no Careiro da 

Várzea de um ponto de vista dinâmico, no qual o mais importante é aquilo que os próprios sujeitos 

pensam ao seu respeito, e que será traduzido a partir da minha interpretação. Tomando como 

referência Woortmann (1992), o intento é se afastar de uma tendência economicista que vê o 

trabalhador somente a partir de seu modo de produção ou como resultado de determinações 

impostas pela lógica do capital; pelo contrário, ele se organiza dentro de uma lógica própria, com 

valores determinados, isto é, subjetividades, sendo que as relações se dão em um contexto histórico. 
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