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RESUMO 

 

O presente estudo pretende fazer uma analise do acesso dos 
pescadores artesanais às políticas públicas na Colônia Z-17 de 
Parintins identificando as relações sociais que permeiam o 
território dessa categoria. Uma vez que o espaço de trabalho e 
o espaço de luta pelos direitos sociais fazem parte da realidade 
concreta dos pescadores artesanais, que acabam por ser uma 
busca constante por melhores condições de vida. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the access of artisanal fishers to 
public policy in the Colony Z -17 Parintins identifying the social 
relations that permeate the territory of that category. Once the 
work space and the space of struggle for social rights are part 
of the reality of artisanal fishermen, who turn out to be a 
constant search for better living conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia tem a maior bacia hidrográfica do mundo, onde se concentra cerca 

de 20% da água doce de todo planeta e uma vasta ictiofauna. O que faz desse ecossistema 

favorável para uma intensa atividade de pesca, a qual se apresenta como uma atividade 
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extrativista tradicional da região amazônica que passa de gerações para gerações. Sendo 

assim esse estudo tem como objetivo analisar o acesso dos pescadores artesanais às 

políticas públicas na Colônia Z-17 de Parintins-AM identificando as relações sociais que 

permeiam o território dessa categoria. 

Divide-se em três tópicos para melhor explanação da pesquisa, o primeiro 

remete-se à conceituação de território para uma melhor compreensão do homem, natureza 

e espaços; o segundo versa sobre a importância da pesca na região amazônica e do espaço 

de trabalho do pescador artesanal, o qual é de suma relevância na região amazônica; e o 

terceiro tópico faz-se a analise do acesso dos pescadores artesanais às políticas públicas 

na Colônia Z-17 de Parintins. 

A pesquisa tem caráter qualitativo, pois possibilita um melhor conhecimento e 

compreensão da realidade social referente à temática investigada, uma vez que foram 

analisadas as falas dos entrevistados.  A metodologia utilizada nesse estudo compõe-se de 

duas etapas conjuntas, a primeira refere-se a revisão bibliográfica e a segunda à pesquisa 

de campo onde foram realizadas entrevistas estruturadas com quatro pescadores 

associados a devida entidade. 

 

 

2.  CONCEITUAÇÃO DE TERRITÓRIO  

 

 

O homem e a natureza ao longo da história possuem uma relação ora 

harmônica, ora desarmônica; esta última deu-se principalmente com a evolução das 

técnicas e suas necessidades humanas de sobrevivência. Assim no seu desenvolvimento o 

homem vem consolidando sua supremacia sobre a natureza, ao tê-la como espaço 

apropriado como possibilidade de organizar-se, produzir e reproduzir suas relações sociais. 

 Ao delimitar, dominar este espaço o homem vai criando o seu território, que de 

acordo com MAIA, et al 2010 (apud Suertegaray, 2001,p.128), o território na ciência 

geográfica “foi pensado, definido e delimitado a partir de relações de poder”. Também se 

pode constatar que a concepção de território esteve sempre associada a ideia de “natureza 

e sociedade configuradas por limites de extensão do poder”. Para SILVA, 2006 (p. 48) pode-

se considerar o território: 

 

“Como um espaço natural ou humanizado, onde ocorre uma delimitação qualquer, 
com um uso ou múltiplos usos que implica em uma manifestação de Poder, podendo 
gerar ou não conflitos entre os personagens que vivem ou que se apropriam 
subjetivamente deste espaço”. 

 



 
 
 
 

                  

Diante disso, compreender as ações que se realizam nos espaços apropriados 

por atores sociais com os mesmos objetivos e o usufruto dos recursos naturais dentro de um 

dado território nos remete de antemão inferirmos que o conflito é inevitável, tanto por 

produtos, como por participação em decisões políticas ligadas ao grupo que esteja inserido.  

