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Reflexão sobre a organização política dos pescadores e pescadoras Artesanais no 

Alto/Médio Francisco – Norte de Minas 

 

 O diagnóstico da pesca artesanal no Norte de Minas, no Alto/Médio São Francisco, 

realizado pela Congregação das Irmãs da Divina Providência em parceria com a Comissão 

Pastoral dos Pescadores (CPP) e Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 2010, mostra que a 

forma de organização da categoria na região são as Colônias, 78,5% dos entrevistados se dizem 

associados a uma Colônia de pesca. Perguntados sobre o que acham da Colônia 368 pessoas 

entrevistadas citaram 481 opiniões, das quais, 54,3% acham a Colônia boa ou ótima. E na 

questão por que participa?  Diversas foram as respostas, como por exemplo, estar informado 

sobre a pesca, conhecer, ter segurança; considera importante; por obrigação, necessidade; para 

manter, ou tirar a carteira e ter direito ao seguro defeso, garantir direito, por influência da direção 

da colônia/ presidente, dentre outras. 

Analisando outros dados referentes ao mesmo item, ao direito do pescador e outros, vê-se 

que, na maioria das vezes, a relação entre pescadores e Colônia, se dá na linha da assistência. As 

colônias são como que uma extensão das secretarias e órgãos do Estado, 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 aos problemas dos 

pescadores e do rio. A Colônia está presente como tradição e como meio necessário à 

sobrevivência, por causa dos benefícios - ela é o caminho conhecido para acessá-los. A 

percepção é de que, esta se apresenta como o único modelo conhecido. 

Há outras tentativas de associações, cuja diferença está mais na nomenclatura, já que, 

como foi observado, a estrutura e forma de gestão são as mesmas.  

Antes de qualquer outra reflexão, vale ressaltar que esse formato de organização, talvez, 

somente seja compreendido, 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 Pesca foi que o 

setor conseguiu discutir sua organização através dos próprios pescadores, segundo SILVA 

(1988).  

 No entanto, segundo o mesmo autor, os pescadores estiveram como sujeitos sociais, 

presentes em momentos cruciais da história brasileira. Atuaram, inclusive, na independência, na 

abolição da escravatura, na Revolta dos Cabanos e em outros momentos da vida nacional. 
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Ganharam visibilidade como sujeitos sociais, como agentes principais de um modelo de gestão 

das pescarias diferenciado e como sujeitos políticos, ao longo da história. 

 E Mello (1995)  diz que as produções acadêmicas históricas, parecem ter invisibilizado a 

participação dos pescadores em levantes populares para que o Brasil e vários estados 

adquirissem, pelo menos oficialmente, sua independência política. Convém questionar   

se  o  que uniu estes sujeitos,  aglutinando forças sociais, na perspectiva do movimento popular, 

desses levantes ou motins  foi uma identidade enquanto pescadores. Isto entendendo identidade 

como processo de metamorfose constante ou consciência social que os indivíduos possuem de si. 

Nas últimas décadas, a postura de omissão das representações oficiais dos pescadores, 

tem provocado discussões entre as lideranças pesqueiras, resultando na criação de sindicatos, 

associações, seja na esfera nacional, estadual ou municipal, onde estes arranjos políticos 

organizacionais surgem de modo positivo. Esses arranjos muitas vezes, nascem mediante apoio 

de terceiros, parceiros empenhados no fortalecimento da categoria. Como exemplo, tem se os 

anseios políticos do Movimento dos Pescadores e Pescadoras (MPP), que propôs e concretizou a 

I Conferência Nacional da Pesca Artesanal em Brasília/DF, em 2009, contrapondo às 

Conferências de Aqüicultura e Pesca do governo, que desconsideram as reais necessidades da 

classe.  

No cenário nacional, mais especificamente no Norte e Nordeste do país na década de 80, 

foi criado o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), vinculado a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), como entidade que presta serviço pastoral de incentivo e apoio ao 

protagonismo dos pescadores (as), mas não é uma organização política dos mesmos. Por isso, 

através do seu serviço pastoral, o CPP sempre apoiou a organização dos pescadores (as) 

incentivando a construção do instrumento político, que represente e atenda às reais demandas da 

categoria.  

Uma tentativa da construção desse instrumento se deu durante a campanha para a 

elaboração da Constituição Brasileira de 1988, em que os pescadores articularam-se na busca de 

autonomia política e sindical da categoria criando o Movimento Nacional dos Pescadores 

(MONAPE) objetivando, principalmente, a busca da credibilidade dos pescadores, a conquista 

de espaços oficiais de representação, o fortalecimento, assegurando assim, a autonomia política e 

econômica em vista de melhoria das condições de vida e trabalho1. 

