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RESUMO 

 

     Este trabalho disserta sobre a pesquisa realizada com instituições gestora, entidades 
organizativas e pescadores artesanais beneficiados pela Política do Seguro Desemprego do 
Pescador Artesanal. O cenário histórico, social e político da pesca, assim como os aspectos 
sócio-institucionais que gerenciam o seguro são debatidos para conhecer o processo gestão e a 
relação estabelecida entre as instituições, as entidades organizativas dos pescadores e o acesso 
dos pescadores artesanais à seguridade social. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica, documental seguida de uma pesquisa de campo para construir conhecimento 
acerca da atuação dos órgãos governamentais são abordados representantes institucionais, 
entidades representativas dos pescadores e pescadores beneficiados e associados à Colônia 
dos Pescadores e Associação dos Pescadores do município de Manacapuru/AM. Para a coleta 
de informações e dados empíricos, foram utilizadas técnicas e instrumentos como: entrevista 
semi-estruturada; realizadas com representantes institucionais do MTE; SEAP-AM; IBAMA; 
assim como a aplicação de 50 formulários com pescadores. A pesquisa possibilitou verificar a 
organização e gestão da Política do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, bem como 
entender que gestão de recursos naturais pressupõe apreender ao mesmo tempo os aspectos 
técnicos, políticos e sócio-institucionais do processo de efetivação do benefício. 
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INTRODUÇÃO 

A importância dos recursos pesqueiros é múltipla, porém longe do tradicional enfoque sobre o 

papel ecológico ou econômico, cabe ressaltar o impressionante impacto social e cultural deste recurso 

na região. O pescado é destacadamente a principal fonte protéica na alimentação das populações 

ribeirinhas amazônicas e com a transformação tecnológica ocorrida no setor após a década de 60, a 

atividade pesqueira teve seu valor econômico, político e social, estendido e intensificado. 

A pesca é uma das mais antigas atividades praticadas no Brasil. Seu processo de evolução é 

marcado por diferentes etapas, de modo que essas acompanham o desenvolvimento da nação. Sendo 

assim, retomando sua evolução ao longo do século XX, destaca-se a presença do pescador dito 

artesanal como personagem central da atividade. Em função das dificuldades sofridas pelo setor 

pesqueiro artesanal, devido à restrição de recursos financeiros, com os quais se depararam logo após 

as sucessivas quedas na produção aliada à necessidade de manejo das espécies da pesca marinha para 

garantir a sustentabilidade do recurso, em 2003, o Governo Federal criou a Política do Seguro 

Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA, que garante uma compensação à renda do pescador 

artesanal durante o período da proibição da pesca, para garantir a reprodução das espécies.  

O seguro defeso, como popularmente é conhecido, foi ampliado logo em seguida para as águas 

interiores, na qual entram as águas amazônicas. A sua ampliação veio de uma demanda da própria 

organização dos pescadores, que devido ao aumento da demanda de pescado para os centros urbanos, 

particularmente para a Manaus da Zona Franca em efervescência, gerou o mercado fundamental para a 

existência da atividade mercantil pesqueira. Os incentivos para ampliar a explotação, incidem na 

introdução de motores a diesel a partir da década de 50 e a disponibilização de linhas de náilon no 

comércio local a preços acessíveis na década de 60, completando assim, as maiores causas sócio-

econômicas mais importantes deste retorno da pesca regional à uma posição de importância comercial 

(Furtado, 1981).  

Diante dessa importância, este trabalho dissertará acerca da Política do Seguro Desemprego do 

Pescador Artesanal – PSDPA, com o intuito de conhecer as dimensões gestoras do benefício; a 

organização da política e dos beneficiados pelo seguro. A estrutura dissertativa divide-se em três 

capítulos que tendem a debater os fatores relevantes para a compreensão do tema e aliá-los à pesquisa 

empírica realizada com instituições gestora, entidades organizativas e pescadores artesanais 

beneficiados.  

O Primeiro Capítulo abordar-se-á o cenário histórico, social e político da pesca centrando-se nos 

aspectos históricos brasileiros considerados relevantes para o estudo, focalizando o debate para o 

contexto amazônico, para enfatizar os rumos do desenvolvimento, a partir dos aspectos abordados. No 



 
 

Segundo Capítulo, aprofundar-se-á o debate nas dimensões institucionais do Seguro Desemprego do 

Pescador Artesanal, para conhecer o processo gestor e a relação estabelecida entre as instituições, estas 

com as entidades organizativas dos pescadores e os próprios pescadores artesanais beneficiados. No 

Terceiro Capítulo, apresentar-se-á a análise da pesquisa de campo realizada com os pescadores 

beneficiados pelo SDPA, no município de Manacapuru/AM, que propiciará estender a discussão para 

verificar fatores relacionados ao pescador artesanal beneficiado pelo seguro.  

Tais fatores apresentam-se como fundamentais, uma vez que, a análise de uma política pública 

como o SDPA pressupõe, não apenas o conhecimento do processo produtivo da profissão pelo 

pescador, mas também das dimensões que compõem a gestão do benefício do SDPA.  Buscar fatores 

que contribuem e evidenciam sua organização e as condições de trabalho, que engloba o seu ambiente 

de trabalho e, as relações de poder que agem e interferem na autonomia do pescador e no processo 

produtivo vai além do trabalho cotidiano do trabalho do pescador artesanal. A apresentação dos dados 

e análise, à luz da literatura escolhida para embasar a discussão parte de uma perspectiva sociológica, 

para compreender as formas sutis, porém complexas e profundas intrínsecas aos elementos essenciais 

da política do SDPA, a saber: seus objetivos; eficácia; e, perspectivas que emergem no cenário da 

pesca que passa a ser delineado a partir de 2009; além dos dados empíricos, que propiciam entender a 

dimensão que o pescador artesanal ocupa na política.  

 

 

 

I CAPÍTULO – O CENÁRIO HISTÓRICO, SOCIAL E POLÍTICO DA PESCA  

1.5.  Aspectos da história da pesca no Brasil 

A política de regulamentação da atividade pesqueira no Brasil preocupou-se, durante muito 

tempo, com a criação de órgãos para regulamentar a extração do pescado (destacando a criação da 

Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca, SUDEPE, a partir da década de 60, quando a 

atividade pesqueira tomou maior impulso), mas pouco se preocupou em diagnosticar e ampliar o 

estoque de pescado nacional, fato que somente concretizou-se a partir de 1989, com a criação do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Do lado das 

regulamentações voltadas para o ordenamento pesqueiro, essas começaram a fazer parte ativamente da 

política pesqueira nacional a partir da década de 70, porém, tomaram maior dimensão a partir da 



 
 

segunda metade dos anos 80, num contexto que evidenciavam uma maior preocupação com a 

conservação dos recursos naturais renováveis. 

A política que concedeu incentivos fiscais à produção pesqueira iniciou-se em 1967 com a 

promulgação do Decreto-lei No. 221 oficializando uma política federal para o setor. A partir de então, 

os incentivos fiscais concedidos a empreendimentos pesqueiros, de 1967 a 1986, contribuíram 

significativamente para ampliar a produção nacional de pescado e o parque industrial processador 

desse produto. Nos primeiros anos dessa política, mais de 50% dos recursos obtidos com essa política 

foram aplicados na indústria pesqueira, não havendo investimentos na área de pesquisa e levantamento 

de dados. Tal fato contribuiu para o aparecimento de sobreexploração de algumas espécies de recursos 

pesqueiros marítimos (FURTADO, 1981). 

Desde então, o governo brasileiro tem elaborado políticas para regulamentar a pesca nas águas do 

território nacional. Essas políticas foram concebidas dentro de uma orientação de políticas 

macroeconômicas que se pautaram pela criação de órgãos regulamentadores de atividades de extração 

de recursos naturais renováveis e de concessão de incentivos fiscais ao desenvolvimento regional ou 

setorial. A ação no setor criou instituições federais como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) para regulamentar as atividades referentes à Floresta e Fauna Silvestre e, no caso da 

pesca, a Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Agricultura, hoje extinta.  

Atualmente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), órgão do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

possui, entre outros, o papel de desempenhar as atribuições da extinta SUDEPE. Como estímulo à 

atividade pesqueira foi criado, de 1967 a 1989, o Programa de Incentivos Fiscais à Pesca através do 

qual foram concedidos incentivos fiscais para dinamizar a captura e o processamento do pescado1. A 

partir de então, o cenário da pesca no Brasil começou a adquirir novas configurações, para o qual, a 

mediação das propriedades de livre acesso e de uso comum apresentava-se como essencial na 

efetivação das políticas. 

1.6. O pescado como recurso natural renovável, de propriedade comum e de livre acesso: 

possibilidades de mediação 

McKelvey (1989) define recursos pesqueiros como recursos biológicos que, por sua natureza, são 

renováveis, mas podem ser também exauríveis. Essa característica renovável indica que as populações 

desse recurso mantêm rendimentos que são sustentáveis na natureza. Com a interação das condições 

biológicas, ambientais e intensidade de pesca impostas pelo homem, tem-se a magnitude dos estoques 
                                                            
 



 
 

existentes. Os dois primeiros fatores (características biológicas da espécie e condições ambientais) são 

muito difíceis de serem controlados ou alterados pelo homem quando comparados ao que se pode 

obter em relação ao terceiro fator (a intensidade de pesca). Este último é resultante dos benefícios 

econômico e social que o homem obtém (ou espera obter) da exploração dos recursos naturais. 

O equilíbrio dinâmico do estoque de pescado é mantido uma vez que as perdas, causadas pela 

mortalidade natural, são contrabalançadas pelos ganhos ocasionados pela reprodução e pelo 

crescimento natural. Entretanto, quando há pesca imposta pelo homem, dependendo de sua 

intensidade, pode ocorrer desequilíbrio na sustentabilidade do recurso, podendo torná-lo exaurível. 

Além de ser recurso natural renovável, os recursos pesqueiros originários da natureza são 

caracterizados como bem público, não exclusível, ou seja, são recursos de propriedade comum e de 

livre acesso. Randall (1987) aponta a não exclusividade como um fator de ineficiência do mercado na 

valoração de um recurso natural (como o peixe) e ressalta que a grande mobilidade dos peixes torna 

impossível definir, e fazer valer, direitos de propriedade exclusivos sobre os peixes (indivíduos) em 

particular, ou cardumes de peixes, ou mesmo confiná-los em áreas delimitadas do oceano. 

Uma vez que está sendo considerado um recurso natural renovável e exaurível, há necessidade de 

se controlar a pesca realizada pelo ser humano, que desequilibra o estoque desse recurso. Esse controle 

se materializa através de regulamentações da atividade pesqueira. No entanto, o fundamento que 

propicia estabelecer tais regulamentações (voltadas para a exploração racional dos recursos 

pesqueiros) requer a integração da análise biológica à análise econômica. Dessa forma, os modelos 

socioeconômicos mostram-se essenciais para a questão de regulamentação da pesca. Estudos apontam 

fatores essenciais para não comprometer e o estoque de peixes, possibilitando a caracterização da 

função de produção pesqueira ou da função de rendimento sustentável (Cf. Gordon, 1954; Randall, 

1987; Clark, 1989; Hannesson, 1987 e McKelvey, 1989). 

Segundo Bertolotti (1989), o modelo de Gordon (1954) é o ponto de partida para a análise teórica 

da economia da pesca. Definindo captura como a quantidade pescada do produto (no caso, o pescado) 

e esforço de pesca como a energia despendida para capturar o pescado (que pode ser medido de várias 

formas, como por exemplo: número de viagens dos barcos e número de lances de redes ao mar) e 

utilizando fundamentos da análise microeconômica convencional (teoria da produção e dos custos), 

Gordon (1954) chega a um modelo de produção pesqueira. Neste modelo, são definidos pontos de: 

• máximo rendimento econômico, isto é, o ponto onde a receita marginal se iguala ao custo 

marginal em um nível de esforço de pesca reduzido;  

• máximo rendimento sustentável, isto é, o ponto onde a receita marginal é zero em um nível de 

esforço de pesca máximo, dentro das condições de sustentabilidade do recurso; 



 
 

• ponto de equilíbrio bioeconômico, isto é, o ponto onde o valor total das capturas – a receita 

total - se iguala ao seu custo total, num nível de esforço de pesca cima do nível máximo sustentável.  

A principal predição do modelo de Gordon (1954) pode ser expressa da seguinte forma: em uma 

pescaria, não regulada e de livre acesso, o esforço de pesca se expandirá até um nível no qual a receita 

total se igualará ao custo total. Assim como Gordon (1954), Paez (1991, p.96) descreve de forma clara 

como ocorreria a exploração racional dos recursos pesqueiros, demonstrados por modelos 

bioeconômicos. Segundo esta autora: 

Porque nenhum pescador detém direito exclusivo de propriedade e não pode evitar a 
exploração de um dado recurso por outrem, as embarcações encontram-se em 
competição para obter o maior volume possível de captura em uma dada área de 
pesca. Em conseqüência, manifesta-se tendência de sobrepesca, desde que inexiste 
incentivo de manter o esforço de captura próximo do máximo rendimento físico 
sustentável. Rompe-se, assim, o equilíbrio biológico entre a taxa de exploração e a 
taxa de renovação, que garante a perpetuação dos estoques. Adicionalmente, com a 
ausência de direitos de propriedade e com o acesso livre, o nível do esforço de pesca 
tenderá a ultrapassar também aquele limite de máximo rendimento econômico, em 
que a receita marginal iguala ao custo marginal. Excedentes unidades de esforço de 
pesca são utilizadas e, neste caso, a renda econômica (atribuída a um recurso de 
propriedade privada, como a renda da terra) é dissipada entre os barcos da frota que, 
em conjunto, participam da exploração comercial de um dado estoque. Enquanto 
houver possibilidade de auferir lucro, pescadores estarão motivados a intensificar 
esforço de pesca e/ou entrar em atividade. Nestas condições, o equilíbrio estável na 
exploração pesqueira é atingido quando a receita total se igualar ao custo total. Isto 
redunda em externalidade tecnológica. É externalidade porque cada barco não 
exerce controle sobre sua produtividade. É tecnológica porque a produtividade de 
cada barco é afetada pela captura total, que tende a decrescer com o aumento 
indiscriminado do esforço de pesca. 

 

Scott (1955) enfoca a importância de uma administração racional do recurso pesqueiro. Sob o 

enfoque estritamente econômico, o autor enfatiza que os programas destinados à administração 

racional dos recursos pesqueiros devem realocar os fatores de produção de forma que maximizem o 

valor líquido da produção pesqueira.  

 



 
 

 

Figura 1 – Modelo bioeconômico de exploração de recursos naturais renováveis. 

Fonte: Pereira, 2004. 

 

No modelo bioeconômico há a realocação dos fatores de produção seria obtida através da redução 

induzida do esforço de pesca em épocas de reprodução das espécies. A redução do esforço de pesca 

deslocaria a atividade pesqueira do ponto de equilíbrio bioeconômico para o ponto de ótimo 

econômico.  

No Brasil, o desenvolvimento de instrumentos de análises bioeconômicas mostrou-se necessário 

principalmente a partir da década de 30. Antes de 1930, o volume capturado de pescado era pequeno e 

era inexpressiva a preocupação em definir e executar políticas públicas voltadas para a exploração 

sustentável do recurso pesqueiro. A partir de 1930, maiores atenções se voltam no sentido de 

estabelecer políticas para regulamentar a atividade pesqueira no País. No entanto, em períodos mais 

recentes, surge a necessidade de se atuar com políticas específicas para explorar de forma sustentável 

o recurso pesqueiro, considerando a tendência de esgotamento de muitas espécies e até mesmo a 

exaustão de certas espécies (Paez, 1993). É nesse contexto que se destaca a importância do uso de 

análises bioeconômicas para melhor definir políticas que conduzam à exploração racional do recurso 

pesqueiro. A década de 30 e a primeira metade da década de quarenta caracterizaram-se pela presença 

de um Estado forte, com grande poder regulamentador, que definiu códigos referentes ao uso de 

recursos naturais renováveis. Como exemplo, foram criados Códigos para água, para floresta e, como 

será visto o Código da Pesca (criado em 1938) com legislações específicas para a atividade pesqueira 

no País.  

Em 1932, criou-se a Inspetoria de Caça e Pesca que foi modificada para Serviço da Caça e Pesca 

e, mais tarde, passou a se chamar Divisão de Caça e Pesca (um órgão vinculado ao Departamento 

Nacional de Produção Animal do Ministério da Agricultura). A Divisão de Caça e Pesca teve um 



 
 

importante papel no desenvolvimento da atividade pesqueira no País. Esse órgão investiu em pesquisa 

(na área de biologia marinha), em extensão (na formação de técnicos especializados em pesca e 

qualificação da mão-de-obra), em infra-estrutura básica de apoio à atividade pesqueira, no aumento da 

fiscalização, além de realizar as atividades até então estabelecidas pelos órgãos anteriores. 

No final da década de 30, dentro de um contexto de ideologia desenvolvimentista e de defesa da 

produção nacional, foi editado o Decreto-lei No. 291, de 23/02/38, conhecido como Lei da Expansão 

da Pesca. De um lado, esse decreto viabilizou condições para a pesca nacional se autofinanciar, 

criando, para isso, a Caixa de Crédito da Pesca. Segundo Giulietti e Assumpção (1995), os recursos 

recolhidos pela Caixa de Crédito da Pesca eram formados com a taxação de 5% sobre a venda do 

pescado realizada nos entrepostos federais de pesca. Esses recursos eram reinvestidos na atividade 

pesqueira, através da concessão de financiamento para aquisição de equipamentos, de insumos e para 

instalação de pequenas plantas industriais e armazéns. Do outro lado, o Decreto-lei No. 291 protegiam 

o desenvolvimento da indústria nacional com uma taxa sobre produtos de pesca importados. 

Outras regulamentações importantes fazem parte desse período: ainda em 1938 foi criado o 

Código da Pesca (Decreto-lei No. 794), caracterizando a forte atuação de regulamentação do Estado 

sobre a atividade pesqueira; em 1941 foi criada a Policlínica dos Pescadores13 (Decreto-lei No. 

3.118); e, em 1942 foi criada a Comissão Executiva da Pesca (Decreto-lei No. 5.030).  

Conforme o Código de Pesca (aprovado pelo Decreto-lei No. 794/38), os serviços de pesca em 

todo o Brasil - inclusive a administração, direção, fiscalização técnica do pessoal e material respectivo 

-, a instrução especializada dos pescadores e sua organização profissional, e o desenvolvimento das 

empresas industriais processadoras do pescado ficavam inteiramente subordinados ao Ministério da 

Agricultura, através de seu órgão competente - o Serviço de Caça e Pesca do Departamento Nacional 

da Produção Animal. O Código permite o exercício da pesca por todos os brasileiros (maiores de 16 

anos), mediante pagamento de uma licença anual de pesca. Cada pescador deve ter matrícula de 

pescador profissional registrada nas repartições competentes do Ministério da Marinha. Dessa forma, é 

concedido direito aos pescadores de organizarem suas cooperativas de consumo, de crédito, de 

produção e de outras modalidades. Ficava a cargo do Serviço de Caça e Pesca o controle nos 

entrepostos de pesca e fábricas de conserva de pescado, no sentido de exigir as boas condições 

sanitárias de suas instalações e da manipulação dos produtos. Entre outras, essas medidas caminhavam 

no sentido de organizar a atividade pesqueira no país. Entretanto, no que se refere à questão da 

proteção do recurso pesqueiro, o Código de Pesca define restrições muito gerais, tais como: proibir a 

pesca com redes ou aparelhos de espera que impeçam o livre trânsito das espécies da fauna aquática e 

proibir o uso de redes ou aparelhos de arrasto na pesca interior ou na litorânea. 



 
 

Segundo Giulietti e Assumpção (1995), a ação da Comissão Executiva da Pesca sobre a atividade 

pesqueira era intervencionista. Como exemplo, destaca-se a atribuição de organizar cooperativas de 

pescadores com a prerrogativa de determinar área de ação, designar e destituir as suas diretorias. 

Entretanto, em meados de 1945 o Decreto-lei No. 8.526 extinguiram a Comissão Executiva da Pesca. 

Conforme Diegues (1995), após a Segunda Guerra Mundial a atividade pesqueira sofreu 

alterações significativas, como a introdução das redes de náilon, do gelo, do motor de popa e mais 

tarde do motor de centro - isto é, insumos não mais fabricados pelos pescadores - entre outros métodos 

mais apurados de captura. Nesse contexto, o autor ressalta o surgimento, nesse mesmo período, das 

primeiras empresas industriais de beneficiamento de sardinha no Rio de Janeiro, bem como as 

primeiras empresas de captura do Estado do Rio de Janeiro. 

De meados de 1945 até meados de 1961, nenhuma medida legislativa de maior impacto foi 

tomada visando regulamentar ou desenvolver a pesca no Brasil. Destaca-se, entretanto, o Decreto-lei 

no 9.022, de 26/02/1946, que baixou normas para o funcionamento da Caixa de Crédito da Pesca. Esse 

Decreto-lei fixa uma taxa de 3% sobre o valor da venda do pescado nos entrepostos e postos de 

recepção. Conforme Giulietti e Assumpção (1995), essa época é marcada por uma pulverização de 

legislações, tornando difícil a coordenação das atividades pesqueiras. Alguns exemplos são: Decreto 

Legislativo No. 14, de 09/03/1950, e Decreto Legislativo no 28.524, de 18/08/50, direcionados para a 

regulamentação da pesca da baleia; e o Decreto no 36.649, de 22/12/54, que aprova o regime de 

funcionamento do entreposto de pesca do Rio de Janeiro. 

Em 28 de junho de 1961, através do Decreto-lei no 50.872, foi criado o Conselho de 

Desenvolvimento da Pesca (CODEPE). A criação do CODEPE surgiu da necessidade de coordenar as 

atividades pesqueiras relacionadas à pesquisa, planejamento e formação de recursos humanos, que se 

ampliaram no decorrer das décadas de 40 e 50. 

No período em análise (1932 a setembro de 1962) as regulamentações voltadas para o 

ordenamento pesqueiro (no sentido de estabelecer regras de acesso aos recursos pesqueiros) não foram 

relevantes. Na verdade, nesse período, a atenção estava voltada antes para a promoção do 

desenvolvimento e organização do Sistema Agroindustrial do Pescado no Brasil, uma vez que não se 

destacava (principalmente nas primeiras décadas) a questão da sustentabilidade do recurso pesqueiro 

no processo de captura do mesmo, dado que o volume capturado não era ameaçador à reprodução 

biológica dos cardumes.  

A partir de 1962 a 1989 ainda predominou o poder estatal concentrador no que se referia ao 

estabelecimento de regras para uso de recursos naturais, havendo a redefinição dos Códigos criados na 

década de 30. Com a filosofia de que recursos pesqueiros são de propriedade comum e de livre acesso, 



 
 

sendo passíveis de sobrexploração e exaustão que se renovaram as legislações do Código da Pesca 

(como as legislações referentes às restrições à pesca, às zonas de pesca, a inclusão de política para o 

desenvolvimento da atividade pesqueira). 

Durante os anos de 1963 a 1988, as atividades pesqueiras foram coordenadas pela 

Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), criada em 11 de outubro de 1962, 

através da Lei Delegada no. 10. Esse órgão era uma autarquia ligada ao Ministério da Agricultura. A 

SUDEPE surgiu num contexto de proteção dos recursos naturais renováveis e de desenvolvimento das 

atividades voltadas à exploração dos recursos naturais renováveis. Eram de competência e atribuições 

da SUDEPE muitas tarefas para desenvolver a atividade pesqueira no Brasil. Como exemplo, tem-se a 

elaboração e execução do Plano Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro, a aplicação do Código de 

Pesca e a criação de normas referentes às atividades ligadas à pesca ou aos recursos pesqueiros 

(BRASIL, 1975). 