No âmbito da atividade pesqueira artesanal torna-se evidente o interesse igual 

dos pescadores pelos recursos naturais e pela apropriação dos espaços. As ações que 

esses atores sociais realizam na apropriação do território vão além do exercício do pescar, 

excedem as barreiras das águas, figurando um conflito político e de interesses por um novo 

espaço. 

 

 

3. PESCA NA AMAZÔNIA: O Espaço de Trabalho do Pescador Artesanal 

 

 

A importância da pesca na região Amazônica remonta o período antecedente ao 

colonial, desde quando os indígenas usavam o pescado como principal fonte de alimentação 

(VERÍSSIMO, 1895 apud BATISTA, et al, 2004). Nessa região, “a pesca representa uma das 

atividades extrativistas de maior importância, permitindo secularmente a manutenção das 

populações tradicionais, e com o tempo passou a representar uma atividade econômica 

para a região” (BATISTA; FABRÉ, 2003, p.131).  

A atividade de pesca na Amazônia é de grande complexidade ao demonstrar 

que existem várias estratégias neste ramo e diferentes comportamentos quanto ao uso dos 

recursos pesqueiros. Coexistem algumas modalidades as quais se destaca: a pesca de 

subsistência; pesca comercial; pesca de peixes ornamentais e a pesca artesanal (SANTOS; 

SANTOS, 2005). 

Dentre essas, destaca-se a pesca artesanal que é praticada por pescadores 

artesanais, os quais de acordo com a Lei 11.959/09 são profissionais autônomos que 

exercem a atividade da pesca em família ou em parceria, detentores de embarcação de 

pequeno porte ou não e trabalham nas atividades outras que envolvem a pesca. E 

dependem diretamente da atividade da pesca para a manutenção da sua reprodução sócio 

material. Furtado (1993) pondera que o pescador artesanal é identificado quando a pesca é 

a sua atividade prioritária, mas ele também pode ser polivalente, ou ainda, “[...] ‘pescador 

artesanal’ é todo pescador ‘matriculado’ em Colônia de Pescadores que faz dessa atividade 

seu principal meio de trabalho e na qual ocupa quase que totalmente seu tempo” (Idem, 

1993, p. 45). 



 
 
 
 

                  

Todavia, os pescadores artesanais enfrentam condições de trabalho, por vezes, 

sub-humanas a começar pela jornada de trabalho que varia de 4 a 12 horas por dia. É uma 

atividade insalubre que apresenta inúmeras dificuldades, como: exposição à radiação solar, 

às intempéries do clima, à baixa luminosidade por conta do trabalho noturno dificultando a 

visão, ao contato contínuo com a água e aos possíveis ataques de animais, riscos que 

afetam diretamente sua segurança e em consequência a sua saúde.  

O ciclo das águas (enchente/cheia-período de dezembro a julho, vazante/seca-

período agosto a novembro), é um fator crucial que afeta a pesca na Amazônia, deste modo 

o pescador artesanal são dependentes desse fenômeno natural para exercer sua função, 

sendo que eles a praticam durante o ano todo. Assim sua atividade torna-se dinâmica e 

implica no desempenho dos mesmos para se obter ou não bons resultados. 

Diante das condições de trabalho, do ritmo das águas, pelo desgaste dos 

recursos pesqueiros, assuntos abordados acima, vêm ocorrendo há muito tempo e instigam 

os pescadores artesanais a se mobilizarem na luta por seus direitos, fato que já ocorre 

desde meados da década de 1970, em plena ditadura militar. O trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Pastoral dos Pescadores-CPP foi de essencial importância para o principio da 

mobilização dessa categoria, porém, foi com o Movimento Constituinte da Pesca, o qual 

buscava autonomia política e sindical dos pescadores, que a luta dos pescadores artesanais 

por seus direitos teve expressividade (CAMPOS, 1993).  

No que concerne à organização representativa dos pescadores artesanais pode-

se destacar, confederações, federações, colônias e sindicatos de pescadores e pescadoras 

artesanais, em que essas entidades têm como função principal encaminhar os pescadores e 

as pescadoras artesanais aos órgãos públicos competentes para a concretização de seus 

direitos como pescador artesanal. Na verdade, são as relações sociais que estão se 

amplificando em busca de novas maneiras, novos espaços de lutas para a real 

concretização dos direitos sociais. 