 Avaliações sobre o MONAPE, por parte significativa dos pescadores (as), têm apontado 

para a necessidade de continuidade da busca por um movimento social representativo dos seus 

                                                 
1 - A elaboração do texto sobre o MONAPE deu-se a  partir de conversas com pescadores/as do nordeste que 
participaram deste movimento. 
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interesses e instrumento político da categoria, considerando a burocratização e atrelamento desse 

ao governo, do que se poderia chamar de primeiro ensaio. 

 Em 2009, na I Conferencia Nacional da Pesca Artesanal, acontece uma primeira 

aproximação dos pescadores e pescadoras do rio São Francisco de Minas Gerais junto a uma 

articulação nacional. 

 Os pescadores Norte Mineiros são reconhecidos, a partir dos processos de resistência na 

articulação popular pela revitalização do rio São Francisco, como guardiões do mesmo, e sendo 

os que diretamente sentem o impacto socioambiental na disputa política e econômica pelas águas 

do rio. Na realidade Norte Mineira, talvez mais acentuado que no cenário nacional, percebe-se a 

carência de um instrumento político de representação da categoria, mas também, ensaios para a 

construção de tal instrumento, apoiados por entidades que compõem a articulação popular e 

outros. Estes ensaios têm acontecido mediante ao enfrentamento de conflitos ambientais, que 

atingem diretamente os pescadores (as) como a mortandade de surubins, em 2004, pela poluição 

do rio por metais pesados, e em 2007, pelas cianobactérias devido ao esgoto. Mas, é no 

enfrentamento desses conflitos que mais se evidência a carência do instrumento político 

aglutinador e processual da categoria, para uma participação efetiva nas políticas 

socioambientais, que incidem diretamente sobre parte importante de seu território – o rio e suas 

margens. 

Outra tentativa da construção desse espaço político em Minas Gerais para os pescadores 

do rio São Francisco é o Grupo de Trabalho e Pesca (GTP), que segundo avaliação de muitos 

pescadores, tem sido espaço de debate muito mais de entidades e órgãos do governo que de 

pescadores (as). 

Na maioria dos espaços institucionais das colônias, o diagnóstico aponta deficiências no 

atendimento às demandas sociopolíticas dos pescadores: atendimento assistencial reduzido, 

basicamente, ao Seguro Defeso, Salário Maternidade e Auxílio Doença, deixando a desejar por 

burocracia ou pelo valor do benefício. Relatam falta de amparo em situações de urgência, na 

obtenção de material para a pesca, assistência à saúde, e etc. Por outro lado, valorizam tanto o 

que pouco já se tem, ou aquilo que espera ganhar, que temem verbalizar a insatisfação. Outros se 

conformam como “favor” recebido ou que pode vir a receber, como registra o relatório da 

pesquisa. São multifacetadas as situações e razões que pesam contrariamente a organização da 

categoria. 

Mesmo considerando a invisibilidade da categoria da pesca na organização política no 

país, como um todo, é sentido que o Movimento Social da Pesca têm “contribuído para revelar a 

existência desses trabalhadores artesanais, mostrando seu modo de ser e sua importância 

produtiva e social”.  
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A partir destas considerações, percebe-se que os pescadores do São Francisco e rios 

mineiros, até onde se constata, têm estado à margem de todo este processo de construção, 

enquanto organização coletiva na perspectiva do Movimento Social de luta. Uma tímida 

aproximação a outros estados tem acontecido, por disposição de um pequeno grupo, sem um 

significativo envolvimento da categoria como tal. No entanto, há de se considerar as resistências 

locais como na região de Manga, Itacarambi e Matias Cardoso, comunidades vazanteiras (sendo 

também pescadores, em grande parte), resistindo à pressão do governo do Estado de Minas para 

criar áreas de proteção ambiental em seus territórios, como compensação ambiental do Projeto 

de irrigação, no município de Jaíba. 

A organização social e política dos (as) pescadores (as) do Norte de Minas requer maior 

análise e paciente processo de trabalho de base que contribua com os (as) pescadores (as) 

artesanais na construção de uma organização efetiva, que proporcione uma participação política 

mais enfática na conquista de direitos e em defesa do rio São Francisco e seus afluentes. 

 Na perspectiva da organização política dos pescadores (as) convém refletir que, 

“não há uma única maneira de fazê-lo, tampouco um só tipo de evento que 
impulsione essas coisas. Porque as pessoas são complexas e, claro, as condições 
mudam. A organização começa quando duas pessoas concordam em trabalharem 
juntas. E uma só faísca pode incendiar toda a campina”.2 
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2 Mumia Abu-Jamal,jornalista, preso político, militante negro anti-racista e ex-integrante Partido dos Panteras 
Negras/EUA. O trecho é retirado de uma carta sua publicada no Jornal Brasil de Fato por Glória Muñoz Ramírez. 