Ao longo dos anos, novos Decretos relacionados à atividade pesqueira foram criados. Entre eles, 

destacam-se o Decreto no 58.696, de 22/06/1966, que incluiu a pesca como indústria de base15 

(adquirindo o direito de a atividade pesqueira ser financiada por órgãos governamentais); o Decreto-lei 

221 de 1967, que concedeu incentivos fiscais à atividade da pesca, impulsionando a produção 

pesqueira no País (esse Decreto será abordado detalhadamente no item 3.1.2 deste capítulo); o Decreto 

No. 60.401, de 1967, que criou o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil 

(PDP); o Decreto no 63.124, de 1968, que tratou da pesquisa e exploração nas águas do mar territorial 

do Brasil; o Decreto no 65.005, de 18/09/1969, que regulamentou as operações de pesca comercial, 

onde se dispõe sobre o Registro Geral da Pesca; e, o Decreto no 68.459, de 01/04/1971, que 

regulamentou a pesca tendo em vista o aproveitamento racional e a conservação dos recursos vivos do 

mar territorial brasileiro. Quando entrou em vigor esse último Decreto, foram revogados os Decretos 

no 58.696, de 22/06/66, e no 65.005, de 18/09/69. 

O Decreto no 68.459, de 01/04/1971, fixa zonas de pesca no mar territorial brasileiro. Dentro das 

Disposições Gerais desse decreto, atribuiu-se à SUDEPE estabelecer, periodicamente, cotas de 

capturas em tonelagem máxima, por espécie e por zona de pesca, bem como determinar, em função 

das toneladas máximas estipuladas, todas as medidas que julgasse necessárias à preservação dos 

recursos vivos do mar, publicando, periodicamente, a relação dos equipamentos de pesca autorizados a 

cada tipo de operação pesqueira. Dessa forma, estavam sendo acionados alguns dos tradicionais 

instrumentos de administração de recursos pesqueiros.  

No período analisado, várias são as portarias criadas pela SUDEPE regulamentando a atividade 

no sentido de explorar racionalmente o recurso pesqueiro. Além do controle da pesca via 

estabelecimento de cotas de captura (como mencionado no parágrafo anterior) foram editadas portarias 



 
 

limitando a pesca através da restrição de insumos (relacionadas a tamanho e tipo de redes, aparelhos 

modernos de captura, determinando tamanho e número de barcos), bem como portarias 

regulamentando estações de pescas definidas, limitando a pesca por tempo. 

 A partir de 1989, a política federal brasileira referente aos recursos naturais mudou sua ótica. Ao 

observar que todos os recursos naturais se interagem, o Governo Federal deixou de criar órgãos 

específicos (para tratar do uso de recursos naturais específicos) e criou um órgão mais geral e 

legislações mais amplas. Entretanto, essas legislações não eliminaram as legislações específicas, mas 

procuraram interligá-las. Através da Lei no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, foi extinta a SUDEPE, 

passando suas atribuições e competência a serem desempenhadas pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

• Compete ao IBAMA incentivar a pesquisa, a divulgação, a normatização, o controle e a 

fiscalização relativa ao meio ambiente e aos recursos naturais renováveis do Brasil. O atual modelo 

institucional do IBAMA centraliza suas atividades em Diretorias, como por exemplo, a Diretoria de 

Incentivos à Pesquisa e Divulgação e a Diretoria de Controle e Fiscalização. 

• Compete ao IBAMA o controle e a fiscalização das medidas estabelecidas pela política de 

ordenamento pesqueiro. O objetivo de essa ação fazer com que os recursos naturais pesqueiros sejam 

explorados racionalmente, de acordo com as normas e regulamentações estabelecidas por este órgão, 

para manter sua sustentabilidade. 

Contudo, no IBAMA, as atividades da ex-SUDEPE foram disseminadas pelas suas várias 

Diretorias. Dessa forma, a análise e decisão referentes, por exemplo, a uma pesquisa sobre a atividade 

pesqueira são discutidas em uma Diretoria que analisa e decide projetos não apenas voltados para o 

desenvolvimento da atividade pesqueira, mas também para o desenvolvimento de outras atividades de 

competência do IBAMA. 

Nesse período (em que a administração dos recursos pesqueiros está sob responsabilidade do 

IBAMA), as preocupações com a sustentação desses recursos se fazem mais presente em nível 

nacional, em um contexto de preservação dos recursos naturais renováveis do Brasil e do Mundo. 

Assim, as regulamentações visando o ordenamento pesqueiro, aplicadas no Brasil, continuaram sendo 

criadas. Através de portarias do IBAMA estabeleceu-se: delimitação das estações do ano em que se 

permite a pesca, licenças de pesca, restrições aos equipamentos e insumo autorizados na pescaria e 

estabelecimento de cotas de captura. Destas destacamos a Portaria No. 480, de 04/03/1991, que proíbe, 

anualmente, a pesca do pirarucu (Arapaima gigas) na Bacia Amazônica, no período de 1/12 a 31/05. 

Mesmo com tantas atitudes relacionadas a mediação do acesso ao recurso pesqueiro, faltava ao Brasil 

legislação mais efetiva. 



 
 

Segundo Martins (1997), o poder público não conseguia impor uma política de proteção 

ambiental eficiente por falta de amparo legal. Conforme o autor, as leis ordinárias, em vigor na época, 

para punir infratores e ‘degradadores’ do meio ambiente são, em sua maioria, inócuas e obsoletas, seja 

por falta de previsão para determinados comportamentos danosos, seja por estabelecer penas ora 

demasiadamente severas ora leves demais. Os instrumentos legais (como o Código de Pesca, no caso 

da atividade pesqueira) tratam da questão ambiental de forma pontual e dissociada, não considerando 

o meio ambiente como um todo (solo, flora, fauna, ar, água e, principalmente, o homem). Surge, nesse 

contexto, como iniciativa do IBAMA, o Projeto de Lei de Crimes Ambientais, que iniciou seu trâmite 

nas instâncias legais em 1991, sendo sancionada em 1998 (Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). 

No geral, a Lei de Crimes Ambientais introduz maior clareza na individualização da 

responsabilidade criminal. Prevê o estabelecimento de penas alternativas à prisão, tais como: prestação 

de serviços à comunidade; interdição temporária de direitos; suspensão parcial ou total de atividade; 

prestação pecuniária; e recolhimento domiciliar. 

Para o caso específico da pesca, os crimes considerados pela Lei de Crimes Ambientais, bem 

como a pena estabelecida por tais infrações20, são:  

• Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão 

competente;  

• Pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos 

permitidos; 

• Pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, 

técnicas e métodos não permitidos;  

• Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, 

apanha e pesca proibida. A pena para tais infrações é de detenção de um ano a três anos ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente. 

• Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, 

produzam efeito semelhante;  

• Pescar mediante a utilização de substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade 

competente. A pena nestes casos compreende a reclusão de um a cinco anos.  

Ainda nesse período, destacam-se as regulamentações que dão importância à atividade de 

aqüicultura, como: 

• Portaria do IBAMA no. 091, de 03/07/93, que cria a Comissão de Licenciamento Ambiental 

para os projetos de Salmonicultura da Área de Proteção Ambiental e Serra da Mantiqueira.  



 
 

• Portaria no. 095, de 03/08/93, que estabelece normas para o registro de aquicultor junto ao 

IBAMA. Este cadastramento é muito importante como ponto de partida para obtenção de dados 

estatísticos da produção da aqüicultura brasileira. 

• Decreto no. 1.694/95, que é direcionado basicamente para a organização da atividade da pesca 

e aqüicultura. Esse Decreto cria o Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aqüicultura - Sinpesq, 

com objetivo de coletar, agregar, processar, analisar, intercambiar e disseminar as informações sobre o 

setor pesqueiro nacional, ficando a cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a 

coordenação da implantação, do desenvolvimento e da manutenção do Sinpesq. 

• Decreto no. 1.695/95, que regulamenta a exploração de aqüicultura em águas públicas 

pertencentes à União, atribuindo ao IBAMA à tarefa de fazer o registro dos aquicultores, incluindo 

neste registro projeto que contenha, entre outros requisitos, o controle sanitário dos organismos a 

serem cultivados e o monitoramento periódico da qualidade da água na área de influência do 

empreendimento. Destaca-se, neste Decreto, a exigência da definição das espécies a serem cultivadas, 

bem como as técnicas ou equipamentos a serem utilizados nos empreendimentos de cultivos de 

pescado. Observa-se, com essas regulamentações, a maior atenção dispensada à atividade da 

aqüicultura nos últimos anos, com regulamentações dando condições de desenvolver essa atividade de 

forma organizada.  

Torna-se importante ressaltar que, com a Medida Provisória no 1.549-35 de 09 de outubro de 

1997, a produção e fomento das atividades pesqueiras são de competência do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, enquanto a preservação, conservação e uso racional dos recursos 

naturais renováveis (no caso, o recurso pesqueiro) competem ao Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

O exame das políticas reguladoras da pesca, acima apresentadas pondera-se que o Governo 

Federal pouco se ateve à questão dos estoques de pescado. Apenas com a criação do IBAMA em 1989 

e, com mais força, a partir de meados da década de 90 há maior rigor no controle da pesca extrativa e 

o incentivo à criação de pescado. Contudo, isto se deve à redução dos estoques de certas espécies de 

pescado, que vem conduzindo à queda da produção nacional de pescado. De outro lado, enquanto 

existiram amplos cardumes de pescado, o Governo Federal da época instituiu incentivos à captura, 

processamento e comercialização dos mesmos. 

São apresentadas, a seguir, algumas regras de acesso aos recursos pesqueiros que, se efetivadas 

num sistema sustentado por análises bioeconômicas bem elaboradas, resultariam em explorações de 

forma racional do recurso, dando ênfase ao aspecto da sua sustentabilidade. 

1.7. Modelos de Intervenção do Estado: teorias voltadas para a regulamentação econômica da pesca 



 
 

A administração da atividade pesqueira pode ser feita com base num sistema de direitos 

praticáveis. São estabelecidas regras de acesso aos recursos pesqueiros. Como exemplo, essas regras 

referem-se a: imposição de taxas, concessão de licenças de pesca, estabelecimento de cotas de captura, 

suspensão da pesca em determinadas áreas ou durante certas estações do ano, limitação do tamanho 

mínimo do peixe capturado, seletividade imposta ao uso dos implementos de pesca e limitação do 

número de barcos. 

Segundo Randall (1987), estabelecer regras de acesso ao recurso pesqueiro é uma forma de 

regulamentar a atividade. Entretanto, para implantar tais regras, o Governo necessita estabelecer uma 

agência que tenha autoridade de fato e de direito. 

Para Troadec (1983), a razão fundamental para a regulamentação pesqueira e, em especial, a 

regulamentação econômica, é a natureza da propriedade comum dos recursos. Para estes autores, a 

delimitação das estações do ano em que se permite a pesca, licenças de pesca, restrições aos 

equipamentos e insumos autorizados na pescaria, cotas individuais de pesca e tributação, bem como a 

combinação de algumas dessas formas de regulamentação, a saber: 

Limitar a pesca por tempo - regulamentação estabelece estações do ano em que se permite a 

pesca. A idéia é limitar os dias liberados para pescar e, assim, manter o estoque reprodutivo de peixes. 

Conforme Randall (1987), esta regra não garante, por si só, que haverá exploração racional dos 

recursos pesqueiros. Com uma estação de pesca restrita (poucos dias permitidos para pescar), um 

pescador compete com outro para comprar e usar o maior e mais rápido barco de pesca e a mais 

efetiva tecnologia para capturar o pescado. 

Essa competição entre pescadores (por uma produtividade maior na pescaria: quem captura mais 

num limitado tempo de pesca) induz a elevados investimentos em equipamentos e técnicas de captura 

(barcos, redes, tecnologias apropriadas para localizar cardumes, etc). Dessa forma, mesmo com 

poucos dias permitidos para a pescaria, a tendência é um grande volume de pescado capturado (devido 

aos investimentos tecnológicos na atividade pesqueira). Assim sendo, limitar a pesca apenas por 

tempo, segundo esse autor, é ineficaz. 

Licenças de pesca - instrumento implica emitir licenças de pesca em número limitado. Dessa 

forma, restringe-se o número de barcos autorizados a pescar. O propósito dessa regulamentação é 

controlar o esforço de pesca. 

Segundo Clark (1989), essa regulamentação induz os proprietários de barcos licenciados a 

investirem mais em equipamentos de captura, aumentando o poder de pesca efetivo de seus barcos. 



 
 

Com uma infra-estrutura melhor na captura do pescado, essa forma de regular a pesca torna-se ineficaz 

em reduzir o esforço de pesca. 

Restringir tipos de insumos utilizados na pesca - o controle de insumos utilizados na atividade 

pesqueira pode ser feito limitando o tamanho do barco de pesca, limitando sua capacidade para estocar 

e refrigerar o pescado, restringindo ou proibindo o uso de aparelhos para localizar cardumes, entre 

outras formas. Para Randall (1987), o controle de insumos utilizados na atividade pesqueira é 

ineficiente para conservar o recurso pesqueiro. Um pescador habilidoso, em pouco tempo, substituiria 

os insumos com restrição por outros insumos. Essa regulamentação resultaria em alocação ineficiente 

de recursos para regulamentar a pesca. 

Cotas individuais transferíveis – nesta forma de regulamentar, estabelecem-se cotas individuais 

de captura de uma determinada espécie. Essas cotas são determinadas com base em estudos biológicos 

e considerando o estado de conservação em que se encontra o estoque de pescado. Cada pescador, uma 

vez que sua cota fosse estabelecida (no caso, por uma agência do Governo responsável por essa 

atribuição), estaria livre para determinar a melhor combinação de custo de insumos (capital, 

tecnologia, trabalho e tempo). Portanto, cada barco, individualmente, teria sua cota de produção. Se o 

dono do barco decide não utilizá-la totalmente, pode vender parte da cota a outro pescador. Aqueles 

que decidirem expandir suas atividades poderão comprar as cotas de outros. Clark (1989) ressalta que 

por serem cotas individuais transferíveis (podendo ser vendidas entre pescadores), o processo de 

ajustamento dinâmico na atividade pesqueira seria encorajado. Pescadores mais produtivos 

expandiriam suas operações e usariam tecnologias mais modernas para reduzir custos. 

Taxas - conforme Randall (1987), se o problema é superexploração do recurso pesqueiro, a 

solução preferida deve ser a restrição da exploração do recurso através de taxações. Pode-se 

estabelecer, por exemplo, uma taxa por peixe capturado e comercializado, ao invés de restringir o uso 

de vários insumos no processo de exploração. 

Combinação de instrumentos de regulamentação - o estabelecimento de cotas individuais 

transferíveis juntamente com a imposição de taxas constitui os tipos de regulamentação mais 

discutidos na literatura em questão. O Estado pode apropriar-se parcialmente da renda potencial do 

recurso pesqueiro em dois momentos distintos: antes da captura, através de um pagamento por parte 

do pescador pela obtenção da licença de pesca, ou após a captura, na forma de impostos, taxas etc. 

Na versão de Clark (1985), cotas devem ser distribuídas e transferíveis. Dessa forma, o 

intercâmbio gerará um mercado de cotas e o preço da cota resultante será equivalente a um imposto 

sobre a produção. 



 
 

Segundo Bertolotti (1989), na economia da regulamentação pesqueira, o controle de preços 

(através de taxas, impostos etc.) e o controle de quantidades (através de cotas) têm efeitos equivalentes 

sobre a produção. A grande diferença é que no primeiro caso (controle de preços), parte da renda 

gerada pelo recurso é apropriada pelo Estado e no segundo caso (controle de quantidades), a renda 

gerada pelo recurso é apropriada pelos pescadores. 

Paez (1993) sugere que, a partir das estimativas da função de rendimento sustentável, o critério a 

ser considerado na escolha do método de controle do esforço de pesca é o do custo de instituir e 

cumprir tal regulamentação ser inferior ou igual ao valor potencial de seus benefícios. São várias as 

formas de regulamentação da pesca utilizadas no Brasil. No entanto, essas formas se concentram mais 

em limitar a pesca por tempo, em conceder licenças para pescar e em restringir os tipos de insumos 

utilizados na pesca. São poucas as regulamentações brasileiras que restringem a pesca através do 

estabelecimento de taxas (controlando o preço do pescado).  

Para aprofundarmos tais análises no contexto amazônico faz-se importante conhecer alguns 

aspectos da história-social da pesca na Região desde a colonização. Para tanto abordamos, além dos 

aspectos históricos, aqueles que indicam para o entendimento das visões que permearam e ainda 

permeiam formas de compreendê-la e influenciaram grande parte das ações sociais e políticas 

implementadas na Região.   

1.8. Aspectos importantes sobre a história social da pesca na Amazônia 

A história da colonização da Amazônia é relatada por historiadores como conquistas. Conquistas 

estas, que possuíam interesses expansionistas. Ugarte (2003, p. 08) ressalta que os interesses exógenos 

pela Região Amazônica iniciaram, principalmente, com a sua colonização. Segundo esse autor, as 

informações, sobre o que continha o interior do Amazonas passaram a ficar mais disponíveis para os 

europeus (grandes “conquistadores” e primeiros a chegar à Amazônia) apenas a partir de 1530. A 

partir de então “a região começava a despertar cobiça pelas riquezas presumidas em seu interior”. Mas, 

a cobiça não era somente por isso, mais também pela  

riqueza material (ouro, prata, pedras preciosas, especiarias), na maior parte das 
vezes, foi associada a elementos quiméricos, que encontravam recepção no universo 
mental dos conquistadores europeus. A ‘fantasia da conquista’ ocasionava a 
migração geográfica do maravilhoso, o qual, por sua vez, transformava-se a cada 
avanço dos conquistadores (UGARTE, 2003, p. 08). 

 



 
 

A partir de então, a Amazônia começa a sofrer mudanças. Os interesses exógenos passam a 

justificar-se através de um discurso mistificador, para o qual preservar seria tornar a Região intocada2, 

mas, esse discurso sempre escamoteou os reais interesses sobre as riquezas minerais a serem 

exploradas e as benesses que poderiam ser encontrados. Gondim (1994) relata que o aproveitamento 

das terras que margeiam o Rio Amazonas, de acordo com os próprios relatos dos “ocupantes” 

europeus eram propícias para a construção de fortalezas em pontos estratégicos que “assemelham-se 

mais ao político de visão que propriamente ao padre preocupado com a salvação de tão grande 

rebanho, habitantes de terras ricas em minérios, mas que, por estar em poder de bárbaros, não se 

aproveitam as suas riquezas” (GONDIM, 1994, p. 87 grifo da autora).  

1.8.1. “Evocações”/”Invocações” sobre a Amazônia 

Desde sua colonização, observamos interesses estratégicos no âmbito econômico, geográfico e 

simbólico. Estes incidiram, não apenas no processo de ocupação geográfica, ou nas possibilidades de 

exploração de suas riquezas, mas também na criação de uma simbologia sobre as suas “aptidões 

naturais”, a principal delas a de reserva biológica. Na análise de Hurtienne (1994, 155-8), a Amazônia 

sempre foi considerada como uma das últimas “reservas biológicas”, um imenso filão e, 

principalmente como uma das últimas “fronteiras de exploração de recursos” para acumulação de 

capital, uma reserva para a absorção da energia solar, que ainda não se sabe o que pode significar para 

uma revolução científica no futuro3, portanto um dos fatores determinantes na expansão da economia 

mundial.  

Para Ignacy Sachs (1997) essa determinação apresentou-se nas “evocações” e “invocações” 

 que permeiam a história da região e, foram por meio destas que está foi apresentada ao mundo. 

A primeira delas veio com a exploração das drogas do sertão. A segunda com a “onda das matérias-

primas industriais de origem vegetal” (entre elas a borracha), e as minerais, deixaram traços 

considerados pelo autor ainda visíveis atualmente. Após evocações amazônicas emergiu a onda das 

“invocações ideológicas da Amazônia”, que vieram acompanhadas dos “movimentos ecologistas, nos 

quais a região passou a ser invocada em proposições que não recuam, sequer, ante as implicações 

práticas da ‘abolição do homem” (SACHS, 1997, p. 135).  

Nesta terceira evocação apoiada no movimento ecologista, as provocações geopolíticas, 

ressaltaram de diversas formas a “incapacidade dos povos amazônicos de preservarem a região”, 

                                                            
2 DIEGUES, Antônio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. 40 edição. São Paulo: HUTITEC, 2002. 

 
3 HURTIENNE; Thomas. O Que Significa a Amazônia Para a Sociedade Global? In: D’INCAO, M. Ângela e 
SILVEIRA, Isolda M. da (orgs.). A Amazônia e a Crise da Modernização. Belém: Museu Paraense Emílio 
Goeldi, 1994.  



 
 

pedindo uma intervenção (SACHS, 1997, p. 136). O que estava em pauta era a sobrevivência humana, 

pois a Amazônia era tida como reserva mundial de energia e as sobrevivências das futuras gerações 

dependiam dela, acrescenta o autor.  

Tal postura defendia a Amazônia ou como: 

     ‘pulmão do mundo’; ou porque a imensa floresta tropical úmida constitui uma 
espécie de condicionador da atmosfera planetária; ou ao menos porque a gigantesca 
biodiversidade da região, somente conhecida em sua parcela menor, esconderia as 
soluções que ainda precisam ser pesquisadas para grandes desafios humanos: o 
câncer, a AIDS e tantos outros (SACHS, 1997, p. 135). 

As opiniões mais extremas, segundo o autor defendiam a subsistência da Gaia, um organismo 

vivo e o único com direitos soberanos, que corre riscos com a ação antrópica. O ser humano, nesta 

abordagem seria “um detalhe insignificante [...] excessivamente numeroso, predador e irresponsável, 

sendo urgente a ação de converter a Amazônia em ‘santuário da biodiversidade’” (LOVELOCK apud 

SACHS, 1997, p. 136). 

Seja como um “paraíso fiscal”, um “patrimônio da humanidade”, uma “zona econômica 

emergente”, um “banco genético planetário”, entre outras denominações, que expressam contradições 

herdadas dos ciclos históricos da acumulação do capitalismo internacional e da economia mundial que 

complexifica cada vez mais no âmbito local. A autora completa ainda que, sob o pretexto de “vocação 

regional”, a região tem historicamente arcado com a incumbência de “oferecer ao mundo” recursos 

que permitem o alcance de condições de bem-estar material e espiritual. Todavia, as relações de 

exploração e as formas predatórias de uso dos recursos naturais impostas no plano regional por tal 

"vocação” criam estorvos para o usufruto total, bem como para as condições existenciais das pelas 

populações locais4. 

Em que pese à importância das determinações impostas pelo contexto externo à Amazônia ao 

longo de sua história, neste estudo ocupa caráter secundário. A referência a este aspecto deve-se à 

maneira distintiva que esta condição determina à realidade local, em razão das implicações que 

atingem as diferentes relações sociais e de produção na região, uma vez que, neste contexto instaurou-

se diversas “invocações”/“evocações” ideológicas da região, nas quais o principal representante foi o 

Estado. Com base nas características da região, suas “aptidões naturais”, essa intervenção justificou a 

instauração dos sucessivos ciclos econômicos de integração, essenciais para entender o processo que 

desencadeou nas políticas governamentais para a região, no caso desta análise, para o estado do 

Amazonas. 

                                                            
4TOCANTINS; Leandro. Amazônia - Natureza, homem e tempo: Uma planificação ecológica, 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1982. 