Cardoso (2014) pontua que os pescadores ganharam força e mais organização 

de classe política, na última década, em seus movimentos reivindicatórios, os quais buscam 

o reconhecimento do trabalho da pesca, do acesso às políticas públicas e institucionais que 

visem as reais demandas dos trabalhadores rurais da Amazônia, pois o Estado privilegia as 

políticas desenvolvimentistas que levam em consideração, apenas, o lucro.  

Diante do contexto da organização social dos pescadores no Brasil, se faz 

imprescindível abordar essa organização na Amazônia, uma vez que “para cada tipo de 

pesca ou para cada região, a interlocução tem que levar em consideração a história, a 

herança, a tradição e, principalmente, a dimensão orgânica e a importância política de cada 

entidade ou organismo de representação” (SANTOS et al, 2001apud RUFFINO, 2005, p. 

46). Desta forma, na região amazônica, Lima (2005) concorda com o pensamento de Leroy 



 
 
 
 

                  

(1991) de que as principais formas de organização de classe de trabalhadores na região são 

os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e as Colônias de Pescadores e que apresentam 

significativa atuação nas lutas populares na época da ditadura militar.  

A autora supracitada pondera que na região amazônica essas entidades 

representativas defendem direitos trabalhistas dos que são associados. “[...] Em algumas 

regiões são pouco mobilizados, em outras muito atuantes e ora se alinham com o poder 

político e a elites locais, ora são abertamente partidárias das lutas populares” (p. 357). Em 

particular, as Colônias de pescadores se posicionam de maneira distinta frente aos conflitos 

de pesca, algumas defendem mais a pesca comercial e outras a pesca artesanal, assim os 

pescadores artesanais buscam a concretização de seu território. 

 

 

4. ACESSO DOS PESCADORES ARTESANAIS ÀS POLITICAS PÚBLICAS 

 

 

O processo de desenvolvimento das políticas públicas acompanha o movimento 

de pauperização da classe que vive do trabalho, desde o inicio da era da industrialização. O 

sistema capitalista e sua lógica de apropriação de excedentes, da mais-valia, se espalharam 

por toda economia mundial, seja de maneira direta ou indireta, determinando modos de ser 

e fazer dos seres humanos. A luta pelos direitos sociais se expressa na ação de 

movimentos sociais, representativos da sociedade civil e se concretiza na efetivação das 

políticas públicas.  

Dentre as mais diversas interpretações existentes a respeito da política pública, 

Pereira (2008) pondera duas; a primeira aponta “o Estado como o produtor exclusivo de 

política pública”, e a segunda mostra “a relação dialeticamente contraditória entre Estado e 

sociedade como o fermento da constituição e processamento dessa política” (p.94).  

No entanto, a política pública por ser mediada pelo Estado e pela sociedade, 

apresenta conflitos de interesses, no que resulta na não-ação, na não concretização de 

políticas por decisão intencional do governo, o que não considera as características acima e 

assim, fragiliza a implementação das políticas públicas. Equivale salientar que as políticas 

públicas não são estáticas e que se modificam no tempo e no espaço em que estão 

inseridas.  

Como ramificação da política pública, as políticas sociais se apresentam como 

uma via de mão dupla, ou melhor, de acordo com Pereira (2008) as políticas sociais 

satisfazem as necessidades humanas ao mesmo tempo em que são de extremo interesse 

da classe que está no poder. Lidam com interesses opostos, como por exemplo, no modo 



 
 
 
 

                  

de produção capitalista, entre burguesia e proletariado. Isso pode ser observado, no caso 

das “políticas sociais neoliberais, de influência neoclássica, que, na sua elaboração, adotam 

como critério fundamental o cálculo entre custo/benefício” (PEREIRA, 2008, p. 28).  