 
 

A Amazônia é uma região de pesca tradicional antiga e muito desenvolvida pelo menos em certas 

áreas. Nos anos 1970 o debate sobre as possibilidades de esgotamento desse recurso devido à 

sobrepesca faz com que este setor ganhe visibilidade nos debates acadêmico-científicos. Por meio de 

observações empíricas relacionadas, por exemplo, a diminuição do tamanho médio de captura de 

algumas espécies apreciadas nos mercados ou o acréscimo da distância percorrida pelas embarcações 

para trazer essas espécies. Nesta época começam a ser desenvolvidas pesquisas científicas 

relacionadas a pesca incluindo aspectos de manejo da atividade pesqueira (PETRERE, 1978; 

BAYLEY 1981). Entretanto o manejo pesqueiro constitui-se num exercício extremamente difícil. 

Shepherd (1984) expressa essa dificuldade comparando uma pescaria a uma floresta na qual todas as 

árvores são invisíveis e se deslocam constantemente e comparando ã dificuldade que encontram os 

engenheiros florestais para administrar a exploração da floresta, se mede a imensidão da tarefa de 

manejar a exploração dos animais aquáticos. 

Neste sentido, a Amazônia nem é somente ambiente físico, nem somente ambiente humano, 

mas se constituí em um todo complexo que envolve aspectos políticos e sociais, é resultado, fruto de 

toda uma construção histórica do estabelecimento de relações sociais dos homens entre si e com a 

natureza. 

Assim, os vários segmentos sociais que compõem a Amazônia hoje não são homogêneos, mas 

apresentam uma diversidade, pluralidade, que coloca em evidência as particularidades regionais com 

base nos conhecimentos tradicionais, herdados das populações, sobretudo indígenas da região, em 

consonância com os saberes e conhecimentos apreendidos historicamente de outros povos e culturas 

que se fizeram e fazem presentes na Amazônia nos dias atuais. A influência destes outros povos, 

principalmente a portuguesa, faz surgir à cultura regional dos caboclos amazônicos (MORÁN, 1990).       

Esta "nova" cultura pode ser visualizada enquanto síntese dos conhecimentos produzidos e 

assimilados pela sociedade sobre o meio em que vive, sendo esta mediatizada pela relação dos homens 

entre si, bem como por suas inter-relações com a natureza. Neste caso, as relações homem-natureza 

encontram-se mediadas pela cultura, por experiências acumuladas pelos povos "ao longo de gerações 

e pelos valores sociais e políticos que a sociedade impôs a tais relações" (MORÁN, 1990; p, 30)   

Os diversos aspectos da relação homem-natureza na Amazônia podem ser identificados a partir 

de vários aspectos: trajetórias de vida, formas de uso e gestão dos recursos naturais, organizações 

sociopolíticas e da atividade produtiva, entre outros. Estudos recentes revelam que, em várias regiões 

da Amazônia, populações ribeirinhas desenvolveram sistemas de manejo, se reorganizando, fora do 

sistema formal de gestão dos recursos naturais, para disciplinar a exploração da fauna e flora, em áreas  

o uso se da numa perspectiva coletiva e participativa (MACGRATH et al., 1993; MCDANIEL, 1997; 

BEGOSSI, 2001). Com níveis diferenciados de dependência dos recursos naturais, alguns grupos 



 
 

atingem também níveis diferenciados no desenvolvimento e forma de organização do manejo, se pode 

perceber: ordenamento no uso dos recursos coletivos; estabelecimento de acordos formais que incluem 

normas de acesso; proibição de uso de técnicas predatórias; e regras explícitas sobre a divisão do fluxo 

de recursos entre os usuários (PEREIRA e CARDOSO, 1999).  

Para estas populações a percepção social do ambiente tem haver com juízos de valor e 

crenças, assim “a natureza sempre tem dimensões imaginárias” (GODELIER apud 

DIEGUES, 1996, p. 63).  Contudo, Rémond-Gouilloud chama atenção para o fato de que, 

profundas transformações têm ocorrido na combinação de regras jurídicas tradicionais, 

econômicas e demográficas (êxodo rural), tanto nos aspectos de regulação quanto de 

significados dessas práticas no decorrer dos anos (apud GODARD, 2002). 

As pesquisas antropológicas e históricas contribuíram para o desvelamento da pesca na 

Amazônia, bem como para o avanço na “definição de conceitos, relações e processos atinentes à pesca 

amazônica” (FURTADO, 2002, p. 13). Essas pesquisas levaram a descoberta de documentos extra-

oficiais como, correspondências trocadas entre dirigentes de localidades do interior amazônico e o 

Governo do Grão-Pará. Furtado e Lima (2002) consideram que tais estudos propiciaram o 

conhecimento da cultura, economia, histórica e ecologia da Amazônia desde o período colonial. 

Segundo Furtado (2002), desde a chegada portuguesa à Amazônia, o peixe constituiu-se como 

item essencial da alimentação dos colonizadores. Entende também a pesca é uma das atividades 

humanas mais importantes na Amazônia, constituindo-se em fonte de alimento, comércio, renda e 

lazer para grande parte de sua população, especialmente a que reside nas margens dos rios de grande e 

médio porte. O próprio processo de colonização dessa região, desencadeado a partir dos séculos XVII 

e XVIII e centrado ao longo da calha do Solimões/ Amazonas e de seus principais tributários é, em 

certa medida, o reflexo da importância dos rios e dos recursos pesqueiros na vida do homem 

amazônico. Mesmo em épocas mais remotas, há cerca de oito mil anos, quando a região era explorada 

apenas pelos índios, os peixes já se constituíam em recursos naturais importantes para a manutenção 

das populações humanas.  

Relatos sobre as Campanhas de Pesca organizadas pela Fazenda Real indicam que apesar da 

pesca essa longa trajetória no uso dos peixes, costuma-se delimitar o início da atividade pesqueira na 

Amazônia brasileira a partir do período colonial, com a criação dos pesqueiros reais, áreas de farta 

produção demarcadas pelas autoridades e nas quais os índios-pescadores eram obrigados a pescar para 

sustentar os militares, os religiosos e os funcionários da Fazenda Real (VERÍSSIMO, 1895). Apenas a 

título de curiosidade, frente à cidade de Manaus existe uma vila denominada Careiro, ao lado da qual 



 
 

se localiza um lago ainda bastante piscoso, cujo nome é "Lago do Rei", certamente uma alusão a tal 

fato.  

A dinâmica histórica dos recursos naturais varia em função de diferentes condicionantes, do 

desenvolvimento tecnológico, da correlação de forças políticas, mas, fundamentalmente, dos 

determinantes econômicos e das relações sociais. Ferreira (1996) coloca duas propostas no âmbito do 

ambientalismo: a primeira refere-se à expansão do significado do direito social, para incorporar a 

qualidade ambiental ao universo da cidadania; e a segunda proposta defende a extensão dos direitos de 

cidadania (conteúdo e fundamentos), enquanto princípio normativo e moral, para incluir não apenas a 

humanidade, mas expandi-la ao mundo da vida para todos os seres vivos – pressupõe a universalidade 

alcançando a biosfera.  

A importância dos recursos pesqueiros é múltipla, porém longe do tradicional enfoque 

sobre o papel ecológico ou econômico, cabe ressaltar o impressionante impacto social e 

cultural deste recurso na Região. O pescado é destacadamente a principal fonte protéica na 

alimentação das populações ribeirinhas amazônicas.  

A pesca artesanal é uma das primeiras atividades econômicas da Amazônia colonial, 

sendo que os colonizadores portugueses utilizavam o pescado como moeda de pagamento e 

troca no século 17 (FURTADO, 1981), fato que gerou a valorização do pescado, e demandou 

o surgimento de alguns pesqueiro-reais na Região para proteção destas riquezas. O grande 

aumento pela demanda de pescado nos centros urbanos, particularmente para a Manaus da 

Zona Franca em efevercência, gerou o mercado fundamental para a existência da atividade 

mercantil pesqueira.  

As modificações no cenário comercial da pesca na Região demandaram ações 

mediatizadoras do recurso. Dentre estas se destacam a consolidação de mercados urbanos 

consumidores de pescado na região; a ampliação dos mercados externos a Amazônia; as 

políticas comerciais e industriais de implantação da Zona Franca de Manaus; e as políticas de 

incentivos fiscais efetivadas pelo governo federal na década de 60. O Estado assumiu um 

papel de articulador e organizador. 

No conjunto das atividades produtivas da população amazônica, historicamente, 

destaca-se a pesca sendo a mais tradicional realizada pelas populações que vivem na região, 

principalmente, as que vivem na área rural, seja várzea, terra firme, como também nas áreas 

urbanas mais distantes das capitais dos estados da Amazônia.  Assim, tal prática se configura 



 
 

como principal fonte protéica, possibilitando a reprodução social das famílias da área rural, as 

quais na maioria das vezes desenvolvem a atividade para subsistência, onde a comercialização 

não se configura em grande escala.  Tal atividade engloba, ainda, um conjunto de 

profissionais a partir de diversas funções exercidas na atividade pesqueira.   Com isso 

observa-se que a importância dos recursos pesqueiros é diversa, entretanto “longe do 

tradicional enfoque sobre o papel ecológico ou econômico, cabe ressaltar o impressionante 

impacto social e cultural deste recurso na região” (BATISTA et. al., 2004).  

O pescado sendo principal fonte protéica na alimentação das populações ribeirinhas 

amazonidas, possui uma estimativa de uso direto de 369 g dia -1 no Médio Amazonas ou 

134,7 kg ano-1 (BATISTA apud CERDEIRA et al., 2004) e 500-800 g/dia no Alto Solimões 

ou 182,5-292,0 kg ano1 (BATISTA apud FABRÉ & ALONSO, 2004). Estes dados se 

configuram nos maiores valores de consumo de pescado historicamente registrado no Mundo, 

já refletindo a forte relação dos amazonidas com os peixes da região.  

Segundo Barthem et. al. (1997), a atividade pesqueira na Amazônia pode ser dividida 

e caracterizada em cinco categorias: a) pesca de subsistência, b) pesca comercial, c) pesca 

industrial, d) ornamental, e) “esportiva”.  Estas são realizadas de acordo com a dinâmica da 

natureza, onde se considera o período da cheia, vazante e seca, em que as espécies capturadas, 

também, variam de acordo com a época.  E não só a espécie varia como também a renda do 

grupo familiar. 

A pesca de subsistência se caracteriza como pesca tradicional amazonida, ou seja, uma 

atividade cotidiana praticada artesanalmente a partir de uma tradição cultural da Amazônia, na 

maioria das vezes é realizada pelo chefe do grupo familiar, com ajuda de outros moradores da 

casa. No contexto da pesca de subsistência os pescadores utilizam os complexos sistemas 

aquáticos, geralmente situados próximos de sua moradia, deslocando-se em canoas a remo ou 

na maioria das vezes com motor rabeta, isso mais atualmente, pois anteriormente a canoa a 

remo era mais utilizada, com uso de seus apetrechos de pesca, chamados no Amazonas de 

“utensílios de pesca”, os quais são considerados aparelhos simples (linha de mão com anzol, 

arpão ou arco e flecha) “com técnicas conhecidas há séculos e parte delas já descritas ao final 

do século XIX” (SMITH, 1979; GOULDING, 1983, 2004).  

A pesca comercial artesanal “é uma das primeiras atividades econômicas da 

Amazônia colonial, sendo que os colonizadores portugueses utilizavam o pescado como 



 
 

moeda de pagamento e troca no século 17” (FURTADO, 1981). Tal fato gerou a valorização 

do pescado, demandando o surgimento de alguns pesqueiros-reais na Região. A pesca 

comercial iniciou de forma mais intensiva com a exploração do peixe-boi, posteriormente o 

pirarucu. Esta teve sua intensificação a partir da demanda de pescado para os centros urbanos, 

particularmente para a Manaus da Zona Franca.  É nesse contexto que o papel do pescador 

profissional se intensifica na região, caracterizando-se como a principal atividade remunerada. 

Esses pescadores trabalham em “barcos de pesca ou pescam e vendem grande parte de sua 

produção para as “geleiras” (embarcações com caixas ou urnas com gelo), ou comercializam 

“sua produção nos mercados dos grandes centros urbanos, após normalmente transportar a 

produção em caixas de isopor com gelo nos barcos de linha regionais” (PETRERE, 1992).  

Furtado (1985) destaca que pesca ao longo dos anos tem sofrido diversas 

transformações em nível econômico e político.  Tais mudanças referem-se ao processo 

produtivo da atividade, bem como de concretização de políticas públicas no setor da pesca. 

No que tange às mudanças ocorridas na atividade pesqueira, destacamos as ocorridas no 

contexto da produção pesqueira, uma vez que nas décadas de 60 e 70, com a ampliação do 

parque industrial pesqueiro, ocorreu o aumento da jornada de trabalho dos pescadores, 

iniciando novas configurações de trabalhadores.  Nesse período que o setor da pesca ganha 

novos atores sociais, pois ocorre a inserção de outros profissionais da pesca - os pescadores 

profissionais - incluindo-se até mesmo aqueles que moram nos grandes centros urbanos.  

Dessa forma, deixa de existir apenas a figura do pescador que vive em comunidades e/ou 

cidades próximas de pesqueiro. Além disso, surge a necessidade de maiores investimentos 

financeiros e a adoção de novas tecnologias para realização da atividade, ocasionando uma 

forte concorrência e aumento de custo na produção tecnológico e comercial. 

As mudanças no setor pesqueiro vieram com o processo de ocupação vivenciado pela 

Região. Ianni (1979, p. 235) descreve a política de ocupação do espaço da Região Amazônica 

como uma forma de controle, entrave ou impedimento “da colonização espontânea, isto é, a 

reforma agrária de fato, a fim de servir aos interesses de empresários”. A pecuária apoiada por 

elevados subsídios ocupou vastas extensões de terras bem localizadas, de amplo potencial 

para o assentamento dos migrantes.  

A Operação Amazônia foi concebida como um “processo de ocupação”, “operação de 

controle” do acesso a terra às famílias camponesas pela prática ordenada de reservar a terra 

para exploração da agricultura capitalista (HALL, 1991) à expansão da expropriação e 



 
 

desarticulação das formas de organização social dos habitantes locais e da extensa massa de 

agricultores em busca de terra que afluíam à região.  

A pretensão de tal abordagem sócio-histórica é a contextualização da lógica que norteou as 

políticas de integração da região amazônica ao mercado capitalista internacional, adotou como 

principal orientação política e econômica, a oferta de vantagens aos grandes grupos econômicos, que 

consequentemente incidiu nas estratégias adotadas no escopo das políticas públicas. 

Cabe ressaltar, que o Estado brasileiro foi o protagonista dessa estratégia de executar a transição 

do modelo de “desenvolvimento nacional-costeiro” para o “desenvolvimento horizontal interiorano” 

com “a abertura de novos territórios à penetração do capital” e de incorporação ao mercado de áreas 

consideradas do ponto de vista do capital “economicamente ociosas ou subtilizadas” (Costa, 1992). A 

integração era considerada como pré-condição da segurança nacional, sob o lema “integrar para não 

entregar”. 

Sob a influência do padrão societal moderno, a sociedade local era concebida pelos 

“colonizadores modernos” (bancos, empresas) como atrasados, os segmentos sociais rurais 

(caboclos, índios e ribeirinhos) vistos como inoperantes desprovidos de capacidades e 

saberes (conhecimentos técnicos e competência política). O referido padrão resulta da 

combinação de diferentes interesses políticos e econômicos; da busca incessante de 

maximização do lucro; da sanha de conquista das terras para especulação; da exploração 

desordenada e predatória dos recursos naturais e das populações locais; das contradições 

intrínsecas ao modo de inserção no sistema econômico e político mundial; e, da dinâmica 

excludente da sociedade nacional. Por conseguinte, tal padrão induziu conflitos acirrados 

no âmbito regional com implicações danosas, principalmente, a desarticulação de diversas 

formas tradicionais de organização sócio-cultural.  

Tal dinâmica nos leva a considerar as relações de poderes e as demandas sociais, 

ambientais, políticas, culturais e econômicas que possibilitam a formulação de políticas 

públicas. No referido contexto emerge o debate das práticas estatais e a elaboração de 

políticas públicas como estratégia para um desenvolvimento endógeno, que indica para as 

novas configurações que delineiam o padrão de desenvolvimento atual.  

Na década de 90, as ações estatais para a ainda se apresentavam a partir de exigências 

distintas às reais demandas regionais. No final do século XX e início do XXI, ocorrem 

mudanças no papel desempenhado pelo o Estado. Os processos econômicos e políticos pelos 



 
 

quais, a Amazônia passa na atualidade começam a ser definidos por uma lógica globalizante, 

redefinindo novos rumos para a economia mundial. Para autoras como Castro (2001, 2006) e 

Fleischfresser (2006) regiões limítrofes como a Amazônia, representam, para esse novo 

rearranjo político, grandes possibilidades estratégicas. O Estado organizado redes, que passam 

a considerar a multiplicidade de agentes envolvidos no processo de formulação e execução 

das políticas públicas.    

No plano regional, a natureza política das instituições públicas é orientada para criar as 

condições de reprodução da força de trabalho configurando-se assim uma dinâmica contraditória e 

complexa das relações de forças sociais, políticas e institucionais expressas nas alianças entre 

diferentes segmentos sociais com articulações que variam de acordo com a conjuntura, os interesses 

em pauta e a força política dos atores sociais em cena.  

Em 1999 - Criação do Ministério da Integração Nacional, a primeira instituição federal 

encarregue de tratar, a nível nacional, do desenvolvimento regional  

Em 2000 - Estabelecimento de Programas de Mesorregiões Diferenciadas no âmbito do 

Plano Plurianual 2000-2003;  

Em 2003 - Proposta de Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que definiu 

premissas, parâmetros e critérios básicos para a redução das desigualdades regionais no Brasil e 

estabelece uma tipologia sub-regional por microrregiões, a partir da qual o Governo Federal poderia 

orientar as ações a desenvolver no terreno. 

A partir de 2003, a natureza política que orienta projetos, programas e planos institucionais 

começa a buscar estratégias que visem uma intervenção em espaços sub-regionais, denominados de 

mesorregiões, que passam a ser prioridades dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

– PNDR. Esta intervenção, alvo do presente debate tem sido alvo de constantes debates, 

principalmente quando a intervenção estatal refere-se à mediação da relação e da intervenção do 

homem com os recursos naturais. O PPA – Plano Plurianual 2004-2007 coloca entre seus 

megaobjetivos, a redução das desigualdades regionais, o que requereria uma redefinição de uma nova 

era de desenvolvimento para o Brasil. O Ministro da Integração Regional Ciro Ferreira Gomes, no 

texto de apresentação do PNDR ressalta o escopo maior de tal política:  

Há muito tempo que o país sonha com o momento de poder pensar novamente, com 
determinação, seu desenvolvimento. Será o dia de rever velhos modelos e suas 
mazelas, de repensar heranças arraigadas na memória da população, de redesenhar 
projetos e reconstruir consensos em torno de novas idéias-força, capazes de nos 
conduzir a uma etapa de progresso, bonança e prosperidade. Penso que esse 



 
 

momento chegou com o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(GOEMES, 2003). 

Diante do exposto, considera-se que as ações estatais podem ser visualizadas nas políticas 

públicas por meio de alguns aspectos comuns, que ordenaram estas ações na Região, a saber:  

1) Destacamos refere-se ao predomínio do caráter de políticas de integração regional da 

Amazônia com o objetivo de promover a articulação da região ao capitalismo em âmbito 

nacional (Centro Sul do país) e internacional; 

2) A formação de ciclos econômicos de desenvolvimento que direcionaram os destinos 

da região; 

3) Cada ciclo combinou historicamente interesses políticos e econômicos próprios, a 

seqüência cronológica entre eles não implicou continuidade de ações que muitas vezes 

tiveram ordenamentos opostos entre si;  

4) Formação/manutenção dos elos de convergência entre os diferentes ciclos (aliança 

das elites locais para expansão das relações capitalistas na região).  

Outro fator a ser enfatizado sobre o Estado e que, impreterivelmente emerge com a 

contextualização realizada neste trabalho é o Estado mediador e gestor dos recursos naturais na região. 

Segundo Alex Fiuza de Mello (1973), este papel só aumentou com a crescente preocupação com o 

manejo dos recursos naturais e a possibilidade de sua finitude. Tal postura contribue para que as 

políticas públicas efetivadas pelo Estado adquiram um caráter concessivo mediando o acesso aos 

recursos naturais.  

O PPA faz parte dessa característica do Estado, uma vez que se insere na política do Plano 

Amazônia Sustentável – PAS, que veio também com o Governo de Luis Inácio Lula da Silva. Este 

discorre sobre as diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira.  

Com a criação da SEAP - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca em 2003, que em 2009 

passou a ser O Ministério da Aquicultura e Pesca5, o setor pesqueiro ganhou grande visibilidade no 

cenário político nacional. Tendo em vista o desenvolvimento do setor, Luis Inácio Lula da Silva 

anunciou o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Pesca, com investimentos da ordem de R$ 1,8 

bilhão até 2011. O objetivo é elevar de 1 milhão de toneladas anuais para 1,4 milhão de toneladas por 

ano a produção de pescado no País, um crescimento de 40%. Com essas metas, o desafio de aliar 

intervenções que contemplem objetivos ecológicos e econômicos nas ações governamentais 

                                                            
5 Marco histórico no cenário da pesca no Brasil, tal mudança ganha destaque no segundo capítulo do trabalho. 

 



 
 

começaram a contemplar a problemática da construção de propostas que viabilizassem o 

desenvolvimento sustentável do setor.  A preocupação com a relação sociedade-natureza e a finitude 

dos recursos naturais evidenciam a busca por políticas ecoeficientes.  

Sachs (2004) considera que a ecoeficiência tem se apresentado como uma das funções dos 

Estados nacionais. Nestas evidenciam-se a preocupações com formas de articulação dos espaços de 

desenvolvimento, que englobe os níveis o âmbito local ao transnacional, o qual requer uma política de 

integração cautelosa e seletiva sob os preceitos do desenvolvimento endógeno. As medidas 

ecoeficientes visam harmonizar “metas sociais, ambientais e econômicas, por meio do planejamento 

estratégico e do gerenciamento cotidiano da economia e da sociedade, buscando um equilíbrio entre 

diferentes sustentabilidades” (SACHS, 2004, p. 11). Unir sustentabilidade essencialmente refere-se à 

junção dos componentes sociais, ambientais, ecológicos, territoriais, econômicos e políticos, alocando, 

inovando, prescindindo, segundo o referido teórico, a utópica de uma cidadania global.   

As políticas pesqueiras e do Governo atual tem apresentado-se cada vez mais parte desse 

discurso que pauta-se na importância de adotar os parâmetros da sustentabilidade para alcançar o 

desenvolvimento endógeno. O objetivo principal deste trabalho não é aprofundar a análise sobre o 

discurso do desenvolvimento sustentável no escopo das políticas pesqueiras, mas vale ressaltá-lo ao 

considerar a atuação dos diversos agentes que compõem a atividade pesqueira.  

Em 2008, o processo de participação destes agentes passara, a partir de tal análise, a ser 

considerados, ainda que de forma tímida, no processo de formulação das políticas destinadas para o 

setor, mas o objetivo final ainda se configurava na mediação do recurso, isto é, o peixe constitui-se 

como o alvo de tais políticas e não o pescador. A organização dos pescadores contribuiu para que tais 

políticas fossem concretizadas como políticas públicas, mesmo que o objetivo final da política não 

seja social. 

Nas políticas públicas pesqueiras que trazem as diretrizes que regulamentam esse acesso faz-se 

importante entender tais políticas, na relação dialética entre o Estado e a Sociedade, o que compreende 

uma articulação consciente, permanente, dinâmica dos grupos de interesses envolvidos nessa relação, 

os interesses em comuns, objetivos reais, que alimentam ações coordenadas e que buscam satisfazer a 

esses interesses coletivos. Portanto, ao tratar sobre as políticas públicas pesqueiras e seus 

instrumentais, enfatizamos seus instrumentais, uma vez que são por meio destes que as políticas 

públicas chegam ao público a que se destinam.  

O processo de formulação e execução de tais políticas passa pela análise dos 

instrumentos. A criação SEAP veio trazer outras diretrizes para o desenvolvimento e o 

fomento da produção pesqueira e aquícola, bem como promover a execução e a avaliação de 



 
 

medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da pesca artesanal, industrial 

ações voltadas à implantação de infra-estrutura de apoio à produção e comercialização do 

pescado e de fomento à pesca e aquicultura.  

Nesta perspectiva, assim como Godard (2002) entendemos que a promoção da gestão 

integrada de recursos naturais ao meio ambiente podem nos levar não só ao 

questionamento de certas modalidades técnicas de exploração, mas também estimular a 

busca de transformação das condições sociais que cercam seu exercício. A simples gestão 

de recursos naturais pressupõe certamente que nós possamos apreender ao mesmo tempo 

os aspectos técnicos e sócio-institucionais do processo de desenvolvimento. 

Diante do exposto não podemos negar que o desenvolvimento do setor pesqueiro foi 

ganhando visibilidade no cenário nacional importante na história social e econômica da 

região, principalmente, para a população que sobrevive dela.  Destarte, a pesca de subsistência 

se sobressai, considerando que um grande contingente da população que depende dela mais 

diretamente vive nas comunidades ribeirinhas, ou em áreas urbanas, bastante distante da 

capital do estado. 

O manejo da pesca; a conservação da natureza, a preservação da natureza, a exploração, 

explotação, as políticas pesqueiras, a gestão ambiental, o manejo ambiental, o manejo os recursos, o 

manejo de atividade, a administração e a tática passaram a ser termos presentes no escopo das políticas 

públicas destinadas para o setor pesqueiro. 

Para Batista (2004, p. 68), entender as políticas públicas pesqueiras passa pelo entendimento de 

tais termos. Dentre esses termos, atenta-se para política pesqueira, uma categoria dentro das políticas 

públicas. O autor apresenta a política pesqueira como intervenções aliadas a objetivos e diretrizes, 

como direcionamento às práticas a serem efetivadas em um determinado setor, neste caso específico 

visa explorar o recursos pesqueiros de forma sustentável.  Para ele, “uma política sinaliza à sociedade 

se e como o setor público espera desenvolver determinado setor, podendo mesmo sinalizar com a 

estagnação ou a paralisação da atividade”.  

As políticas destinadas para o setor como: os acordos de pesca, políticas de incentivo à 

aqüicultura, o seguro desemprego do pescador artesanal e outras almejam através da 

manutenção de um vínculo estreito entre o manejo dos recursos naturais e a questão relativa à 

conservação do meio ambiente que se criariam as possibilidades para alcançar uma relação de 

compatibilização entre objetivos considerados a priori como opostos: o desenvolvimento 



 
 

sócio-econômico e a conservação do meio ambiente. Para este, o desenvolvimento orienta-se 

por uma visão estratégica de longo prazo, que lhe confere um sentido para além dos usos 

cotidianos. Para fins deste estudo, aprofundamos a análise na política do Seguro Desemprego 

do Pescador Artesanal. 

Nas décadas de 60-70, como vimos no capítulo anterior, as políticas públicas para a 

Amazônia foram executadas a partir do entendimento de que estas constituem instrumentos de 

ação do Estado, a partir dos quais suas instituições modelam e ordenam as formas de controle 

e de intervenção no plano societal. Tais políticas, predominantemente, em sua fase de 

desenvolvimento, partiam da premissa que a Amazônia se constituía em um problema para o 

Estado. 

 

II CAPÍTULO – AS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS DO SEGURO DESEMPREGO DO 
PESCADOR ARTESANAL 

 

A situação da pesca amazônica apresenta dificuldades suplementares, relacionadas ao 

caráter disperso da atividade pesqueira, a multiplicidade das espécies de organismos 

aquáticos, a heterogeneidade e a variabilidade do ambiente. Diante disso, este capítulo aborda 

o panorama que inclui os agentes envolvidos na mediação do acesso ao recurso por meio do 

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, que adquire grande repercussão no ano de 2009, 

devido à aprovação da nova Lei da Pesca e Aquicultura. 

A análise da dimensão institucional do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA passa 

por questões referentes às mudanças que ocorreram nas medidas assumidas pelos governos que 

sucederam a Era Vargas. Ao assumirem uma postura pautada na teoria keynesiana, para a qual o papel 

do Estado assumia o papel regulador do trabalho. Nesta perspectiva, o Estado, “além de interventor e 

centralizador assumia os encargos não somente da produção de infra-estrutura, mas também se 

apresentava como um efetivo agente econômico” centralizando o poder decisório às instâncias 

políticas e governamentais (CASTRO, 2001, p. 08).  

As mudanças apresentadas no capítulo anterior, assim como o contexto apresentado pós-década 

de 60, indicam para uma transformação nas relações de trabalho. Após a intensificação dos incentivos 

por uma postura autônoma e empreendedora, as relações de trabalho passam para um patamar, no qual 

a autonomia e a independência são característica intrínseca às relações trabalhistas. A partir da década 



 
 

de 90, o apoio a “pequenos empreendimentos econômicos, enquanto tendência alternativa para os 

trabalhadores face ao fenômeno do desemprego tornaram-se referência obrigatória nas políticas 

governamentais”, possibilitando o surgimento de políticas de emprego e renda (ALENCAR, 2007, p. 

99-100), como a Política do Seguro Desemprego.  

Alencar (2007) considera que, muitas das políticas de emprego e renda, tornaram-se o carro chefe 

de ações governamentais após a década de 90. Tais políticas apresentam-se como a proposta de 

enfrentar o desemprego no país, mas constituem-se também como estratégias políticas para o 

desenvolvimento econômico e social. Organismos governamentais como o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, criado para atender a uma demanda de desempregados criadas nas relações entre 

o capital e o proletariado dos grandes centros urbanos, também se voltam para atender as pequenas 

unidades de produção, expandindo-se para o trabalhador rural. 

O cenário do setor pesqueiro na atualidade teve início nos anos 90. A postura do Estado modifica-

se ao se observar os movimentos e o grau de organização do setor pesqueiro. Apesar de assumir, 

ainda, o papel de regulador do trabalho, a organização do setor propicia que as decisões ocorram na 

esfera pública, descentralizando o poder decisório. Neste contexto, a formulação de uma política 

pública não pode ser analisada sem considerar os agentes nela envolvidos.  

Uma política pública emerge num cenário, onde atual atuam agentes que manifestam seus 

interesses, direcionando o processo de formulação da mesma. A partir deste entendimento, as políticas 

públicas para o setor pesqueiro partem, atualmente, do debate que ocorre numa esfera pública e 

obedecem aos fatores essenciais para sua análise, a saber: envolvimento de interesses diferentes e 

contraditórios, que fazem emergir um cenário de debate, no qual são expostos os diferentes atores do 

processo.  

Neste capítulo, a expõem-se de forma mais especifica os arranjos institucionais, enfatizados por 

Fenny (2001), nos quais diversos interesses atuam no processo de tomada de decisão, compreendendo 

a necessidade de se entender o papel do Estado na conservação, alocação e concessão do acesso aos 

recursos naturais, entre eles, o peixe. 

A dimensão institucional do SDPA caracteriza-se pela correlação de forças que se apresentam, na 

qual reúne entidades, instituições, poder público e as instâncias governamentais e não governamentais, 

trazendo à baila interesses e demandas a serem mediadas por meio da criação de políticas públicas. É 

neste contexto, de debate, que as demandas são evidenciadas e no qual foi instituído a Lei do Seguro 

Desemprego do Pescador Artesanal e mais recentemente a Nova Lei da Pesca e Aquicultura.  

 



 
 

2.1. O Seguro Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA 

Seguro Desemprego do Pescador Artesanal é um benefício que se baseia nas diretrizes do Seguro 

Desemprego – SDP. Configura-se como uma política do sistema público de emprego no Brasil, 

previsto na Constituição de 1988, no artigo 39. A criação da Política do Seguro Desemprego – PSB, 

Lei 7.998, janeiro de 1990 - foi instituído pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (fundo 

constituído com recursos do Programa de Integração Social - PIS e Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PASEP) e o Conselho Deliberativo do FAT, o CODEFAT (Conselho 

Deliberativo do FAT), regulamentado pela Resolução 468, ambas sob a gestão do Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE. 

A Lei 8.900/1994 alterou a Lei 7.998/1990 e no Art. 2º. definiu diretrizes para a Política do 

Seguro Desemprego passou a auxiliar os trabalhadores na busca do emprego, promovendo ações 

integradas. Como política que subsidia a inserção do trabalhador no mercado de trabalho e a PSD é o 

eixo organizador das políticas públicas de emprego no Brasil e objetiva prover assistência temporária 

aos trabalhadores desempregados em virtude da dispensa sem justa causa, bem como auxiliar os 

trabalhadores na busca por um novo emprego, por meio de ações integradas de Intermediação de mão-

de-obra e qualificação profissional.  

Em 2003, a PSD foi ampliada e começou a atender também o setor pesqueiro por meio da criação 

do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal – SDPA. O Seguro Desemprego do Pescador Artesanal 

é uma política pública planejada pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, para atender demandas 

apresentada pelo setor de pesca costeira nacional e mais tarde ampliado para as demais Regiões do 

país, como a Amazônia.  

A Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003, concede o Benefício de Seguro Desemprego do 

Pescador Artesanal, durante o período de defeso (época de reprodução das espécies), ao pescador 

profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. O seguro defeso (como é 

popularmente conhecido), ao conceder o acesso ao recurso pesqueiro, media o acesso do pescador que 

faz uso de recursos artesanais e que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, ao 

recurso. A lei caracteriza o pescador artesanal que trabalha em regime de economia familiar, aquele 

que agrega os membros da mesma família, o que é indispensável à própria subsistência da mesma.  

O SDPA é uma política que agrega características regulatórias e redistributivas, 

englobando as ordens, proibições, decretos e portarias à redistribuição de renda, por meio do 

repasse do beneficio. Os efeitos referentes aos curtos e benefícios não são determináveis de 

antemão e dependem da configuração concreta das políticas que devem ser analisadas a partir 

de suas esferas.  



 
 

A primeira é estruturada na esfera política e diz respeito à própria esfera política e a suas 

instituições condicionantes (polity – diz respeito à esfera política, às instituições políticas. 

Representa o mundo da política, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais). 

Refere-se ainda à criação e modelação de novas instituições sujeitas às modificações do 

sistema de governo ou do sistema eleitoral, à determinação e configuração dos processos de 

negociação, de cooperação de consulta entre os atores políticos. O processo político na 

segunda costuma ser polarizado e repleto de conflitos (HOCHMAN, 2007). 

Outra esfera pode ser abordada a partir da policy analysis (análise da política pública). No 

setor pesqueiro refere-se à história social da pesca, bem como das mudanças ocorridas na 

normatização do setor. Para esta, a importância da ação do Estado nos reporta à questão 

cognitiva que envolve a abordagem crítica do ‘político’ (MULLER, 2000). O entendimento 

de uma política pública como o SDPA requer uma compreensão social da realidade aliada à 

ação do poder público, que por sua vez, não está separada de uma lógica global e do 

paradigma neoliberal.    

O alcance de uma análise sociológica de uma política pública como o SDPA parte das 

ações estatais e das governanças locais, permitindo verificar as transformações já enfatizadas 

neste trabalho. Mas, ainda há limitações na análise, pois entender o político como questão 

central pede uma resposta à questão da produção de uma ordem política, em uma sociedade 

cada vez mais complexa, fragmentada e aberta às interferências exógenas (MULLER, 2000). 

Muller (2000) considera que a contribuição sociológica vem com o enfrentamento desse 

limite:  

     Esse limite repousa fundamentalmente sobre uma questão de método. Com 
efeito, o que fez o sucesso da análise das políticas, o que permitiu que ela 
ultrapassasse as abordagens tradicionais do Estado (especialmente a jurídica) e com 
isso “abriu a caixa preta, foi uma postura fundada sobre o individualismo 
metodológico que colocou no centro da análise a observação do comportamento e 
das estratégias dos autores que compõem os sistemas de ação que se estuda. Essa 
abordagem indutiva repousa fundamentalmente sobre a idéia de que é a partir da 
observação dos atores e das estratégias que eles realizam é que se vai poder analisar 
a sociedade global, que só existe a partir do momento em que ela se atualiza dentro 
das estratégias de atores concretos (p. 191- 2).    

 

O savoir-faire de uma sociologia da ação pública nos propicia entender os parâmetros 

pelos quais se elaboram políticas públicas, como as políticas pesqueiras. Dentro desse 



 
 

entendimento, as constantes manifestações em defesa da importância de um desenvolvimento 

sustentável, presente no escopo das políticas pesqueiras, principalmente na nova Lei da Pesca 

e Aquicultura é enfatizada no decorrer desta análise.  

Em 2009, o cenário da pesca sofreu significativa modificação que se concretizou com a 

realização da 3º. Conferência Estadual da Pesca, que teve o como tema Consolidação de uma 

Política de Estado para o Desenvolvimento Sustentável de Aquicultura e Pesca realizada em 

todos os estados brasileiros. A Conferência é uma preparação para um evento ainda maior, a 

3º. Conferência Nacional, na qual, em outubro do mesmo ano foram debatidas e consolidadas 

as propostas trabalhadas em cada uma das regiões. No contexto histórico ressaltado 

apresentam-se itens importantes e que modificaram o cenário da pesca em todo território 

nacional.  

2.2. A Nova Lei da Pesca e Aquicultura  

Após 14 anos tramitando no Senado Federal brasileiro, o projeto de Lei nº 11959 - Lei da 

Pesca e Aquicultura foi sancionada no dia 26 de julho de 2009. A Nova Lei da Pesca e 

Aquicultura veio substituir o Decreto 221, de 1967, que regulava o setor pesqueiro e que 

segundo a extinta Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP, não respondia mais às 

necessidades de pescadores, aquicultores e indústrias dos vários segmentos da cadeia 

produtiva.  

A Nova Lei da Pesca e Aquicultura regula a atividade pesqueira por meio do 

estabelecimento de uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e 

da Pesca e revoga a Lei 7.679, de 23 de novembro de 1988. Com a nova Lei, pescadores e 

aquicultores entram na categoria profissional como produtores rurais, o que propicia a estes, o 

acesso a vários direitos destinados e especificados apenas aos produtores rurais, como: 

ampliação dos direitos estabelecidos na CF1988 sobre a seguridade social, crédito rural, além 

de acesso aos recursos mais baratos para financiar a produção.  

Outro fator a ser ressaltado refere-se à especificação no escopo da Lei, da postura governamental 

que visa promover a utilização racional do recurso pesqueiro explicitado no inciso I do Art. 1º:  

     O desenvolvimento sustentável da pesca e da aqüicultura como fonte de 
alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos 
pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em 
harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da biodiversidade.  



 
 

 

Assim, a atividade pesqueira é considerada uma atividade que “compreende todos os processos de 

pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e 

pesquisa dos recursos pesqueiros (Art. 4º.). E, especifica ainda que: os trabalhos de confecção e 

reparos de artes e petrechos de pesca, bem como os reparos realizados em embarcações de pequeno 

porte e processamento do produto de forma artesanal, como uma atividade pesqueira artesanal (Art. 4º. 

Parágrafo Único).   

A pesca artesanal é definida como aquela 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 (Art. 8º.).  

O defeso é definido como a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo 

como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisação causada por fenômenos 

naturais ou acidentes. Considerando que, para a lei a pesca é toda operação, ação ou ato tendente a 

extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros e objetivando propiciar o 

desenvolvimento sustentável da atividade. A gestão do recurso, criação de áreas protegidas, ênfase na 

participação social, capacitação de mão-de-obra, infra-instrutora viável para o pleno desenvolvimento 

da atividade, educação ambiental, incentivo a pesquisa intuem fomentar técnicas e métodos pertinentes 

à atividade pesqueira, fiscalização e o aumento de créditos destinados ao setor pesqueiro são algumas 

das diretrizes estabelecidas na lei. Tendo em vista tais diretrizes estabelecidas legalmente, o poder 

público possui a tarefa de fomentar políticas públicas para viabilizá-las.  

O poder público fica responsável pela regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Atividade Pesqueira possuindo a tarefa de aliar os seguintes critérios considerados 

essenciais para o desenvolvimento sustentável do setor: equilíbrio entre o principio da 

sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. 

Enquanto regulador da atividade, o poder público deve administrar os regimes de acesso; a quantidade 

e tamanho permitido; o esforço de pesca sustentável; os períodos de defeso; as temporadas de pesca; 

áreas de interdição ou de reserva; as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo 

permitidos; a capacidade de suporte de cada ambiente destinado ao cultivo; as ações necessárias para o 

monitoramento, controle e fiscalização e; a proteção do estoque pesqueiro de acordo com sua 

reprodução e recomposição.  

Tais medidas, uma vez legalmente instituídas propiciam um maior investimento no setor. Por 

isso, a nova lei da pesca trouxe também mudanças na dimensão institucional que regula o acesso ao 



 
 

recurso, que neste trabalho limita-se a análise da dimensão que administra o Seguro Desemprego do 

Pescador Artesanal.   

2.3. O Ministério da Pesca e Aquicultura 

A Lei vem consolidar a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP como 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). O ministério será responsável por coordenar ações 

de investimento na produção pesqueira, a exemplo do que ocorreram com a produção das 

carnes de frango, suína e bovina, setores em que o Brasil é líder mundial. O novo ministério 

terá mais autonomia e recursos para o desenvolvimento do setor. O resultado esperado é a 

melhoria de renda, estruturação da cadeia produtiva, ordenamento da captura e mais estímulo 

à aquicultura.  

O Ministério pode ser visto como uma das conquistas do setor pesqueiro. O ministério 

veio para efetivar e aumentar as atribuições da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – 

SEAP. No Amazonas a, enquanto secretaria as atribuições limitavam-se a distribuição das 

carteiras que dão acesso ao beneficio e a fiscalização do Seguro Desemprego do Pescador 

Artesanal.  

No Amazonas, o número de pescadores associados à extinta SEAP aumentou 

consideravelmente desde a criação do SDPA, assim como o investimento no setor. Em 2003, 

haviam 4.666 pescadores artesanais cadastrados e o total liberado chegou a 5,6 milhões de 

reais. Nos anos consecutivos, 2004, 2005 e 2006 o número de cadastrados triplicou, chegando 

em 2007 há 28.179 devidamente cadastrados junto à superintendência da pesca e aquicultura 

no Amazonas, e uma quantia de 32,07 milhões destinadas ao pagamento do SDPA (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Seguro Desemprego do Pescador Artesanal no estado do Amazonas 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 

Total Liberado 

(em milhões) 

5,6 13,8 18,9 39,4 32,07 

Pescadores 4.666 11.500 15.750 22.514 28.179 

 

No ano de 2008, todos os 62 municípios do Amazonas estavam devidamente cadastrados 

na secretaria, o que indica que todos possuíam entidades representativas do pescador. Nestes 

Fonte: Superintendência estadual do Ministério da Pesca e Aquicultura no Amazonas/2009



 
 

municípios, 18.653 pescadores exercem a atividade pesqueira ininterruptamente, mas o 

número de pescadores registrados totaliza 41.389. 

Esse quadro, em 2009, ainda está em formação. Agora, como Ministério, as atribuições da SEAP 

aumentam, assim como as possibilidades de intervir no setor. Na avaliação do ministro, Altemir 

Gregolin, os investimentos serão ampliados com o intuito de suprir as necessidades de investimentos 

no setor durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, os 

investimentos previstos chegam aos R$ 500 milhões por ano. O ministro, em entrevista à Agência 

Brasil (2009) considera que o Governo Federal tem se mostrado “muito sensível aos investimentos na 

área e sabe da importância disso e tem mantido reuniões com o setor”. 

De 2003 a 2009 só no Ministério do Trabalho, em seguro defeso foram atendidos mais de 260 mil 

pescadores, o que indica um investimento de R$ 352 milhões. O ministro afirma ainda que: 

     Temos, além disso, R$ 600 milhões só em recursos disponíveis para área do 
crédito e ainda mais R$ 100 milhões do orçamento da Seap para o desenvolvimento 
dos diferentes programas. Então, o governo tem investido no setor e seguramente vai 
ampliar esses recursos nesse segundo mandato. 

 

A pesca tradicional, a aqüicultura e a pesca oceânica tornaram-se o centro dos investimentos, pois 

são os principais responsáveis pelo crescimento orçamentário do país. O investimento na pesca 

tradicional vem com o objetivo de estruturar as comunidades pesqueiras para dar “o apoio necessário à 

pesca artesanal para que ela possa melhorar sua renda”, completa o Ministro da Pesca e da 

Aquicultura. 

2.4. IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis  

O IBAMA configura-se como um órgão governamental responsável pela gestão, fiscalização e 

acesso aos recursos pesqueiro. Por meio da Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de 

Fauna e Recursos Pesqueiros – CGFAP, o Instituto coordena, supervisiona, regulamenta e orienta na 

execução de ações e atividades relacionadas à gestão do uso dos recursos pesqueiros e faunísticos. A 

intervenção de órgãos federais da natureza do IBAMA parte necessidade de mediar o acesso aos 

recursos naturais, na qual o peixe está incluso.  

Segundo os estudos de Bayley (1981) e Petrere (1989), as estimativas do potencial explotável da 

Bacia Amazônica baseiam-se em relações médias obtidas nos rios africanos e corrigidas por 

considerações sobre produção e esforço de pesca. Paralelamente, os autores calculam a captura em 



 
 

1980 tomando em conta tanto os desembarques controlados quanto estimativas dos desembarques não 

controlados e a produção da pesca de subsistência.  

Para o analista ambiental James Douglas O. Bessa, coordenador do Núcleo de Recursos 

Pesqueiros no Amazonas - IBAMA, o ambiente amazônico possui suas especificidades e 

variabilidade.  

     Todos os ambientes são extremamente variáveis sazonalmente e os pescadores 
aproveitam desta variabilidade. O funcionamento da maioria dos ambientes de água 
doce na Amazônia é regulado pelo regime de enchentes, particularmente acusado em 
toda extensão da bacia (Pesquisa de campo/2009).   

 

Essa realidade também pode ser encontrada nos relatos de Junk et al. (1989) sobre as planícies de 

inundação que segundo este autor desenvolveram o “flood pulse concept” que postula que a pulsação 

anual do fluxo d’água constitui-se no fator principal controlando o compartimento biológico neste 

ambientes. Os ciclos biológicos dos peixes são estreitamente dependentes dos eventos hidrológicos.  

A reprodução da maioria das espécies ocorre na época da subida das águas. Esta estratégia 

permite o controle da sobrevivência e do crescimento dos juvenis que colonizam os ambientes 

marginais recém inundados, ricos em nutrientes e relativamente protegidos dos predadores. Esses 

fenômenos sazonais são extremamente variáveis de um ano para outro. É essa variabilidade que 

ultimamente controla as flutuações na abundância das populações de peixes que constituem a 

preocupação central da gestão das pescarias.  

A ação antrópica é uma problemática quando começa a ameaçar a reprodução natural dos peixes, 

afirma Bessa (2009).  

     Existem pelo menos dois argumentos fundamentais para justificar o manejo da 
pesca na Amazônia. Em primeiro lugar, os ambientes de água doce já são 
intensivamente explorados e, com o desenvolvimento demográfico atual, vão sofrer 
uma pressão crescente (Pesquisa de Campo/2009). 