 

No Brasil, os direitos sociais já nascem “condenados à morte” – isso porque as 
conquistas asseguradas pela Carta Magna de 1988 são fortemente atacadas pelo 
discurso e pelas medidas do neoliberalismo, cujas principais ações convergem para 
a fragmentação do Estado provedor/intervencionista no plano das chamadas 
políticas sociais. (SOARES, 2012, p.97). 

 

Soares (2012) ainda afirma que o Estado no âmbito nacional é ausente, porém 

na Amazônia essa ausência é ainda mais exorbitante, “que, sob o slogan do isolamento 

geográfico, tem ignorado até mesmo as necessidades mínimas dos povos que habitam as 

áreas rurais e ribeirinhas” (p.98), isso porque as políticas tendem a focar-se nos núcleos 

urbanos. Mesmo diante do isolamento geográfico e do receituário neoliberal que agravam a 

falta de políticas sociais que visem realmente as peculiaridades dos povos da Amazônia, 

ainda sim, algumas políticas foram conquistadas, as quais atendem as demandas dos 

trabalhadores rurais e pescadores artesanais. 

Destaca-se, assim, a luta dos pescadores artesanais para a consolidação de 

direitos e de cidadania. Desse modo, Callou (2009) tece considerações sobre a dívida social 

na pesca artesanal brasileira. O autor pontua duas intervenções públicas para o 

desenvolvimento da pesca no Brasil, as quais se tratam da intervenção da Marinha nas 

comunidades pesqueiras e das políticas da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE), hoje Ministério da Pesca e Aquicultura, no geral o autor aborda a questão da 

divida social na pesca e percebe que o Estado, os governos, ao longo do processo histórico 

estão em débito com “1 milhão de pescadores e pescadoras existentes no Brasil de hoje. 

Essas dívidas [...] dizem respeito a direitos sociais, ambientais, econômicos, territoriais, 

políticos e culturais” (p. 4). E assim, 

   

Diante desse conjunto de dívidas sociais, podemos chegar à conclusão de que o 
desenvolvimento buscado pelas políticas públicas brasileiras para a pesca artesanal, 
ontem e hoje, está relacionado muito mais ao crescimento econômico, do que ao 
desenvolvimento humano e social dos que vivem e dependem da pesca artesanal. 
Crescimento econômico que provocou e continua provocando impactos 
socioambientais negativos nas comunidades tradicionais de pesca (CALLOU, 2009, 
p. 5). 

 

Diante dessa contradição, a luta pela consolidação de direitos, de políticas 

públicas que levem em consideração as peculiaridades do pescador artesanal e a luta pela 

defesa do acesso aos recursos pesqueiros, se faz presente mesmo que essa categoria seja 

reconhecida pelas instâncias públicas.  



 
 
 
 

                  

Para tanto, as condições de vida estão intrinsicamente ligadas às condições de 

trabalho, de tal modo à escassez dos recursos pesqueiros também implicaria nas condições 

de vida dos pescadores, pois diminuiria a renda deste trabalhador e consequentemente a 

qualidade de vida. Nesse sentido, torna-se evidente que a natureza condiciona a 

apropriação de certos territórios potencias com recursos necessários para a sobrevivência 

do homem e a reprodução de sua vida. Por isso o conflito e o exercício do poder em defesa 

do espaço no uso racional é normatizado. 

 Por questões adversas, os pescadores não tem acesso suficiente às políticas 

sociais públicas, principalmente aos serviços básicos como saneamento, energia, saúde, 

educação, assistência e de direitos sociais e trabalhistas, esteja no meio urbano ou 

principalmente no meio rural. 