 

Outro argumento refere-se aos múltiplos conflitos ocorrem entre as diferentes categorias de 

pescadores para apropriação de alguns recursos citados por Bessa (2009) e abordados também por 

Furtado (1990). Esses conflitos são oriundos de suspeitas, justificadas ou não, de escassez do recurso 

e, portanto estão relacionados às características biológicas e ecológicas da pesca. Para ambos é 

imprescindível buscar elementos objetivos e adequados para uma solução duradoura desses conflitos. 



 
 

Por outro lado, existe na Amazônia um importante potencial de recursos ainda não explorados, 

cuja utilização racional poderia contribuir ao desenvolvimento econômico da região providos os 

estudos sócio-econômicos relevantes. Desde este ponto de vista deve se pensar num manejo ao longo 

prazo. De fato, a questão é de aumentar a produção de maneira sustentável, isto é, protegendo os 

recursos mais ameaçados, acrescenta a autora. 

 Neste contexto, o papel do IBAMA, segundo Bessa delimita-se em: 

     Fiscalizar e cuidar para que as espécies ameaçadas consigam completar seu ciclo. 
Mas, o que se tem debatido são as espécies que fazem parte do defeso. Na sua 
maioria, estas espécies não são as que são comercializadas em grande escala, então 
acabam ficando desprotegidas. Todos os anos nós reunimos com entidades 
representantes dos pescadores e também com pescadores, avaliamos o defeso do ano 
e debatemos o defeso do ano seguinte. Possivelmente algumas espécies serão 
acrescentadas, mas com a nova Lei da Pesca, o IBAMA ainda está aguardando 
novas diretrizes de intervenção, pois essa lei modificou muita coisa (Pesquisa de 
Campo/2009). 

 

Observa-se, a partir desse depoimento, como uma política pesqueira de concessão, o 

defeso visa mediar o acesso do pescador que vive da pesca ao recurso pesqueiro. No segundo 

parágrafo da lei da Lei no. 10.799 discorrem sobre a função do IBAMA na concessão do 

SDPA.  

     O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à 
espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se dedique. 

 

A Lei no. 7.679, de 23 de novembro de 1998 – Lei do Defeso visa gerir o acesso às espécies 

ameaçadas, bem como controlar a pesca artesanal no intuito de garantir a reprodução das espécies e a 

abundancia impedindo a finitude do recurso (MÉRONA, 1993). As medidas de proteção às espécies 

garantiriam que espécies mercadologicamente relevantes completassem sei ciclo reprodutivo.  

2.5. Ministério do Trabalho – Superintendência Regional do Trabalho 

As Superintendências Regionais, desde 2008 com o Decreto nº 6.341, de 3 de janeiro,  passaram a 

ser responsáveis pela execução, supervisão e monitoramento de todas as ações relacionadas às 

políticas públicas afetas ao Ministério do Trabalho e Emprego. Responsável pela administração do 

orçamento do FAT, a Superintendência Regional do Trabalho possui a tarefa de fiscalizar as entidades 

representativas do pescador que recebem o benefício do SDPA.  



 
 

À frente da Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego, Dermilson Carvalho das Chagas 

esclarece:  

     Somos um órgão fiscalizador da ação das entidades representativas do pescador, 
porque é um beneficio pago com o recurso do FAT – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Pesquisa de Campo/2009).  

No ano de 2008, o fundo cresceu 20,4%, o que equivale ao aumento de R$ 35 bilhões. 

Atualmente chega à quantia de R$ 154,45 bilhões. O Superintendente Regional acrescenta que:  

     Temos um papel muito importante. O papel nosso é de recepcionar os 
pescadores, que todo ano é obrigatório recolher a mesma documentação, 
principalmente a declaração do presidente da colônia para saber se o pescador ainda 
está exercendo a atividade. Nós vamos até o município, fazemos um calendário, 
comunicamos e ali vemos se eles estão exercendo e fiscalizamos a atividade 
(Pesquisa de Campo/2009).  

 

As Superintendências têm como finalidade avaliar individualmente a possibilidade de concessão 

de seguro-defeso vinculada à licença ambiental de pesca e à emissão de notas fiscais pelo titular da 

embarcação, no caso dos "proeiros" e das mulheres que atuem na pesca em regime de economia 

familiar. Nesses casos, a Superintendência deve atentar especialmente para a possibilidade de fraude 

nos documentos destinados à demonstração da condição de parceiro-embarcado e do regime de 

economia familiar, assim como para o exclusivo exercício da atividade pesqueira no período.  

No caso das mulheres pescadoras, a investigação ocorre pelo fato da pesca ser uma prática 

eminentemente destinada aos provedores do núcleo familiar, o homem. Mas, o que tem se observado é 

o aumento no número de mulheres que atuam na pesca e que também são beneficiadas pelo seguro. O 

superintendente informa que: 

     Todos os anos os cadastros dos pescadores associados são refeitos com o intuito 
de saber se ele ainda exerce a atividade e também fiscalizar a ação, pois uma vez que 
ele não exerce e continua recebendo o seguro defesos, nós corremos o risco da 
improbidade administrativa, pois o recurso vem do FAT – Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Pesquisa de Campo/2009).  

A Superintendência atua ainda com o intuito de evitar as fraudes que segundo a superintendência 

são inúmeras, principalmente referentes à emissão do RGPS – Registro do Pescador Artesanal.  

     Muitas colônias, para manterem sua existência dificultavam a emissão de 
atestados de exercício da pesca, apenas após pagarem as mensalidades é que 
poderiam ter acesso ao documento e atestar que eram pescadores. A Lei 10. 779 diz 
que o pescador tem que receber em um tempo hábil e isso não era possível por causa 
dessas situações. Isso ocorria muito. Muitos pescadores recebiam o atestado, mas 



 
 

depois eram obrigados a pagar uma taxa para a colônia, após receberam o defeso. 
Esse só é um dos exemplos dos desvios que aconteciam com o seguro defeso, com 
recurso Federal e eu nem citei o uso eleitoreiro que se fazia do benefício. Pessoas 
que se apossavam do dinheiro público e exploravam o pescador (Pesquisa de 
Campo/2009).  

  

Para superar essas situações, as mudanças ocorreram na Superintendência Geral, que determinou 

um controle maior do recurso e aumento da fiscalização. Neste contexto, entraram outras instituições 

Federais para mediar o acesso ao benefício como a Caixa Econômica Federal e o IDAM – Instituto de 

Desenvolvimento do Amazonas. O primeiro ficou responsável pelo pagamento via Cartão Cidadão. 

Devido a essa mudança, atualmente 92% dos pescadores possuem acesso por meio do cartão.  

“As mudanças foram visíveis... diminuiu principalmente o uso eleitoreiro do recurso”, acrescenta 

o Superintendente Regional do Trabalho.  O segundo pela distribuição da carteirinha da SEAP, 

obrigatória para ter acesso ao seguro. “Nosso objetivo é que o pescador tenha acesso ao seu direito 

sem ter que passar por constrangimentos provocados pelo abuso com o recurso Federal”. 

2.6. Alguns aspectos sócio-históricos dos movimentos sociais dos pescadores  

As Políticas Públicas destinadas ao setor pesqueiro, como o SDPA constituem-se como frutos da 

organização dos pescadores em entidades representativas. Como forma de organização social, política 

e econômica, a atividade pesqueira foi ganhando destaque cenário nacional na década de 80, com a 

atuação de instituições como: Pastoral dos Pescadores – organizada pela Confederação dos Bispos do 

Brasil – CNBB; Movimento Nacional dos Pescadores.  

Na Região Amazônica, a história seguiu os caminhos traçados no âmbito nacional. A conquista 

de direitos veio com a organização nos movimentos sociais e representatividade nas diversas entidades 

representantes dos pescadores, a saber: Colônia de Pescadores, Federação de Pescadores, Associações 

e mais recentemente iniciou-se um debate sobre a organização do setor em sindicatos.   

De acordo com o contexto apresentado, considera-se que a organização dos pescadores 

constituiu-se por meio da organização do setor como um movimento social, uma vez que, as 

mudanças ocorridas para o setor combinaram a defesa de uma identidade sócio-histórica 

construída, que envolveu grupos distintos, com interesses e relações de poderes que definiram 

a totalidade do processo organizacional. Tais elementos são considerados essenciais, segundo 

Alain Touraine (1989), na avaliação de um movimento social, bem como do poder de 

intervenção deste na esfera pública, nas mudanças generalizadas em outros setores da 

sociedade e nas decisões governamentais.  



 
 

A perspectiva de análise do autor citado pode ser observada no surgimento da primeira entidade 

representativa dos pescadores - as Colônias dos Pescadores Artesanais no início do século XX. Com a 

Constituição Federal de 1988, a entidade ganhou status de organização sindical independente, o que 

não deixa de ser uma forma de controle do trabalho, assim como uma forma de organizar o mercado 

de trabalho, a partir de uma lógica externa a das sociedades de pescadores (SILVA, 1991).  

Ainda na década de 80, foi organizado o Movimento pela “Constituinte da Pesca” que distribuiu o 

debate sobre o setor em congressos nacionais em Brasília e encontros realizados na maioria das 

regiões do território nacional. O evento é considerado um marco no processo de organização do setor, 

uma vez que ampliou o cenário de debate e representantes concretamente fizeram suas ideias audíveis 

no cenário político nacional, mesmo que muitos dos que ali representavam o setor. Mesmo que muitos 

dos presentes no evento não fossem pescadores, Furtado (1981) afirma que foi possível verificar as 

diversas demandas como: livre associação; sindicatos; incentivos fiscais; linhas de créditos ao pequeno 

produtor; a mulher na pesca; pesca predatória; poluição do litoral e rios; reconhecimento do pescador 

como um produtor rural; preço do pescado; direitos trabalhistas e de seguridade social à categoria; 

conflitos, etc.  

Pereira (2004) expõe como esse movimento se constituiu no Amazonas.  

     Em 26 de março de 1986, cinqüenta e seis comunidades rurais de Tefé, Alvarães, 
Uarini e Maraã encaminharam para a Sudepe um pedido solicitando que fossem 
declarados oficialmente, os lagos indicados pelas comunidades, como sendo áreas de 
preservação de recursos pesqueiros (Conforme Art. 1.o da Portaria N.o 10 de 
27/05/80-Sudepe) e áreas para a subsistência das populações ribeirinhas (conforme 
art. 8o. da Portaria No. 10 de 27/05/1980 – Sudepe). Em 29 de setembro de 1986, a 
CPT elaborou uma carta aberta aos parlamentares constituintes que continham os 
princípios defendidos pelo movimento de preservação de Tefé e que gostaria ver 
incluídos na nova Constituição Federal [...] Depois de 180 dias sem receber uma 
resposta, as 56 comunidades resolveram elas mesmas fechar os lagos indicados a 
partir de 12 de outubro de 1986. Em 27 e 28 de maio de 1988, esse movimento 
reuniu 136 representantes de 68 comunidades e elaborou uma proposta de uma 
“Nova Lei da Pesca” que previa, dentre outras coisas, a     formação de comissões 
mistas municipais de pesca responsável por elaborar e fiscalizar normas locais e 
recolher tributos; a formação de comitês comunitários responsáveis pelas indicações 
e fiscalização das áreas de preservação; uma comissão regional com sede na Sudepe 
em Manaus e uma coordenação geral exercida pela Sudepe e Ibdf. A proposta segue 
estabelecendo definições para o zoneamento dos ambientes e pesca, define o papel 
da colônia de pescadores, e estabelece definições sobre as modalidades de pesca. 
Interessante notar que o documento do Encontro já sugeria a fusão da Sudepe e do 
Idbf, fato esse que veio a ocorrer mais tarde em 11/Julho/1989 (PEREIRA, 2004, p. 
45).  

As relações estabelecidas neste contexto expressam as relações estabelecidas entre eles resultaram 

em conflitos sociais e de disputa de mercado e território, que muitas vezes opõem-se às formas sociais 



 
 

contrárias a utilização dos recursos e dos valores culturais, sejam eles da ordem do conhecimento, da 

economia ou da ética (TOURAINE, 1989). Neste patamar, o movimento social dos pescadores adquire 

especificidades, uma vez que os objetivos envolvidos, por enquanto, não vão além dos interesses deste 

grupo, o que este autor denomina de movimentos sociais de base. 

O contexto apresentado possui como cenário uma realidade distinta da realidade para a qual a 

Política do SDPA foi pensada e elabora. As águas Amazônicas são águas interiores que apresentam 

singularidades distintas da pesca marinha. A pesca em águas interiores possui características muito 

importantes que agregam fatores sociais e econômicos.  

Hartmann (2001 apud PETRERE, 1989; 1988) compreende que se trata de uma pesca 

essencialmente artesanal, cujo principal objetivo é o abastecimento do mercado local. A pesca em 

águas interiores é também caracterizada pelo fornecimento que a pratica propicia à sustentação 

alimentar e emprego a população em áreas pouco desenvolvidas e com poucas alternativas de renda. 

Apresenta-se como uma ocupação parcial, complementada por outras atividades econômicas de 

pequena produção, a saber: agricultura, extrativismo, percuária. O pescador das águas interiores não se 

dedica integralmente a atividade pesqueira, pois sua polivalência agrega-se às outras, constituindo-se 

como parte de um sistema integrado de uso de recursos naturais renováveis. 

A interrupção na atividade pesqueira não condiz com a dinâmica do pescador artesanal de águas 

interiores. A superintendência do Ministério da pesca e Aquicultura entende que ainda há muito que 

ser debatido sobre esse assunto, mas reconhece as dificuldades advindas das correlações de forças e da 

corrupção que envolve entidades representativas dos pescadores.  

     Tivemos que modificar o processo que leva o pescador a receber o benefício. 
Havia pessoas que cobravam taxas absurdas e não repassavam o beneficio 
integralmente para o pescador artesanal. Isso dificulta. Mas, outra questão é o fato 
da política ter sido formulada para outra realidade, a da pesca marinha, que é 
completamente diferente da realidade da pesca em águas interiores (Superintendente 
do Ministério da Pesca e Aquicultura; Pesquisa de Campo 2009). 

 

Com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura, com a nova Lei da Pesca, a mudança na 

concepção do Defeso os anos pós 2009 serão novamente um marco para o setor, pois está em 

formação uma nova concepção tanto da política do SDPA, do defeso e do trabalhador da pesca, agora 

produtor rural. A principal está relacionada com o defeso e com o patamar de produtor rural 

conquistado pelo pescador. Na atual concepção do defeso, não apenas o recurso passa a ser o alvo do 

benefício, o pescador passa a ser também considerado como um fator importante não apenas para a 

preservação do recurso, o pressuposto não é mais da intocabilidade, mas da sustentabilidade e, 



 
 

portanto, o pescador adquire fundamental importância nesse processo. No capítulo que segue, 

conhece-se um pouco da realidade do pescador artesanal do município de Manacapuru/AM, 

beneficiado pelo SDPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - O PESCADOR ARTESANAL E O SEGURO DESEMPREGO DO PESCADOR 
ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU - AMAZONAS 

 

O pescador artesanal possui o conhecimento de todo o processo de produção da atividade 

pesqueira. Fiuza (1973) considera que este conhecimento é um trunfo nas relações que o pescador 

efetiva com outras forças que atuam no setor. Ao se considerar a política do SDPA, esse conhecimento 

que é passado e aprimorado de geração em geração, nos leva a vários itens relacionados ao trabalho na 

pesca, a saber: (1) o conhecimento do pescador não apenas do processo de produtivo da profissão que 

exerce, mas também o entendimento da gestão do benefício do SDPA; (2) as relações do pescador 

artesanal com o ambiente de trabalho; e, (3) as relações de poder que agem e interferem na autonomia 

do pescador e no processo produtivo. Estes são fatores essenciais na abordagem da dimensão que 

comporta ao trabalho cotidiano do pescador artesanal.  

Nesta direção, o presente capítulo apresenta a pesquisa de campo realizada com os pescadores 

artesanais beneficiados pelo Seguro Desemprego do Pescador Artesanal – SDPA, do município de 

Manacapuru – AM. Inicialmente o locus da pesquisa é caracterizado e contextualizado. Posteriormente 

trabalhamos informações que evidenciam, além do processo de trabalho, o acesso aos direitos sociais 

constitucionalmente estabelecidos, que são analisados a partir das relações do pescador artesanal com 

as instituições gestoras do SDPA e com as entidades representativas dos pescadores.   



 
 

3.1. Caracterização do locus da pesquisa 

Geografia 

O município de Manacapuru está localizado a 68 km de Manaus e a 60m acima do nível do mar, 

com uma população de aproximadamente 73.695 habitantes (IBGE, 2001) distribuídos em uma área 

total de 7.367,9 km2, dos quais 47. 622 habitam a sede municipal. Manacapuru possui na sua zona 

portuária uma balsa destinada especificamente para o desembarque do pescado, o qual também é 

desembarcado no porto da Panairzinha. 

 

                        

Figura 2 – Localização Geográfica do Município de Manacapuru/AM 

Fonte: Gonçalves e Batista, 2008. 

 

A grande área geográfica da Amazônia é dotada de clima quente e superúmido, favorável ao 

desenvolvimento de densa floresta. Banham o Município, os rios Solimões, Purus, Manacapuru e 

Jará. A cidade (sede) de Manacapuru está situada à margem esquerda do rio Solimões, na confluência 

deste com o rio Manacapuru, a sudoeste de Manaus, da qual dista, em linha reta, 68 km.  

O Município produz ainda café, limão, manga, melancia, melão, tangerina e tomate. A Amazônia 

deu ao Brasil auto-suficiência na produção de fibras duras para a fabricação de sacaria, motivo pelo 

qual o cultivo da juta e das fibras similares ocupa lugar de destaque na economia regional. Introduzida 

na região por japoneses, essa cultura adaptou-se ao meio, e desenvolveu-se, sobretudo nas várzeas do 



 
 

Médio e Baixo Amazonas. O Município inclui-se entre os três maiores produtores de juta do 

Amazonas.  

A pesca é exploração econômica importante no Amazonas, onde uma prodigiosa rede 

hidrográfica - com sua característica riqueza em rios, igarapés, furos, canais, lagos - oferece ao 

habitante meio propício ao desenvolvimento dessa atividade, que ali desempenha papel decisivo na 

alimentação das populações ribeirinhas e constitui, em certas áreas, excelente fonte de renda.  

Localizada no Baixo Solimões, Manacapuru apresenta a terceira maior em população do 

Amazonas (IBGE, 2002) e possui uma frota pesqueira que explota extensas áreas protegidas, as 

reservas de desenvolvimento sustentável do Piagaçu-Purus, do Piranha e a zona de entorno da reserva 

biológica do Abufari (GONÇALVES e BATISTA, 2008). 

Em Manacapuru, a produção do pescado tem participação ativa na economia local.  Entidades 

representantes dos pescadores, o município possui além da Colônia dos Pescadores – Z9, Associação 

dos Pescadores e mais recentemente Sindicato dos Pescadores.  

Estudos realizados pelo FCA/DEPESCA/UFAM acerca da produção por espécie dos peixes 

desembarcados em Manacapuru, em 2001 e 2002 foram registradas 35 espécies e grupos de espécies 

de pescados desembarcados no município. O estudo observou que espécies como curimatã 

(Prochilodus nigricans), jaraqui (Semaprochilodus spp.), cubiu (Anodus spp.), tambaqui (Colossoma 

macropomum), mapará (Hypophthalmus spp.) destacam-se como os pescados mais importantes nos 

dois anos, havendo ainda o destaque excepcional da piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) no ano 

de 2002 com produção de 220,45 t representando mais de 10% do total anual. Em 2005, dados do 

IBAMA e da Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros informaram que a participação relativa da 

pesca artesanal, no Amazonas chegou a 55.412,5t. 

Os dados apresentados subsidiam a análise da atividade pesqueira no lócus de estudo e viabilizam 

o embasamento empírico e histórico para a análise da presente pesquisa.  

3.2. O Pescador Artesanal Beneficiado pelo SDPA 

A pesquisa de campo realizada em junho e julho de 2009 com pescadores artesanais beneficiados 

pelo SDPA, associados a entidades representativas dos pescadores do município de Manacapuru 

possibilitou, a coleta de dados e informações, por meio de entrevista semi-estruturada e da aplicação 

de 50 formulários com perguntas abertas e fechadas, que propiciam a este trabalho dissertativo, a 

aproximação com outra dimensão que parte da perspectiva do beneficiado pelo SDPA. O lócus de 

estudo foi escolhido por contemplar características urbanas e rurais. O método de amostragem 

utilizado é o snowball, que se configura como um tipo de amostragem não-probabilística. O snowball 



 
 

ou bola-de-neve constrói-se de acordo com a dinâmica apresentada pelo locus, uma vez que os 

entrevistados são indicados pelo informante inicial e assim sucessivamente.  

As figuras e tabelas que seguem apresentam uma análise dos dados que revelam as relações entre 

o beneficiado, instituições e entidades constituintes da dimensão gestora do seguro no acesso ao 

recurso pesqueiro. Porém, antes de se iniciar a apresentação dos dados e dos resultados enfatiza-se 

que, em uma análise sociológica da atividade pesqueira, a abordagem da mesma requer o 

entendimento das dimensões material e simbólica da pesca.  

Na primeira, encontram-se os aspectos econômicos e sociais. Na segunda, os aspectos culturais, 

os quais se apresentam como grandes responsáveis pela reprodução da atividade de geração para 

geração e também sofre modificações, decorrente da troca de informações e das mudanças que 

ocorrem na dimensão material, que modificam ambas as dimensões alterando as representações que 

envolvem a prática da atividade.  

A maioria dos pescadores artesanais entrevistados são homens, correspondendo 78% do total, no 

entanto não há como destacar a expressiva participação de mulheres (22%). A maioria dos pescadores 

artesanais (29%) está entre 40 e 50 anos; dos demais, 28% está entre 30 e 40; 14% entre 18 e 30 anos; 

e, 7% possuem acima de 55 anos de idade (Figura 3).    

 

 

Figura 3 – Distribuição dos entrevistados por Sexo e Faixa Etária. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 

 



 
 

A atividade pesqueira, como ressaltada anteriormente, é tida por muitos teóricos, como portadora 

de uma marcante divisão sexual caracterizando como uma atividade eminentemente masculina. 

Witkoski (2007, p.128), em seus estudos sobre a população que habita a várzea amazônica ressalta que 

a relação entre o homem/natureza e seus modos de vida requer a “compreensão do condicionamento 

recíproco entre o homem e a natureza”. A partir de tal entendimento, o trabalho é mediação, no qual 

ocorre uma troca de energia “entre o homem e a natureza, em um devir quantitativamente e 

qualitativamente cada vez mais complexo” (p. 129).  

 Diante de tais abordagens sobre a relação homem/natureza e recursos naturais, as 

modificações que ocorrem na dimensão material acarreta mudanças na dimensão cultural e vice versa.  

A divisão sexual do trabalho é apresentada como elemento intrínseco à dinâmica da unidade de 

produção do homem amazônico. Pata Witkoski (2007), os fatores econômicos e sociais 

Funcionam como uma espécie de escola da vida, estimulam a produção e 
reprodução da própria divisão sexual do trabalho, dando origem a novas gerações de 
mulheres e homens que comporão os novos membros do grupo social – portadores 
de conhecimentos distribuídos de modo distinto (p. 293). 

 

 Este autor, ao apresentar sua análise do ambiente da várzea amazônica acrescenta que, mesmo 

considerando a existência de trabalhos executados conjuntamente pelos membros da unidade familiar 

(como a fabricação da farinha), “o mesmo, não acontece com o trabalho da pesca. Essa é uma 

ocupação essencialmente masculina” (p. 293).  

 Não se pode dizer o mesmo do locus da pesquisa do presente trabalho. Mesmo corroborando 

com a análise do autor de que há uma divisão sexual do trabalho na unidade de produção do homem 

amazônico e obviamente do pescador artesanal, o trabalho da pesca não se apresenta como uma 

atividade essencialmente masculina. Mas, não se pode deixar de lado que esse tipo de consideração se 

deve ao fato da mulher possuir responsabilidades com a esfera doméstica, dificultando o exercício 

integral da pesca.  

 Os relatos atestam que as mulheres ribeirinhas sempre praticaram a pesca para a subsistência, 

da mesma forma que registra que a pesca comercial figurava como uma tarefa a ser exercida pelos 

homens, quase exclusivamente. Diante disso, cabe questionar a que se deve o aumento no registro de 

mulheres exercendo a pesca artesanal como profissão e devidamente integradas na política do SDPA? 

 Pereira e Castro (2009) ao estudarem as gerações de mulheres pescadoras e as transformações 

da pesca no médio rio Tocantins informam que, a partir da década de 70, a produção acadêmica 

passou a ampliar seus esforços para entender as novas configurações que fazem da mulher, antes 



 
 

dedicada à esfera doméstica, uma pescadora artesanal que comercializa o produto do seu trabalho, que 

compete com a pesca exercida pelos homens e ganharem um lugar de destaque nos números de 

pescadores registrados junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura.  

Em 2009, o número de mulheres devidamente registradas junto ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura, no município de Manacapuru são distribuídos da seguinte forma: oficialmente registradas 

na Colônia de Pescadores, 601 pescadoras, das quais 587 possuem registro no Ministério, portanto 

estão inclusas na política do SDPA; e, 104, ainda se encontram em processo de emissão de carteira do 

MPA, que oficializará o direito ao benefício (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Pescadoras Artesanais Registradas no Ministério da Aquicultura e Pesca 

 

 

 

 

                Fonte: Ministério da Pesca e Aquicultura/2009 

 

 Além das 22% de pescadoras artesanais que fazem parte deste estudo e das 601 pescadoras 

registradas nos município de Manacapuru, o depoimento abaixo só vem reafirmar a pesca como uma 

ocupação também do sexo feminino: 

Eu sou pescadora sim senhora. Tenho carteirinha de pescadora artesanal, sou 
associada na colônia, recebo o seguro defeso. (3 anos de SDPA - 41 anos de idade e 
pesca desde a adolescência). 

Para Witkoski (2007, p. 293), “essa divisão engendra a família [...], aquilo que poderíamos 

denominar de um mundo de dentro (mundo do universo feminino) e um mundo de fora (mundo do 

universo masculino)” e estes configurariam os “espaços econômicos e sociais distintos”. Esses mundos 

acarretariam em uma interdição feita pela unidade familiar à mulher e a impossibilitaria de realizar o 

trabalho da pesca.  

Soares e Scherer (et al 2009), em uma outra área do território amazônico tem realizado estudos 

sobre a dinâmica que envolve as mulheres pescadoras. Nas Colônias Z-12 (Manaus) e Z-53 (Careiro 

PESCADORAS ARTESANAIS TOTAL 

Registradas em Manacapuru 601 

Registradas no MAP 587 

Registradas c/ emissão de Carteira do MPA pendente 104 



 
 

da Várzea), as autoras realizaram uma pesquisa com 20 mulheres moradoras do Lago dos Reis no 

município do Careiro da Várzea. As autoras informam ainda que: 

O Lago dos Reis concentram uma grande quantidade de mulheres pescadoras que 
atuam diretamente na atividade, exercendo uma dupla jornada de trabalho, 
dividindo-se entre os afazeres domésticos e a pesca, contribuindo fundamentalmente 
para a subsistência de suas famílias (SOARES e SCHERER et al., 2009, p. 170). 

Como se verifica, outros estudos apontam para a participação de mulheres na pesca. E, se os 

estudos, além do que se apresenta, demonstram a presença da mulher na pesca artesanal, a interdição 

para a atividade da pesca, que se daria pela crença de que a mulher seria a portadora da ‘panema’6 é 

superada pela necessidade que estas mulheres encontram ao buscarem na pesca uma profissão.  

Ao serem abordadas sobre a crença de que sendo portadora da ‘panema’ isso as impossibilitariam 

de exercer a pesca, as pescadoras artesanais beneficiadas pelo SDPA enfatizaram: 

‘Panema’?! Hum! Ma, eu é que num sô ‘panema’! Minha mãe pescava, minhas irmã 
pesca, meus irmão... mas eu aprendi a pescar com meu pai ‘mermo’. Eu lembro que 
ele sempre dizia: ‘todo mundo tem que viver de pescar, de ‘prantar’, de ‘roça’, 
porque a vida num facilita pra ninguém’. Ele me ensinou e já tinha ensinado pra 
minha mãe.” (2 anos de SDPA, 35 anos - pesca desde a adolescência). 

 

Eu pesco desde criança e nunquinha que vi essa tal de ‘panema’. A senhora pode 
colocar que eu pesco desde quando eu era ainda criança. Eu me ‘alembro’ que eu ia 
com meu pai e às vezes com a minha mãe pescar. Nós sempre pegava os peixes 
‘surtido’. Se os peixes tão acabando e as pescaria cada vez mais ruim, as mulheres 
não tem culpa não senhora! Nem a ‘panema’ também (risos). (4 anos de SDPA, 50 
anos – pesca desde criança).  

 

Estes depoimentos embasam e são embasados por estudos sociológicos que se iniciaram nos anos 

80-90, para os quais o papel da mulher na pesca evidenciou-se devido às transformações ocorridas na 

indústria da pesca, que afetaram as relações dos pescadores com os instrumentos da pesca e 

consequentemente as relações na unidade familiar. Essas inovações tecnológicas, que passam pelo 

aprimoramento dos apetrechos, mudanças no valor dos mercados consumidores e novas formas de 

                                                            

6 “de modo geral, na Amazônia, [...] é um estado de morbidez que se caracteriza por má sorte, azar, infortúnio, 
que vira uma espécie de feitiço, e que  impede o  individuo de ser bem‐sucedido, nas atividades que costuma 
fazer [...]”, sendo a pesca, uma dessas atividades (WITKOSKI, 2007, p. 294). 



 
 

embarcação, modificam a organização social dos pescadores amazonidas (Cf. LOUREIRO, 1985; 

FIUZA, 1993; FURTADO et al, 1993; ALENCAR, 1993). 

Nesta perspectiva, o sentido gnosiológico da realidade simbolicamente construída, ultrapassa a 

compreensão proposta pela perspectiva durkheimeana, para a qual existe uma homogeneidade “do 

tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências”. O 

poder simbólico que constrói a realidade contribuiria para uma ordem social, na qual a lógica 

principiaria a integração moral (BOURDIEU, 2003, p. 9).  

As mudanças que ocorreram no setor pesqueiro nos últimos 30 anos, influenciaram na 

organização do setor e, inclui além do aprimoramento tecnológico da atividade pesqueira, a conquista 

de direitos sociais e trabalhistas advinda da organização do setor na correlação de forças com outros 

segmentos sociais, políticos e econômicos requer uma análise do mundo social, Bourdieu (2003) 

considera: 

Tratando-se de pensar o mundo social, nunca se corre o risco de exagerar a 
dificuldade ou as ameaças. A força do pré-construido está em que, achando-se 
inscrito ao mesmo tempo nas coisas e nos cérebros, ele se apresenta com as 
aparências da evidencia, que passa despercebida porque é perfeitamente natural (p. 
49). 

 

A abordagem sociológica requerida para está análise rompe, converte o olhar para a realidade 

apresentada pelos depoimentos e dados trabalhados. Quando a pescadora artesanal enfaticamente 

ressalta que: “Se os peixes tão acabando e as pescaria cada vez mais ruim, as mulheres não tem culpa 

não senhora! Nem a ‘panema’ também (risos)”; evidencia-se como as mudanças que ocorreram na 

organização da atividade pesqueira em um plano mais geral reconfiguraram a organização 

socioeconômica da unidade familiar, no plano local, na dinâmica organizacional recurso acarretada 

pela crescente escassez. 

 

3.3. Escolaridade do Pescador Artesanal  

 Outro aspecto a ser abordado refere-se ao acesso a educação formal pelos pescadores artesanais, 

uma vez que esta se configura como indicador social de um país. Para tanto, os dados referentes ao 

acesso que os pescadores artesanais, alvo da pesquisa, subsidiam o exame do desenvolvimento social 

da Região, mesmo que este se refira a uma realidade especifica acredita-se, que a abordagem 

sociológica dos dados propicia identificar a localização destes no “mapa do analfabetismo” brasileiro. 



 
 

 Segundos os últimos dados apresentados pelo IBGE, em Manacapuru, a taxa de analfabetos 

entre a população de 18 a 24 anos de idade era de 18,44%, e de 8,53% em 2000. A população acima 

de 25 anos em 1991 era de 43,28%, em 2000, de 28,78% (Tabela 2).  

   Tabela 2 – Taxa de Analfabetismo no Município de Manacapuru. 

Analfabetos 1991 2000 

% 18 a 24 anos 18,44 8,53 

% acima de 25 anos 43,28 28, 78 

     Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/ 2000. 

 

Ao analisar-se a escolaridade dos informantes, o destaque encontra-se no percentual que 

informaram ter completado o Ensino Fundamental, 48% dos pescadores; e, apenas 4% chegaram a 

completar o Ensino Médio. Outro dado relevante a ser destacado refere à porcentagem de Iletrados 

que chegou a 20% (Figura 4).  

 

 

Figura 4 – Distribuição dos Entrevistados por Categoria de Estudo. 
Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Mesmo com uma secretaria dedicada à erradicação do analfabetismo criada em 2003 pelo 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil ainda apresenta altos índices de analfabetos e essa 

realidade também pode ser contatada nos dados locais deste estudo. Em 2007, o Brasil apresentava o 

maior índice de analfabetismo da América Latina. No Brasil existem 16,295 milhões de pessoas 



 
 

incapazes de ler e escrever pelo menos um bilhete simples, denominados de Analfabetos Funcionais 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Analfabeto Funcional é a pessoa que possui 

menos de quatro anos de estudos completos. Na América Latina, a UNESCO ressalta que o processo 

de alfabetização só se consolida de fato para as pessoas que completaram a 4ª série. Entre aquelas que 

não concluíram esse ciclo de ensino, se tem verificado elevadas taxas de volta ao analfabetismo.  

De acordo com essa definição, em 2002 o Brasil apresentava um total de 32,1 milhões de 

analfabetos funcionais, o que representava 26% da população de 15 anos ou mais de idade. Na tabela 

abaixo, o IBGE apresenta as taxas de analfabetismo funcional entre as Grandes Regiões do Brasil 

(Tabela 3).  

 

      Tabela 3 - Taxa de Analfabetismo Funcional segundo as grandes regiões - 2002 

REGIÃO 1992 2002 

Brasil 36,9% 26% 

Norte 33,2% 24,7% 

Nordeste 55,2% 40,8% 

Sudeste 29,4% 19,6% 

Sul 28,9% 19,7% 

Centro-Oeste 33,8% 23,8% 

     Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/ 2002 

 

Esses dados condizem com a análise do analfabetismo brasileiro feito pelo Ministério da 

Educação – MEC e que justificam a contextualização realizada e servem de subsídios para a análise do 

acesso a educação no lócus em estudo.  

Os dados do ministério informam que essa ainda é uma realidade de 10% dos municípios 

brasileiros. Considerando-se o conceito de "analfabeto funcional", que inclui as pessoas com menos de 

quatro séries de estudo concluídas, o número salta para 33 milhões. O analfabetismo, no Brasil, é 

marcado pela desigualdade regional. O Norte e Nordeste brasileiro contêm a maior taxa de 

analfabetismo, abarcando aproximadamente 50% do total de analfabetos do país. De acordo com o 

MEC, a concentração de analfabetos em grandes cidades poderia ser uma vantagem para o trabalho 

das equipes de alfabetizadores, devido às facilidades de transporte e infra-estrutura que não existem na 

zona rural, por exemplo.  



 
 

As metas traçadas pelo Governo Federal para erradicar o analfabetismo do país até 2007 foram 

ampliadas para 2010, como determina o Plano Nacional de Educação. No período de 2003 a 2005, o 

MEC (Ministério da Educação) alfabetizou através do Programa Brasil Alfabetizado, 5,3 milhões de 

jovens e adultos. Em 2006, a meta foi alfabetizar mais dois milhões. O governo Lula defende que a 

meta do Programa Brasil Alfabetizado não é um objetivo que se resolva exclusivamente com a 

determinação do Governo Federal.  

A alfabetização, relacionada ao novo contexto histórico-social, não é mais um momento, um 

breve processo, mas um caminho dividido em várias etapas, em que se desenvolve não apenas o 

conhecimento da língua falada e escrita, como também a compreensão, a conscientização, o uso dos 

mais diversos símbolos e linguagens que, inclusive, colaboram para superar o chamado divisores 

digitais. Quando o contexto exigia uma alfabetização mais simples, o Brasil perdeu a oportunidade de 

democratizar esta via incontornável de acesso à cidadania. 

O acesso limitado que os pescadores artesanais possuem a educação formal ainda apresenta 

índices significativos. Essa realidade aumenta o analfabetismo funcional e conseqüentemente o acesso 

destes de forma imediata ao acesso ao SDPA sem intermediários; e, de forma mais ampla aos direitos 

sociais e aos bens e serviços sociais. Para a Superintendência Regional do Trabalho, a 

representatividade do pescador fica comprometida. Para a superintendência, por muito tempo 

desconheceu o processo que leva ao direito de receber o beneficio. A falta de informação aliado a 

interesses que corrompiam o processo, deixou muitos pescadores, que exerciam efetivamente a pesca 

artesanal, sem o SDPA. Tais informações nos levam à análise da relação com as entidades 

representativas dos pescadores. 

3.4. Organização política do pescador artesanal  

No município de Manacapuru existem várias entidades que representam e se organizam entorno 

do setor pesqueiro: Colônia dos Pescadores – Z9; Associação de Pescadores; Grupo Solidário de 

Pescadores de Manacapuru; Cooperativa Agroindustrial de Piscicultores; e, mais recentemente o 

Sindicato dos Pescadores. O número de entidades destinadas à representatividade dos pescadores 

equivale à representatividade do setor pesqueiro na economia do município. 

Sobre as entidades representativas, 78% dos entrevistados são associados à Colônia de Pescadores 

– Z9. O número de associados pode ser ponderado pelo fato da Colônia ser, no âmbito nacional e 

também em Manacapuru, a primeira entidade representativa dos pescadores. A Associação de 

Pescadores, 10% e, outros 10% são associados à Federação dos Pescadores localizada em Manaus 

(Figura 3). 



 
 

 

 

Figura 5 – Distribuição dos entrevistados por entidade associativa dos pescadores. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 

  

A Lei 11.699 de 13 de junho de 2008, revogada pela Nova Lei da pesca e Aquicultura 

dispunha sobre as Colônias, Federações e Confederações Nacionais de pescadores, como uma 

forma de atender às determinações do Art. 8º. da Constituição Federal de 1988. A lei, ao 

mesmo tempo, que reconhece Colônias, Federações e Confederações como entidades 

representativas dos pescadores foi entendida como inconstitucional, por negligenciar outras 

entidades já existentes, bem como atrelar o pescador a essas entidades para obter 

representatividade legal.  

No estado do Amazonas, existem registradas junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura, 89 

entidades representativas dos pescadores e destas 54 são Colônias de Pescadores. Como observamos 

no quadro abaixo, além das Colônias e Federações dos Pescadores, existem 10 associações, 15 

sindicatos e 8 delegacias sindicais (Tabela 4).  

Tabela 4 - Entidades Representativas dos Pescadores no Amazonas 

ENTIDADE 89 
                                      FEPESCA 1 

FAPESCA 1 

Colônias de Pescadores 54 

Sindicatos de Pescadores 15 

Delegacias Sindicais Municipais 8 

Associação de Pescadores 10 

Fonte: Superintendência estadual do Ministério da Pesca e Aquicultura/ 2008



 
 

 

O Art. 28 da nova Lei da Pesca e Aquicultura discorre que as colônias de pescadores: 

... poderão organizar a comercialização dos produtos pesqueiros de seus associados, 
diretamente ou por intermédio de cooperativas ou outras constituídas 
especificamente para esse fim (D.O.U. de 30.6.2009).  

 

Em Manacapuru, a Colônia de Pescadores – Z9 possui 2.932 pescadores cadastrados, sendo que 

deste, 1.502 possuem Cadastro no RGP (Registro de Pescador) junto à Superintendência Regional do 

Ministério de Pesca e Aquicultura.  

 As colônias têm se configurado como uma das principais entidades no acesso do pescador 

artesanal com o beneficio do SDPA, mesmo que a associação a esta entidade não seja obrigatória e 

haja outras entidades. “Para ter direito o pescador não precisa estar associado à Colônia e nenhuma 

outra entidade representante, mas quando chega aos órgãos superiores eles sempre pedem a entidade 

associada” informa o presidente da colônia do Município de Manacapuru. Diante disso, as colônias 

tem se reafirmado como a principal delas, mostrando que o associativismo ainda está centralizado. 

 Para ter o direito ao beneficio do SDPA, o pescador artesanal deve possuir registro como 

pescador profissional devidamente atualizado no Registro Geral da Pesca (RGP), documento que 

comprova o exercício profissional da atividade (emitido pela Superintendência Regional do Ministério 

da Pesca e Aquicultura). Há um período de carência que requer que o registro seja expedido com uma 

antecedência mínima de um ano da data do início do defeso.  

O pescador deve ainda possuir inscrição no INSS como segurado especial; possuir comprovação 

de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, no período correspondente aos 

últimos 12 meses que antecederam ao início do defeso; não estar em gozo de nenhum benefício de 

prestação continuada da Previdência Social, ou da Assistência Social exceto Auxílio Acidente ou 

Pensão por Morte; comprovar o exercício profissional da atividade de pesca artesanal objeto do defeso 

e que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período compreendido entre o defeso 

anterior e o em curso; não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho ou outra fonte de renda 

diversa da decorrente da atividade pesqueira.  

 Sobre o tempo de SDPA dos entrevistados verificou-se que a maioria, 64%, recebem o 

benefício entre 1 e 2 anos; 8% de 3 a 4 anos 28% possuem o benefício a mais de 5 anos. Estes últimos 

informam que já eram associados ou possuíam uma relação muito estreita com a entidade que era 

associada e após a criação do SDPA foram se organizando para ter acesso ao benefício (Figura 5).  



 
 

 

Figura 6 – Distribuição de pescadores com relação ao tempo de associação à entidade organizativa dos 
pescadores  

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Em 2008, 218 mil pescadores receberam pelo menos uma parcela do benefício. Segundo o MTE, 

o Pará foi o estado com maior participação no seguro defeso no ano passado, com 57.753 

beneficiados, seguido da Bahia, 28.875; Santa Catarina, 12.880; no Estado do Amazonas foram 

12.089. 

No entanto, segundo informações da Colônia dos Pescadores de Manacapuru, ainda existem cerca 

de 2.000 pescadores que não possuem o beneficio e que poderiam estar inclusos na política do seguro, 

pois exercem a pesca artesanal profissionalmente. O presidente da Colônia informa:   

A maioria dos pescadores que realmente exercem a pesca artesanal e que não 
recebem o beneficio é por causa da documentação incompleta. A distância do local 
de residência impede que eles adquiram toda documentação necessária. A Colônia 
tenta trabalhar nisso, mas é difícil, pois a equipe é limitada. Nós não temos os 
números certos, mas são mais de 2.000 pescadores que estão nessa situação. 
(Geraldo Gomes, Presidente da Colônia dos Pescadores de Manacapuru) 

  

 A questão da documentação evidencia uma defasagem na área da assistência social aos 

pescadores artesanais já que parcela significativa dos trabalhadores da pesca não consegue completar 

as exigências para acessar o benefício. A alternativa, de acordo com o presidente da colônia seria 

trabalhar em conjunto com outras entidades representativas do pescador, mas essas parcerias são 

iniciadas, mas nunca realmente efetivadas.  

 



 
 

A idéia é trabalhar em parceria com as outras entidades representantes, mas a 
maioria inicia a parceira e depois não continua. A colônia enfrenta problemas 
relacionados à equipe. Para trabalhar com todos os pescadores precisa de muitas 
pessoas e de recursos, muitos estão longe da sede. (Geraldo Gomes, Presidente da 
Colônia dos Pescadores de Manacapuru) 

 

 O número de pescadores artesanais que procuraram se associar aumentou após a Lei do 

SDPA, segundo informações da colônia de Manacapuru e como observado (Figura 5). Mesmo assim, 

os pescadores que fizeram parte deste estudo, 96%, afirmam que antes do beneficio já eram associados 

a entidades representativas. Mas, 4% afirmam não terem vínculos com as entidades até a instituição do 

SDPA (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Distribuição do entrevistados em relação à associação antes do SDPA. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 

 

A conquista de novos direitos sociais, políticos, como já enfatizado no capítulo 2, com a nova Lei 

da Pesca e Aquicultura aumentam não apenas a força organizacional do setor, mas também o poderio 

do pescador artesanal na especificidade do trabalho da pesca. Antes da referida lei, os direitos do 

pescador e até mesmo o reconhecimento a atividade do pescador artesanal como profissão era ainda 

discutida, uma vez que para este não havia uma legislação que especifica que discorresse sobre a 

prática e as que existiam não condiziam com a realidade devido ao tempo que estavam em vigor, 

exemplo disso veio com a necessidade de revogação do Decreto-Lei Nº 221, de 28 de fevereiro de 

1967. 

A necessidade de novas diretrizes para reconhecimento jurídico da prática da pesca artesanal se 

fez essencial, principalmente devido às características do pescador rural amazônico. Como ressaltado, 



 
 

o homem amazônico exerce o trabalho individual e/ou coletivo por meio de parcerias que envolvem a 

família e que incidem na divisão do produto do trabalho da pesca, tanto para a subsistência como para 

a comercialização (FURTADO, 1981; WITKOSKI, 2007).  

A polivalência de atividades de subsistência é o capital social do homem amazônico. Nesta 

polivalência há uma atividade que se sobressai sobre as outras e, que forma sua identidade. O pescador 

artesanal tem na atividade pesqueira sua principal atividade, mas essa é apenas uma das estratégias 

utiliza por ele, para subsistir no ambiente amazônico, a qual é determinada pelo ambiente ecológico 

habita. O homem que habita a várzea possui grande inclinação para ter a agricultura como sua 

principal atividade. Essa habilidade é conseqüência da forma como os ciclos ecológicos atingem as 

regiões de várzea (solo sedimentares), mas não é a única. 

 A polivalência do pescador artesanal pôde ser averiguada em vários momentos da pesquisa: 

(1) Quando abordados sobre outras atividades que exerce além da pesca; e, (2) No reconhecimento da 

sua atividade principal.  

O potencial pesqueiro e o potencial agrícola fizeram com que tanto a pesca como a agricultura 

sobressaíssem sobre outras práticas. O objetivo aqui não é aprofundar o potencial agrícola da região, 

mas há que se considerar os 38% de pescadores artesanais que exercem a atividade agrícola e os 68% 

que além da agricultura também criam animais (porcos, aves e bovinos) (Figura 7). Mesmo que de 

forma secundária, ainda pode ser observado que 48% buscam representatividade no exercício da 

atividade agrícola, pois afirmaram possui a Carteira do Ministério da Agricultura (Figura 9).   

 

 

 

Figura 8 - Distribuição de pescadores com relação à dedicação à atividade pesqueira e outras atividades 
econômicas. 