No estado do Amazonas a pesca artesanal, particularmente em Parintins, 

proporciona principal fonte de alimento para o município e rentabilidade para os 

trabalhadores da pesca. No devido município a atividade pesqueira é intensamente 

promissora, pois apresenta características geográficas propícias à pesca. De acordo com a 

Coordenadoria Municipal de Planejamento de Parintins é de suma relevância incrementar 

maiores investimentos em tal atividade porque a estrutura de armazenamento do pescado é 

insuficiente, o que gera o desperdício, e as grandes frotas pesqueiras reduzem os lucros 

dos pescadores artesanais. Outra política é o incentivo à piscicultura, em Parintins existem 

poucas experiências dessa atividade, mas se mostram promissoras e lucrativas. Dessa 

maneira, percebe-se que existe uma preocupação com o setor pesqueiro, porém por 

questões políticas adversas, esses investimentos propostos não se concretizam, levando o 

setor ao abandono por parte dos governantes. 

Cardoso (2014) constatou que o munícipio de Parintins é um dos principais 

entrepostos de pesca do estado do Amazonas, onde o consumo de pescado local e a 

exportação são relevantes. Apresenta como locais mais piscosos o complexo Macuricanã, 

Paraná do Limão e rio Amazonas.  

No município, apresentam-se alguns órgãos que tratam da questão da pesca e 

aquicultura como a Secretaria de Produção, Abastecimento e Distribuição – SEMPAD, O 

Instituto de Desenvolvimento do Amazonas – IDAM juntamente com a Secretaria de 

Produção Rural – SEPROR, a Colônia de Pescadores Z-17, o SindPesca, e em níveis 

acadêmicos as universidades (UEA e UFAM) e o Instituto Federal do Amazonas-IFAM que 

vem contribuindo no desenvolvimento do setor pesqueiro da região.  

Cardoso (2014) constatou que o valor estimado de pescadores artesanais no 

município de Parintins é de aproximadamente 4 mil. Assim se observa que “grande parte 

desses trabalhadores ainda não realizaram seus cadastros nas entidades representativas da 



 
 
 
 

                  

pesca na região, e dessa forma não possuem acesso às políticas sociais e econômicas que 

assistem a atividade pesqueira e seus trabalhadores” (p.135). 

Para analisar o acesso dos pescadores artesanais de Parintins, o enfoque fora 

dado à Colônia de Pescadores Z-17 por ser um território já conquistado por essa classe e 

que se apresenta em uma constante rede de relações para assim concretizar os direitos 

sociais. A entidade tem como objetivo a representação e a defesa dos direitos e interesses 

dos seus associados, especificamente aos pescadores e pescadoras artesanais. A colônia 

apresenta um quadro de 1.161 associados, donde 26%, ou melhor, 300 associados são 

mulheres pescadoras.  

Em conformidade com o representante da Colônia Z-17, o processo de 

organização da entidade se iniciou a partir de uma crise que teve origem na grande 

enchente de 1953 e que durou décadas, pois houve uma expressiva instabilidade na cadeia 

produtiva do pescado. E assim, em 1963 os pescadores ao verem a crise só aumentar, se 

reuniram para discutir como superar a crise, dai então os pescadores “foram se juntando, 

dialogando,  pactuando  situações no mercado e finalmente  em 14 de novembro de 1969 

eles resolveram  formalizar a  colônia. Foi feito uma ata para que houvesse essa 

formalização” (Representante da Colônia/Pesquisa de campo 2014).  

Em relação ao acesso às políticas públicas na Colônia Z-17, os pescadores 

entrevistados mostraram saber de seus direitos e ter consciência de que a Colônia é uma 

entidade que os representam: “eles são nossos empregados, nós é que mandamos lá, 

porque é o nosso interesse” (Pescador 1- Colônia Z-17).  Diante disso, percebe-se que os 

pescadores estão organizados sabendo o real motivo dessa organização que é lutar pelos 

seus direitos e que estão vendo as debilidades da entidade por questões particulares e 

políticas: “a colônia faz lá aquele segurizinho, que eu sei que se eu quisesse nem precisaria 

tala pra eu fazer. Eles já prometeram um frigorífico faz uns dois anos e até agora nada. Eu 

também fiz um financiamento la, mas eu sei que esse é meu direito” (Pescador 3- Colônia Z-

17). 