 
 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Quanto ao potencial agrícola da região, também se destaca o fato de na região da pesquisa haver 

ocorrências de solos do tipo Terras Pretas ou Terra Preta de Índios. Os estudos realizados pelo Museu 

Paraense Emilio Goeldi têm comprovado o que as populações ribeirinhas já demonstraram na prática: 

“... agricultores utilizam a terra preta há muito tempo para o cultivo de subsistência, sem qualquer 

prática de manejo e o solo continua fértil” (KERN, 1986). 

 

Figura 9 – Distribuição dos entrevistados por regularização junto ao Ministério da Agricultura. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Sobre a atividade principal dos entrevistados, 40% consideram a pesca e a agricultura; 2% pesca 

e outra (criação de animais); porém, a pesca sobressai sobre as outras com os 58% reconhecem apenas 

a pesca como sua profissão, mesmo que exerça outras atividades (Figura 8). Mesmo que os 

beneficiados pelo SDPA busquem legitimidade em outras atividades que exercem, a pesca ainda é 

reconhecida como a principal.  

 



 
 

 

Figura 8 – Distribuição dos entrevistados por atividade principal.  

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

A polivalência é exercida por meio da rede social construída na relação sociais estabelecida no 

cotidiano das práticas sociais, com os ambientes, na família e nas relações com os outros que atuam no 

mesmo ambiente. Essas relações são construídas nos ciclos de gerações forma a unidade de produção 

familiar, que ao tratarmos do homem amazônico não se limita aos membros da família, bem como os 

parâmetros de interação com o ambiente de trabalho.  

O tempo que o pescador artesanal dedica à outra atividade também deve ser considerado. 

Verificou-se que a maioria, 67% dedica-se o ano todo às atividades da pesca artesanal e 33% dedica 

de 2 a 3 meses ao ano.  

 

Tabela 9 – Frequência do tempo dedicado a outra atividade. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 



 
 

Os pescadores artesanais não limitam suas atividades à pesca. Ao mesmo tempo em que exercem 

a agricultura, criação de animais e a caça, também são extrativistas. Apesar de a extração e coleta de 

produtos florestais não terem sido registradas na presente pesquisa, é sabido que o extrativismo é uma 

prática característica dos amazonidas em geral e, consequentemente também dos pescadores da região 

de Manacapuru.  

3.4.1. O Pescador Artesanal, a pesca e o SDPA 

A pesca, tida pelos entrevistados como sua atividade principal. O motivo dessa escolha também 

pode ser visualizado ao especificar-se a renda obtida com o exercício de cada atividade. A agricultura, 

20% informam ganhar até 1s/m (um salário mínimo); e, 20% muito pouco, que significa ganhar menos 

que 1s/m (Figura 10).  

 

Figura 10 – Distribuição dos entrevistados por renda.  

Fonte: Pesquisa de Campo/2009. 

A renda com a atividade pesqueira é bem maior que a obtida com a agricultura. A maioria (46%) 

afirma obter até 1s/m, exercendo a atividade; 40% acima de 1s/m; 4% acima de 2 s/m; e, 6% menos 

que 1s/m. No exercício da pesca e da agricultura, há uma significativa diferença entre a renda 

adquirida com ambas. A maior rentabilidade com a pesca faz com que os sujeitos dessa pesquisa 

busquem dedicar maior tempo a ela, bem como investir um maior esforço de pesca. 



 
 

 

Figura 11 – Destino do benefício do SDPA. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

Considerando-se que a maior parte da renda obtida com o benefício é investida na pesca, é 

razoável supor que a política do seguro como compensação social pela suspensão da pesca durante o 

defeso, ao contrário de equilibrar socialmente o impacto da redução da captura de pescado, acaba por 

aumentar o poderio de pesca dos pescadores. De certa forma, isso anula o efeito sobre a conservação 

dos estoques pesqueiros, já que, na prática, o seguro acaba funcionando como uma política de fomento 

à pesca. 

Ciclo das gerações 

A herança ameríndia (precursores da ocupação humana na bacia amazônica) compõe a 

organização sócia e cultural dos que habitam hoje a Região. Witkoski (2007, p. 292) faz uma analogia 

da sócio-histórica da cultura ameríndia com as populações que, hoje habitam a Amazônia. Para o 

autor, os padrões adaptativos dos ameríndios, ainda que transformados no e pelo tempo, ainda podem 

ser encontrados em muitos aspectos da relação entre o homem/natureza, entre eles, no trabalho da 

pesca. 

Esse ciclo de gerações evidencia-se com os 82% dos pescadores que informam que exercem a 

atividade desde a adolescência e, também com os 12% que herdaram a atividade quando ainda eram 

crianças (Figura 12). 



 
 

 

Figura 12 – Frequência das respostas quanto ao tempo que os entrevistados exercem a pesca. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

  

O ciclo das gerações, da mesma forma, pode ser verificado a partir do processo de aprendizagem 

do ofício da pesca, que passa pela observação do processo complexo da fabricação dos apetrechos de 

pesca, conhecimento dos ‘segredos’ do ambiente de trabalho (rios, lagos, igarapés, lagos, etc.) que o 

pescador artesanal herdou. O ciclo de gerações pode ser verificado com os pescadores artesanais do 

município de Manacapuru. Para o grupo entrevistado, resta claro que a profissão é uma herança 

passada de geração para geração (Figura 13).  

  

Figura 13 – Frequência das respostas dos entrevistados quanto à origem do aprendizado da prática da pesca 
artesanal (Herança da pesca). 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 



 
 

O processo de aprendizagem do ofício da pesca é passado de geração para geração, também fica 

evidenciada com os 94% dos entrevistados que aprenderam o ofício com o pai, e com os 2% com 

irmão; outros 2% com tio e mais 2% com o irmão. Verifica-se que a herança foi passada por um 

membro da família (Figura 13). 

Sobre os meios de produção, ou mais precisamente, sobre os apetrechos utilizados na pesca, 

verificou-se que 100% produzem seus apetrechos de pesca, ou seja, possuem domínio dos seus meios 

de produção. Essa habilidade evidencia a polivalência do pescador e também é adquirido no ciclo de 

gerações, utilizadas e aprimoradas de acordo com a dinâmica da atividade pesqueira.  

 

 

 

Figura 14 – Domínio dos apretrechos de pesca pelos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 

 

O segredo desse oficio – ainda que mais para atores sociais que, são, ao mesmo 
tempo, agricultores, criadores e extratores (de produtos vegetais e animais, como a 
caça) – só pode ser revelado na transmissão do conhecimento de pai para filho, no 
ciclo das gerações que se sucedem. Embora a criança [...] masculina tenha a 
possibilidade de se tornar “mais” agricultor que pescador ou “mais” pescador que 
agricultor, por exemplo, diante das múltiplas necessidades exigidas pela unidade de 
produção familiar, a polivalência permeia a formação técnico-social desses atores 
(WITKOSKI, 2007, p. 293). 

O autor acrescenta ainda nesta perspectiva;  

... ser um extraordinário pescador faz partes de uma das faces dessa polivalência, em 
que a busca dos recursos da ictiofauna é absolutamente necessária para a 
subsistência da unidade familiar e para uma eventual comercialização” 
(WITKOSKI, 2007, p. 293).  



 
 

Para os pescadores artesanais que exercem a atividade de forma ininterrupta e que podem na 

pesca sua principal fonte de renda, ser um pescador extraordinário é uma questão de sobrevivência.  

Quanto ao ciclo das gerações do pescador artesanal/informante com seus descendentes, registrou-

se que a reprodução da atividade se sobressai com os 66% que consideram que ensinar a pescar e 

plantar; e, ainda os 10% que consideram importante passar para seus descendentes os que aprenderam 

com os pais; os outros 10%, entendem que ensinar a sobreviver da pesca e os 14% que escolhem 

incentivar que seus descendentes estudem, reconhecendo que está é uma atividade que requer 

dedicação, superação e polivalência (Figura 15).  

 

 

Figura 15 – Pespectiva dos entrevistados para seus descendentes. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Quanto ao tempo dedicado a pesca pode ser verificado que 92% dos pescadores artesanais 

dedicam-se a atividade de janeiro a dezembro; e, 8% informam que se dedicam apenas de março a 

novembro à atividade devido a Lei do Defeso (Figura 16).  

 

 

 



 
 

 

Figura 16 – Divisão do tempo dedicado à pesca pelos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009 

Sobre o tempo dedicado à pesca os pescadores artesanais ressaltam: 

     Pra mim é importante respeitar a época do defeso senão eu posso ser pego e 
perder o direito ao meu seguro. Eu preciso do seguro pra comprar meu motor novo, 
o outro já tá “escangalhado” (42 anos de idade; pescador artesanal desde a 
adolescência; Recebe o SDPA há 5 anos). 

     Eu e meu filho pescamo (sic!) o ano todo. Eu e minha família sobrevivemos da 
pescaria e eu preciso pescar. Nós corre (sic!) o risco de perder, mas não tem outro 
jeito. O peixe é escasso e a gente não ultrapassa os dez quilos. (46 anos de idade; 
pescador artesanal desde a adolescência; recebe o SDPA há 5 anos)  

 

O acesso ao SDPA, como trabalhado no segundo capitulo, engloba uma rede de instituições que 

gerenciam o acesso ao benefício. O IBAMA que ainda é o órgão governamental que dita regras de 

acesso aos recursos pesqueiros; O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que gerencia o recurso 

do FAT e fiscaliza os meios pelos quais o pescador acessa o benefício; o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), que verifica o exercício da pesca artesanal como profissão e concede o RGP 

(Registro Geral do Pescador), documento essencial no acesso ao seguro; a Caixa Econômica Federal 

que registra e repassa o benefício ao pescador artesanal e é o final do processo que dá acesso ao 

benefício; outras instituições como o INSS, que trabalha no direito e obrigatoriedade do pescador na 

previdência; e, IDAM, este último complementa o trabalho iniciado pelo MPA ao entregar a carteira 

de RGP ao pescador artesanal. Todas estas instituições trabalham na mediação entre o pescador 

artesanal e o SDPA, na qual as entidades representativas dos pescadores também estão diretamente 

envolvidas. 

Diante de toda essa rede que faz o link entre o SDPA e o pescador artesanal, a compreensão 

dessas dimensões faz-se essencial no entendimento da relação entre o beneficiado e o benefício. O 



 
 

conhecimento que o pescador beneficiado possui da dimensão institucional do SDPA ainda é precário 

(figura 17). 

 

Figura 17 – Conhecimento das dimensões institucionais do SDPA pelo entrevistado. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

A maioria dos pescadores entrevistados, 64% afirmaram que conhecem todas as instituições 

envolvidas na Política do SDPA; 28% disseram que conhecem apenas algumas e 8% afirmaram que 

não conhecem nenhuma das instituições (Figura 17). No gráfico sobre as entidades mais citadas, a 

maioria, 50% reconhece a extinta SEAP (MPA) e a Colônia dos Pescadores como a únicas entidades 

que trabalham o acesso ao benefício. A Associação dos Pescadores é reconhecida por 28%, mas 

sempre aliada à SEAP e colônia; 10% acrescentam ainda a Federação dos Pescadores, mas 

verificamos que o maior percentual refere-se ao reconhecimento da SEAP, seguida pela Colônia, 

Associação e Federação (Figura 18). 

 

 



 
 

Figura 18 – Frequência das instituições e entidades citadas pelos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

Os dados apresentados mostram que grande parte dos pescadores artesanais não possui 

conhecimento de todas as dimensões que envolvem a Política do SDPA. O reconhecimento das 

instituições se limitou à extinta SEAP, hoje MPA e às entidades representativas dos pescadores como 

Colônia, Associação e Federação. Instituições gestoras num âmbito mais amplo, tais como o IBAMA, 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Trabalho Emprego e Renda e Caixa Econômica Federal, 

nem sequer foram citadas.  

O reconhecimento que os pescadores artesanais manifestam pelas entidades as quais são 

associados, refere-se principalmente às relações que se manifestam na esfera pública. Para Habermas 

(1984) o trabalho realizado pelas entidades representativas na esfera pública, de modo geral visa 

reforçar e/ou manter prestígio e a posição que se tem, sem que a matéria do compromisso assumido 

seja realmente transformada em tema de uma discussão pública. Assim, figuras representativas se 

formam e se reforçam nas organizações que representam a matéria em quentão.  

A 3ª. Conferência Estadual de Aquicultura e Pesca pode ser tomada como exemplo daquilo que 

Habermas (2003) refere sobre o reconhecimento que se legitima numa esfera pública.  Realizada em 

junho de 2009 em Manaus, a 3ª Conferência Estadual visou preparar para a Conferência Nacional, 

realizado em outubro, a qual se centrou no debate da consolidação de uma Política de Estado para o 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca. Na Conferência Estadual estavam em pauta as 

diretrizes e orçamento a serem destinados ao setor pesqueiro. No entanto, o que pôde ser constatado 

foi à manifestação de vários interesses presentes: organizações de pescadores, políticos, instituições 

governamentais, figuras políticas e os pescadores que meio aquela disputa eram expectadores do uso 

político dos seus interesses.  

Organizado pela Superintendência estadual do Ministério da Pesca e Aquicultura, o evento visava 

basicamente reunir entidades representativas dos pescadores em forma de assembléia e debater as 

demandas apresentadas pelo setor. Mas, o que se pode constatar foi a avalanche de figuras do cenário 

políticos (deputados, vereadores, senadores) que fizeram “uso” do evento para manifesta-se num 

cenário que reuni e evidencia o poderio que tem o setor pesqueiro. Além da manifestação e do 

espetáculo armado por pessoas que ocupam cargos públicos e ao mesmo tempo ocupam cargos 

máximos em organizações representativas dos pescadores, como é o caso da Federação dos 

Pescadores, a qual é presidida por Walzenir Falcão (Deputado Estadual em 2009).  



 
 

O evento constitui-se num momento estratégico de decisão, pois mais que uma conferência 

estadual, estava em processo a transição da secretaria de Aquicultura e Pesca para a categoria de 

Ministério, por isso um momento estratégico e de visibilidade nacional. 

 Para Habermas (1984) é nesse contexto que representatividades expõem seus interesses e 

consolidam-se ou iniciam-se, como figura política, a frente da representatividade de um setor. Esta 

representatividade está ligada ao setor político e é na maioria dos casos, encenada por figuras do meio 

político, que fazem uso da esfera pública para evidenciar-se e reforçar-se nos cargos que ocupam.  

O público, nesta perspectiva, passa a ser utilizado politicamente e por isso o autor entende que a 

representatividade é menos um elemento da estrutura associativa e bem mais uma expressão de sua 

intencionalidade pública. Assim, a “esfera pública se torna uma corte, perante cujo público o prestígio 

é encenado - ao invés de nele desenvolver-se a crítica” fazendo com que “perante a esfera pública 

ampliada, os próprios debates são estilizados num show” (p. 45).  

A postura assumida pelas entidades e instituições representativas no âmbito da esfera pública 

afeta o reconhecimento que o pescador artesanal legitima, assim como na opinião emitida sobre elas. 

Os próximos gráficos exemplificam essa realidade, pois expõem a opinião dos pescadores artesanais 

associados sobre as entidades que o representam.  

 

 

Figura 19 – Frequência da opinião do entrevistado sobre a entidade associada. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

 Observa-se que 46% consideram que ser representado pela entidade associada é pouco 

importante; 44% consideram importante e 10% muito importante (Figura 18). O percentual de 



 
 

pescadores que reconhecem que possuir uma entidade representativa e estar associado a ela pouco 

importante é fruto da posição que estas entidades assumem ao representarem o interesse público 

desses pescadores que se formam no cotidiano das ações da entidade, na postura pública de seus 

gerenciadores e na gerencia dos recursos, serviços e na relação estabelecida com o pescador artesanal.  

A informação anterior se completa quando são analisadas as respostas sobre o contato da entidade 

com seus associados. Ao serem abordados sobre o contato da entidade a qual é associado, 66% 

responderam que a entidade a qual é associado é muito pouco; 24% não sabem informar se as 

entidades fazem contato e apenas 10% afirmam que sim, as entidades a qual são associados fazem 

contato com o associado (Figura 20).  

  

 

Figura 20 – Frequência do contato do entrevistado com a entidade associada. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

O depoimento de um dos pescadores artesanais evidencia a relação da associação com o 

associado: 

     Eu não vou muito lá não. Só quando chamam mesmo. Eu pesco o tempo todo. 
Eles só avisam quando ta chegando o defeso né. Aí eles reúnem, às vezes e a gente 
vai lá receber. Mas quando não eles avisam na rádio mesmo”. (55 anos de idade; 
pescador artesanal desde a adolescência; Associado há 10 anos) 

 

O contato da associação com seus associados, no caso da presente pesquisa são limitados, 

segundo a Colônia dos Pescadores de Manacapuru, pela falta de recursos humanos. A escassez de 

recursos limitaria o trabalho da colônia e, por conseguinte o contato com seus associados.  



 
 

     Nós temos dificuldades no contato porque temos poucos funcionários e recursos 
pra ir até o pescador. (Geraldo Gomes, Presidente da Colônia dos Pescadores de 
Manacapuru) 

 

Tal realidade influi na ida do pescador artesanal associado à entidade representativa. Essa é a 

realidade de grande parte dos beneficiados pelo SDPA, pois, 48% dos entrevistados afirmam não ir à 

entidade; 34% informam que vão, mas apenas quando tem reunião, ou seja, quando são convocados; 

e, 18% afirmam que sim, que possuem freqüente contato com a colônia (Figura 21).  

 

 

Figura 21 – Frequência da visita do entrevistado à entidade associado.  

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

 

Tais informações possibilitam verificar que há um distanciamento entre o pescador e a entidade 

que o representa e isso compromete o processo de participação deste no cotidiano daquela e 

compromete a sua representatividade, como se observa no depoimento dos pescadores artesanais: 

     Eles fazem reunião sim, mas eu não fui não senhora. Eles reuni e nunca decidem 
nada do que a gente precisa de verdade. (Pescador Artesanal há 30 anos - Associado 
a 10 anos).  

     Agora ta tendo mais reunião, mas só mesmo pra falar do defeso. Se a gente quiser 
saber mais que isso tem que procurar (45 anos de idade, Pescador Artesanal há mais 
de 15 anos - Associado há 9 anos). 

 



 
 

O contato com a entidade representativa mostra o contato estabelecido entre os pescadores alvo 

desta pesquisa e a entidade a qual são associados. Ao serem perguntados sobre as informações que 

recebem grande parte dos pescadores artesanais, 96% informaram que recebem informações sobre o 

SDPA e apenas 4% afirmam que não recebem nenhuma informação (Figura 22). 

 

Figura 22 – Tipos de informações que os entrevistados recebem da entidade associada. 

Fonte: Pesquisa de campo/2009. 

 

     Eu nunca que fui a nenhuma reunião. Dá trabalho ir até lá, deixar o trabalho e 
tem que fazer despesa. Mas, vô procura agora porque tá chegando a hora de parar e 
eu já num tenho mais saúde pra continuar. Disseram que agora eu tenho direito né? 
Um compadre meu que falou. (60 anos de idade, Pesca desde criança - Associada há 
15 anos).  

 

Para Pereira e Isaac (2009, p. 08), a participação dos associados é um fator decisivo na 

organização do setor. O trabalho organizativo requer a participação dos associados na gestão da 

entidade. No entanto, os autores enfatizam ainda que a manutenção de uma gestão-participativa 

compete com “as atividade de subsistência regulares (agricultura, pesca, criação de animal, etc.), pois 

o trabalhador interrompe a atividade para participar de “encontros e reuniões, além de representar um 

custo adicional para as associações e famílias membros”, que acarretaria um trabalho extra.  

Os depoimentos reportam tal debate à dimensão importante dos direitos sociais que assistem o 

pescador artesanal. Ao ser reconhecido como pescador artesanal profissional, o pescador torna-se 

cidadão de direitos dentro das diretrizes que norteiam a Seguridade Social discorridas na Constituição 

Federal de 1988. A proteção ao se inscrever na Previdência Social. Os pescadores artesanais e 

assemelhados são considerados segurados especiais pelo INSS, quando trabalham em regime de 

economia familiar. 



 
 

A aposentadoria especial é concedida ao trabalhador em condições prejudiciais à saúde ou à 

integridade física. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do 

tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação 

de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos). O 

pescador artesanal entra na aposentadoria especial como trabalhador avulso e contribuinte individual, 

filiado à cooperativas, associações representativas de trabalhos ou de produção.  

No gráfico sobre a faixa etária dos pescadores artesanais beneficiados pelo SDPA podemos 

observar que 5% das pescadoras artesanais e 10% dos pescadores artesanais entrevistadas possuem 

acima de 55 anos de idade e em idade de ter acesso à Previdência Social (Ver Figura 3).  

O acesso à previdencia, pelo pescador artesanal ocorre por meio da comprovação da exposição 

aos agentes nocivos será feita por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 

preenchido pela empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de 

Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. O PPP é 

o documento histórico-laboral do trabalhador que reúne dados administrativos, registros ambientais e 

resultados de monitoração biológica, entre outras informações, durante todo o período em que este 

exerceu suas atividades. 

A Previdência Social é um seguro que visa garantir ao contribuinte a a sua familia uma 

renda, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Para ter essa proteção, 

o contribuinte tem que se inscrever e contribuir todos os meses. No caso do pescador 

artesanal, há um série de diretrizes a serem seguidas no processo de incrição junto ao INSS. O 

pescador artesanal deve apresentar carteira de pescador emitida pela colônia de pescadores à 

qual o interessado é filiado; Certificado de Registro de Pescador emitido pelo Ministério da 

Agricultura; registro em sindicato ou associação; CPF; Título de Eleitor; Certidão de 

Casamento ou prova de união estável ou Certidão de Nascimento de filhos menores de 16 

anos.  

 

3.5. O Pescador Artesanal e a Nova Lei da Pesca e Aquicultura 

Com a nova Lei da Pesca e Aquicultura, a etapa que requer a apresentação de um 

documento emitido pela Colônia ou entidade associativa a que o pescador pertença. O 

pescador não é obrigado a ser associado, mas deve apresentar um documento atestando a 

pratica artesanal da pesca aferido por dois pescadores. O principal objetivo é evitar futuros 



 
 

desvios nos recursos do SDPA pelas entidades representativas, no momento de cobrar taxas 

e/ou mensalidades para atribuir o atestado de pescador artesanal. Nesta etapa, em que busca o 

acesso à Previdência, o pescador artesanal esbarra com um dos maiores obstáculos na 

concretização de seus direitos, a documentação. Vale enfatizar que no município de 

Manacapuru, mais de 2000 pescadores que exercem a pesca artesanal, de acordo com 

informações da Colônia de Pescadores.  

 Ainda segundo as informações da Colônia de Pescadores de Manacapuru, os maiores 

acessos são pelos seguintes direitos: pensão por morte; auxílio doença; auxílio maternidade 

para as esposas dos pescadores artesanais e aposentadoria (mulheres 55 anos e homens com 

60 – mas tem que provar 15 anos de exercício da atividade). Para o presidente da Colônia de 

Pescadores, a nova Lei da Pesca vem dar mais autonomia às entidades representativas do 

pescador: “com a Nova Lei da Pesca, as Colônias estão mais soltas pra trabalhar, antes era 

muito difícil trabalhar atrelada a outras instituições”. 

 As embarcações utilizadas na atividade pesqueira pelo pescador é um dos aspectos que 

caracteriza a pratica artesanal. Ao considerarmos o tipo de embarcação utilizada pelo 

pescador artesanal beneficiado pelo SDPA, o gráfico abaixo expõe que 72% fazem uso da 

canoa e do motor ‘rabeta’ e 28% utilizam apenas a canoa para pescar (Figura 23).   

 

Figura 23 – Frequência dos tipos de embarcações utilizada pelos pescadores na pesca. 

Fonte: Pesquisa de Campo/2009 

 

O tamanho da embarcação é uma das modificações da Nova Lei da Pesca e Aquicultura e 

é considerada como um instrumento de trabalho da pesca artesanal (Art. 10, parágrafo III, 



 
 

inciso 3º.). As embarcações para pesca comercial passam a ser classificadas como: 

embarcações de pequeno porte, entendida como aquelas que possuem arqueação bruta – AB 

igual ou menor que 20; embarcações de médio porte, aquelas com arqueação bruta – AB igual 

ou maior que 20 e menor que 100; embarcações de grande porte, quando possui arqueação 

bruta – AB igual ou maior que 100.  

Os novos parâmetros aumentam significativamente o que discorria o DEC-LEI No. 

2.467/1988. O tamanho da embarcação menor era de 8 metros aumentou para 20 a arqueação 

bruta. Tal mudança aumenta significativamente o poderio de pesca a ser considerado como 

típico da pesca artesanal, uma vez que o tamanho da embarcação é determinante para o 

desempenho da atividade e, uma vez tendo em seu poder autorização para uma embarcação 

maior, a produção final também aumentará significativamente.  

 

Tabela 5 – Frequência de ocorrências das embarcações no desembarque de pescado na sede 
do município de Manacapuru nos anos de 2001 e 2002. 

  Tipo de embarcação 2001 2002 Total 

Canoa motorizada 283 14 297 

Barco de Pesca 732 593 1325 

Recreio 32 29 58 

Canoa 393 923 1316 

 Indeterminados 267 345 612 

Total 1714 1901 3615 

   Fonte: Gonçalves e Batista, 2008. 

 

A canoa destacadamente é a embarcação com maior ocorrência entre as demais, ficando 

atrás somente dos barcos de pesca, que caracterizam a pesca comercial com AB igual ou 

maior que 100. Em 2001 e 2002, 1.316 canoas desembarcava frequentementes no porto de 

Manacapuru; e, 297 canoas motorizadas (com motor rabeta) (Tabela 5). Tais dados são 

relevantes ao se considerar que para fins legais, as embarcações, juntamente com redes e 

demais apetrechos e equipamentos utilizados na pesca artesanal a caracterizam.  



 
 

O superintendente regional do MPA faz a ressalva de que: 

     [...]vai ser necessário prestar mais atenção ao que diz a Lei 10.779 de 25.11.2003 
- a Lei do seguro. As embarcações de pequeno porte, assim como as demais são 
especificadas apara a pesca comercial, pois, a rigor toda a pesca extrativa é 
artesanal. Apenas a aquicultura (piscicultura incluso) é atividade zootécnica. Então 
esta classificação aumenta o exercito de pessoas que se misturarão aos pescadores de 
canoas / familiares, para ter acesso, repito, ao seguro defeso (Pesquisa de 
Campo/2009). 

 

A nova Lei da Pesca e Aquicultura modifica os padrões das embarcações. Antes desta 

medida, os pescadores que possuíam embarcações com capacidade acima de 10 toneladas 

eram classificados como armadores e não tinham direito ao benefício do SDPA. A partir da 

nova lei, a atenção redobrará e a fiscalização também, uma vez que a arqueação bruta como já 

enfatizado, aumenta o poderio e o esforço de pesca. Sobre isso a superintendência do MPA 

entende que: 

     O aumento na tonelada inclui muito mais pescadores na categoria artesanal. O 
aumento da tonelagem para 20 toneladas incluirá muitos mais pescadores na 
categoria artesanal e que por isso poderão ter acesso ao benefício do SDPA. Barcos 
grandes (armados) teriam equipes de pescadores contratados como trabalhadores, 
carteira assinada e tudo o mais, esses não teriam direito ao benefício. A fiscalização 
deve aumentar.  

 

O principal motivo para a atenção redobrada seria no fato de que com o aumento da 

arqueação bruta, os armadores ficam misturados com os pescadores artesanais que trabalham 

em regime de economia familiar. Na Lei no. 10.779 especificam regime de economia familiar 

o trabalho realizado por membros da mesma família ou aquele exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados e que objetivem a 

subsistência do grupo. 

Dificuldades na Pesca 

Ao serem abordados sobre as dificuldades encontradas no cotidiano da atividade 

pesqueira, os pescadores beneficiados pelo SDPA apresentaram as questões ligadas ao 

escoamento da produção, armazenamento, transporte e até a fiscalização sobre as espécies 

proibidas como os principais problemas a serem destacados. 



 
 

O escoamento da produção e armazenamento foi considerado por 44% dos pescadores; 

32% citaram o escoamento; 14% transporte e armazenamento; e, 10% consideraram que a 

proibição das espécies mais lucrativas era a principal dificuldade que encontravam na pesca 

(Figura 24). 

 

Figura 24 – Dificuldades encontradas pelo entrevistado na atividade pesqueira. 
Fonte: Pesquisa de Campo/2009. 

 

As espécies mais lucrativas para os beneficiados do SDPA são: 61% consideram que as 

espécies mais aceitas no mercado local são tambaqui (Colassoma lucropomun) e pirarucu 

(Arapaima gigas); 35% tambaqui, pirarucu e tucunaré (Cichla spp); e, 4% tambaqui, 

pirarucu, tucunaré (que nunca esteve no defeso) e surubim (Pseudoplatystoma spp) (Figura 

25).  

 

Figura 25 – Frequência das espécies mais lucrativas segundo os entrevistados. 
Fonte: Pesquisa de Campo/2009. 

 



 
 

Verifica-se que as espécies citadas são peixes que na sua maioria evidenciam-se como 

preferências gastronômicas dos amazonidas. Essa característica também diferencia a pesca artesanal, 

uma vez que as espécies capturadas destinam-se ao abastecimento do mercado local. 

As espécies protegidas pelo defeso atualmente no Amazonas são: aruanã (Osteoglossum 

bicirrhosum), mapará (Hipophthalmus edentatus), pirapitinga (Piaractus brachypomus), sardinha 

(Triporteus spp), pacu (Mylossoma spp) e matrinchã (Brycon spp). O tambaqui possui defeso 

diferenciado estabelecido pelo IBAMA desde 2005 (inicia no dia 01 de outubro e termina dia 31 de 

março). As espécies tucunaré e surubim nunca estiveram no defeso no estado do Amazonas.  

Desde 2005, de acordo com o analista ambiental James Bessa (Núcleo de Recursos Pesqueiros – 

IBAMA) não há um controle efetivo do desembarque no município desde 2005.  

     Não existe coleta de dados estatísticos de desembarque desde 2005. E não 
monitoramento e avaliação das espécies que estão no defeso. Para funcionar de 
forma efetiva, o defeso deve ser total e com a paralisação das atividades. Deve 
melhorar as atividades de fiscalização, serem criadas campanhas de educação 
ambiental junto a população e pescadores, para falar da importância dos recursos 
pesqueiros. 

A partir de tal entendimento, a finitude do recurso pesqueiro entra no debate, uma vez 

constatado a inexistência de um controle regular do desembarque das espécies, o que levaria a 

observação da eficácia que justificaria o SDPA, não há como afirmar que o beneficio tenha 

atingido seu objetivo final: evitar a finitude das espécies ameaçadas. Diante de tal realidade, a 

postura que o pescador artesanal assume diante do defeso, importará muito mais que a 

fiscalização dos órgãos competentes.  

O foco dado à postura do pescador beneficiado frente ao defeso, seu trabalho na pesca e a 

finitude do recurso faz-se imprescindível para verificar a opinião do beneficiado sobre a 

proibição da pesca durante o ciclo de reprodução das espécies. Inicialmente, a importância do 

defeso, exposto no gráfico abaixo propicia conhecer a opinião do pescador artesanal e os 

ditames da lei do defeso.  



 
 

 

Figura 26 – Frequência da opinião dos entrevistados sobre o periodo do defeso. 

Fonte: Pesquisa de Campo/2009 

 

A maioria considera que não se deve pescar na época de reprodução dos peixes, 74% e 

enfatizam a importância de haver uma legislação que determine um período de proteção as 

espécies ameaçadas; 14% consideram que sendo uma lei, o defeso deve ser cumprido sem 

questionamentos; e, 12% consideram que é preciso respeitar a lei para não acabar o recurso 

(Figura 26).  

Nos depoimentos abaixo podemos verificar o motivo da postura assumida pelos 

pescadores entrevistados:  

     O peixe tem ficado cada vez mais escasso. Tá cada vez mais difícil e a gente tem 
que ir mais longe pra pescar. Eu acho que tem que ter a lei sim, mas tem que 
proteger o pescador também, porque a gente vive da pesca, né? (35 anos de idade; 
pescador artesanal desde a adolescência; recebe o SDPA há 3 anos).  

 

     Às vezes eu penso que quando eu era ainda criança, nós pescava e era tudo muito 
farto. Agora tem ficado difícil, mas a culpa não é do pescador artesanal não senhora. 
Os barco grande vêm aqui nos nosso rio e leva muito peixe, aí eu acho que a 
fiscalização é falha. Eles ficam fiscalizando o pescador que obedece os 10 quilos 
permitidos na época do defeso, mas existe muitos outros que e pescam em grande 
quantidade e levam todos o nossos peixes. Tem sido muito difícil pra gente que tem 
que vender o nosso peixe pra viver. (53 anos de idade; pescador artesanal desde a 
adolescência; recebe o SDPA há 5 anos). 

 



 
 

Diante dessas dificuldades enumeradas pelos próprios pescadores, verifica-se que o benefício 

acaba sendo uma alternativa para continuar a sobreviver da pesca. Se há uma maior dificuldade na 

pesca, a tendência é que os pescadores beneficiados invistam cada vez mais para aumentar o esforço 

de pesca. 

Sobre a atitude diante da possibilidade de finitude do recurso, 78% afirmam que parar de pescar 

na época do defeso é a melhor alternativa; 12% acrescentam que não basta parar de pescar, tem que 

preservar o recurso; 10% consideram que o respeito à natureza é fundamental (Figura 27). 

 

 

 

Figura 27 – Frequência da opinião do entrevistado sobre a preservação do recurso pesqueiro.  

Fonte: Pesquisa de Campo/2009. 

 

     Se é lei, o defeso tem que ser respeitado. E se é lei é porque precisa - (45 anos de 
idade; pescador artesanal desde a adolescência; recebe o SDPA há 4 anos).  

     Não tem só que parar de pescar, tem que obedecer outras leis também. A natureza 
tem muitas leis e o pescador sabe disso - (51 anos de idade; pescador artesanal desde 
a adolescência; recebe o SDPA há 5 anos). 

     Preservar é respeitar não apenas a época do defeso. O pescador tem que respeitar 
a mão natureza. Toda a natureza - (49 anos de idade; pescador artesanal desde a 
adolescência; recebe o SDPA há 5 anos). 

 



 
 

A partir dos depoimentos, pode-se averiguar a preocupação dos pescadores artesanais com a 

finitude do recurso e o entendimento que possuem da postura que cada um assume no processo que 

viabilizaria alternativas para garantir a existência do recurso. 

3.6. Co-gestão e Entidades Representativas dos Pescadores 

Pereira e Isaac (2009, p.02) apresentam propostas que buscam viabilizar a sustentabilidade 

socioeconômica, na qual a co-gestão é apresentada como componente essencial na gestão dos recursos 

pesqueiros nas várzeas do rio Amazonas. Os autores consideram um que “a falta de estratégias de 

administração adequadas tem contribuído para o decréscimo de alguns estoques de peixes que, por seu 

alto valor econômico, sofrem maior esforço pesqueiro” (RUFFINO e ISAAC, 1994 apud PEREIRA e 

ISAAC, 2009).   

O presente trabalho corrobora com a teoria dos autores, principalmente porque a co-gestão 

requerer uma participação mais efetiva das entidades representativas dos pescadores, pois, “possibilita 

a participação de organizações sociais de base na conservação de recursos naturais de uso coletivo”. 

Essa participação efetivar-se-ia “a partir das estratégias organizativas e econômicas” (PEREIRA e 

ISAAC, p. 01, 2009). 

A opinião dos pescadores beneficiados pelo SDPA acerca da atitude das entidades representativas 

para a melhoria da atividade pesqueira permite avaliar as expectativas dos pescadores quanto ao 

desempenho de suas entidades representativas. Nota-se que 56% dos entrevistados consideram que as 

entidades devem promover a capacitação aos pescadores, o que denota a relevância que os pescadores 

atribuem à participação das entidades no trabalho da pesca e na organização do setor. Os incentivos 

financeiros para melhorar a atividade são considerados por 36%; e, 8% entendem que é importante 

que haja menos corrupção administrativa nas entidades organizações dos pescadores (Figura 28). 

 

Figura 28 – Frequência da opinião dos entrevistados sobre a entidade a qual é associada. 

Fonte: Pesquisa de Campo/2009. 



 
 

Nesta perspectiva, os pescadores artesanais que participaram desta pesquisa corroboram sobre a 

importância da entidade para a organização do setor. Contudo, grande parte das dificuldades 

apresentadas por eles referem-se à organização e administração da atividade pelas entidades e 

instituições que o representam e mediam o acesso ao recurso. Ao enumerarem questões como: 

escoamento, transporte e armazenamento da produção, evidenciam a lacuna que ainda existe entre as 

entidades representativas e os problemas enfrentados por seus associados.  

A política do SDPA é uma política que concede o acesso ao peixe, mas que desconsidera, em 

muitos aspectos, o fator cultural e organizacional do seu público alvo entorno do recurso pesqueiro. 

Fanny (2001, p. 33) entende o co-manejo como uma opção viável, uma vez que capitaliza “o 

conhecimento local e o interesse duradouro dos usuários, ao mesmo tempo permitindo a coordenação 

com usos relevantes [...] (apud  MacCay, 1988; Achson, 1989; Pinkerton, 1989). O co-manejo 

apresentado por este autor mostra a fragilidades de elaborações teóricas como as de Hardin 

(1968;1978) sobre a Tragédia dos Comuns. 

Uma nova e mais compreensiva teoria sobre recursos de propriedade comum 
deve ser capaz de considerar o manejo sustentável de recursos sob regimes de 
propriedade comunal. A teoria deverá ser capaz de acomodar a auto-organização dos 
usuários ou a ausência. Tal modelo poderá explicar melhor se, e sob quais 
condições, o manejo sustentável dos recursos ocorrerá, em vez de simplesmente 
prever o desaparecimento de todos os recursos (FENNY, 2001, p. 34). 

Da mesma forma, para Pereira e Isaac (2009), a alternativa viria com 

a co-gestão dos recursos [...] como um aspecto imprescindível no sentido de 
possibilitar a participação e co-responsabilização de diferentes instituições 
governamentais e não-governamentais e estruturas sociais de base no processo de 
identificação dos constrangimentos, preparação de soluções cabíveis e aplicação das 
leis respectivas para assegurar o desenvolvimento sustentável de recursos naturais 
para benefício das populações tradicionais da várzea (PEREIRA e ISAAC, 2009, p. 
4). 

 

Para Pereira e Isaac (2009, p. 34), o financiamento de grupos locais em esquemas de co-gestão 

pode levar a um “impacto multiplicador e demonstrativo, potencializando e executando processos de 

gestão participativa nas várias regiões da Amazônia”. Nesta perspectiva, os autores enfatizam que 

mecanismos de apoio como: “o seguro desemprego e subsídios econômicos de outra natureza (p.ex., 

ICMS, diesel, etc.)” possuem relevância no incentivo a pesca artesanal comercial. No entanto, essas 

políticas públicas deveriam estar associadas com o envolvimento de fato dos pescadores beneficiados 

em práticas conservacionistas que condicionariam a manutenção dos benefícios. Para estes autores, 

ainda havia a necessidade de que “as agências reguladoras redefinam de forma detalhada as categorias 



 
 

de pescadores, para que seja possível a distinção e o reconhecimento legal de diferentes categorias de 

pescadores [...]”. 

As experiências de co-gestão de recursos pesqueiros na Amazônia ainda requerem maior atenção 

à combinação de regras jurídicas tradicionais e econômicas, tanto nos aspectos de regulação quanto de 

significados dessas práticas no decorrer dos anos. Nesta perspectiva, a promoção de uma gestão 

integrada de recursos naturais e do meio ambiente pode levar não só ao questionamento de certas 

modalidades técnicas de exploração, mas também estimular a busca de transformação das condições 

sociais que cercam seu exercício. A gestão integrada de recursos naturais pressupõe o aprendizado dos 

aspectos técnicos e sócio-institucionais do processo de desenvolvimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho que se apresentou buscou traçar considerações acerca da realidade de uma política 

pública, que visa a redistribuição de renda e a mediação do acesso aos recursos pesqueiro. O Seguro 

Desemprego do Pescador Artesanal - SDPA surgiu no pleito de campanha do Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva, para mediar a relação entre os pescadores artesanais do litoral brasileiro com o Estado.  

Ao promover tal política, o Governo Federal teve como objetivo garantir uma renda mínima 

ao pescador artesanal profissional, que devido à proibição estabelecida na lei sobre o defeso, passa a 

ser compensado pela paralisação na atividade. A Política de SDPA, neste contexto, tem o papel 

fundamental ao garantir, segundo o que está estabelecida em lei, uma renda de subsistência ao 

pescador no período do defeso, para garantir a renovação espécies e a sustentabilidade da atividade. 

Assim, proporcionaria um rendimento provisório e uma adequação do segurado às novas exigências 

do mercado de trabalho, promovendo uma inclusão social e reduzindo a probabilidade do mesmo vir a 

precisar novamente do benefício.  

No entanto, o debate que se apresentou atentou para o fato do benefício ter um efeito ambíguo, 

pois, ao mesmo tempo, que garante a reprodução das espécies e uma renda ao pescador, pode estar 

causando um aumento no esforço de pesca. Pois em decorrência da garantia de renda, fornecida pelo 

Governo Federal ao pescador, o número de indivíduos que se cadastram no programa está aumentando 

significativamente a cada ano, acarretando um inchaço nos recursos da União e se esses novos 

segurados além de receberem o respaldo financeiro estiverem se agregando, ao número já existente de 



 
 

pescadores, pode contribuir negativamente para a sustentabilidade da atividade. Dessa forma, o estudo 

alcançou os objetivos propostos ao expor, além a história-social da pesca, as dimensões presentes na 

administração do SDPA, assim como, ao apresentar dados que emergem que aproximam uma análise 

da realidade do pescador artesanal beneficiado.  

A análise verificou que ainda existe uma lacuna na comunicação entre as instituições que 

administram o SDPA e também destas com a realidade vivenciada pelo pescador e até mesmo a 

eficácia econômica e ecológica da política do seguro desemprego destinada a mediação do recurso 

pesqueiro. Mesmo que o objetivo final da política do SDPA seja garantir a preservação das espécies na 

época da reprodução, não há um controle se realmente estas espécies estão completando seu ciclo 

reprodutivo. 

A Nova Lei da pesca e Aquicultura trás consigo significativas mudanças ao setor pesqueiro. 

Dentre as modificações está a mudança na gestão do SDPA. Com a Nova Lei da Pesca, a agora extinta 

SEAP, passa a ter função de executora, uma vez passa a articular entre os atores, órgãos 

governamentais e não governamentais. O cenário da pesca em 2009 certamente não é o mesmo do ano 

de 2003, quando o SDPA foi instituído pela Le 10. 779. O SDPA pode, ao mesmo tempo ser 

considerado um dos maiores instrumentos na proteção das especiais e também um dos maiores 

benefícios já instituídos pelo Governo Federal responsáveis pela movimentação da economia dos 

municípios, entre eles o lócus da pesquisa.  

Os resultados apresentaram a perspectiva que os pescadores artesanais possuem quanto aos 

investimentos previsto na agenda do Estado e que ainda está por vir. Capacitação, transporte, 

armazenamento, etc, são algumas das perspectivas dos beneficiados com os milhões previstos para o 

setor.  

Outro fator a ser considerado refere-se a importância dos movimentos sociais fomentados pelo 

setor, fator determinante na conquista de direitos. Mesmo de maneira tímida, os movimentos na pesca 

contribuíram e tem contribuído para a conquista de direitos trabalhista e o reconhecimento da pesca 

artesanal como profissão, mostrando sua importância para a economia nacional e para as regionais, 

que evidenciam a sua relevância produtiva, política e social.  

 Em 2009, o setor pesqueiro ganhou dimensões que ainda estão delineando a intervenção 

estatal. Especificamente na administração do SDPA, as mudanças começam a ficar evidentes, 

principalmente com a criação do MPA, que passou a ser o responsável pela administração do 

beneficio. Mas, ainda há dimensões institucionais que requerem um trabalho conjunto. O MTE, ainda 

é o responsável pela administração dos recursos redistribuídos através do SDPA.  

 O trabalho interinstitucional dos responsáveis pela implementação, execução e fiscalização do 

SDPA e do próprio defeso não contempla uma rede de diálogos que possibilitem trocar informações 



 
 

acerca da efetivação da política. Mesmo que o objetivo final do beneficio é a garantia da reprodução 

das espécies, não há um controle, segundo as informações do IBAMA e do MTE, da eficácia da 

política, pois não há dados que comprovem que o período do defeso, a paralisação da pesca e o 

benefício, tenham propiciado o controle efetivo na reprodução das espécies. Diante disso, verificou-se 

também a inexistência de um controle da captura das espécies, que comprove a preservação das 

espécies, finalidade está do defeso e do seguro.  

 Este quadro agrava-se quando consideramos a dimensão que engloba o trabalho realizado na 

base do setor, ou seja, a relação entre os pescadores artesanais e as entidades representativas a qual são 

associados. Nesta dimensão foi possível verificar a grande defasagem na comunicação entre o 

pescador artesanal e as entidades. Há inúmeras entidades representativas dos pescadores, mas 

verificou-se que mesmo com tais lacunas na organização entorno do setor, o pescador artesanal possui 

conhecimentos sobre a importância da sua organização na conquistas de direitos.  

As entidades organizativas dos pescadores atuam em função do período do defeso, como se 

comprovou nos dados trabalhados. A sustentabilidade organizativa do setor depende da participação 

dos próprios pescadores no processo de tomada de decisão. Contudo, a proposta que se apresentou 

tende a ser uma contribuição para o debate entorno das políticas públicas efetivadas pelo Estado para o 

setor pesqueiro.  

O estudo possibilitou considerar a co-gestão dos recursos, como uma alternativa 

imprescindível no manejo integrado, que envolva a dimensão institucional do SDPA às organizações 

de base, que inclui o pescador artesanal. Nesta, segundo Pereira & Isaac (2009), as instituições são 

intimadas a se constituírem como parte do processo de participação, na co-responsabilização das 

instituições governamentais e não governamentais juntamente com as estruturas sociais de base na 

busca de alternativas coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  
 
     This paper talks about the research institutions with management, organizational entities and 
fisherfolk benefited from the policy of Artisanal Fishermen's Unemployment Insurance. The historical 
setting, civic and political future of fishing as well as the socio-institutional manage insurance are 
discussed to understand the management process and the relationship between the institutions, the 
organizational entities of fishers and fishers' access to social security. To this end, we carried out a 
literature review, documentary followed by a field survey to construct knowledge about the actions of 
government agencies are addressed institutional representatives, organizations representing fishermen 
and anglers benefit associated with the Colony and the Fishermen and Fishermen Association of the 
municipality of Manacapuru/ AM. To collect information and empirical data, techniques and 
instruments were used as semi-structured interview, conducted with institutional representatives of the 
MTE; SEAP-AM, IBAMA and the application forms of 50 fishermen. The research allowed to verify 
the organization and management of the Unemployment Insurance Policy Artisanal Fishermen, and 
understand that natural resource management requires understanding both the technical, political, civic 
and institutional process of implementing the benefit. 

 

Keywords: Public Policy, Labor, Fishing. 
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