 Com isso, nas entrevistas percebeu-se que na visão dos pescadores a colônia 

já esteve melhor, até mesmo em caráter de infraestrutura, de recursos humanos: “tem gente 

que nem sabe conversar, que não sabe vê do que a gente ta precisando” (Pescadora 4- 

Colônia Z-17), isso fragiliza o trabalho de quem gerencia essa entidade, pois os profissionais 

responsáveis de verificar as reais demandas dos pescadores não agem de maneira correta. 

Ao questionar os pescadores sobre o que eles veem sobre a colônia, a respostas foram 

conjuntas de que precisa melhorar muito e que a colônia tem que ter o compromisso de 

passar as informações corretas aos pescadores: “eles têm que parar de contar mentira pra 

gente porque um dia eles falaram que ia sair um dinheiro por causa da enchente e até hoje 

não saiu nada disso” (Pescadora 1- Colônia Z-17).  



 
 
 
 

                  

A entidade para manter contato direto com os pescadores realiza reuniões e/ou 

assembleias para apresentar as atividades que estão sendo desenvolvidas, bem como 

abrem espaço para o pescador dar suas ideias, fazer suas críticas, em geral, participar da 

luta por seus direitos. Nas reuniões e/ou assembleias realizadas pela Colônia comparecem 

em torno de 50% dos pescadores, e são bastante participativas.  

A respeito da participação dos pescadores entrevistados em reuniões e eventos 

da Colônia Z-17, verificou-se que são os próprios pescadores que estão cobrando isso da 

entidade, porque a entidade está dispersa e deixa de informar aos pescadores sobre as 

ações que estão sendo desenvolvidas, nesse ponto se percebe outro motivo de os 

pescadores relatarem que a Colônia já realizou um trabalho melhor. 

 

Sempre que tem reunião, eu vou, eu deixo até de sair pra pescar porque é meu 
interesse, eu quero saber o que eles tão fazendo com nosso dinheiro, porque eles 
que trabalham pra gente e eu sempre chego pro presidente e cobro. Um dia desses 
eu fui lá e perguntei por que tava uma sujeira lá, sendo que tem aula e entra e sai 
gente a toda hora e tem muito funcionário e não tem coragem de limpar.  Eu já 
cheguei pro presidente e cobrei também uma assembleia porque é nosso direito 
saber o que eles tão fazendo e mostrar nossos interesses (Pescador 4- Colônia Z-
17). 

 

Diante disso, e pelas observações realizadas no decorrer da pesquisa, verificou-

se que a Colônia Z-17 está de fato deixando de realizar reuniões e/ou assembleias 

contínuas com os pescadores, isso acaba dificultando e fragilizando o processo de 

organização e de reivindicação dos direitos sociais, bem como das políticas públicas 

direcionadas ao setor pesqueiro artesanal. 

A pescadora entrevistada disse que nas reuniões da Colônia Z-17 deixavam 

claro que as mulheres têm direito ao Seguro Desemprego do Pescador Artesanal, pois 

“além do processo de captura, as pescadoras desenvolvem inúmeras atividades inerentes à 

pesca, tais como: estrovar anzol, entralhar a malhadeira, preparar os materiais de pesca e 

as iscas (para o caso da pesca de caniço), entre outras” (SOARES, 2012, p.114). E ainda 

isso se apresenta na fala do representante da Colônia Z-17:  

 

Na lei a atividade da pesca envolve desde a confecção dos apetrechos até a 
confecção da embarcação da pesca. Nesse contexto, nós é que estamos inserindo 
as mulheres porque elas têm o mesmo direito que o pescador tem porque 
desenvolvem atividade familiar, só que o próprio governo resiste a isso (Pesquisa de 
campo 2014). 

 

No entanto, quando chega ao Ministério de Trabalho e Emprego, esse direito é 

negado, pois é preciso comprovar por meio de notas de venda de pescado, que de fato é 

pescador: “Sou associada a mais de dez anos, me associei na colônia porque meu marido é 

associado lá, e recebo seguro defeso faz três anos porque antes quando eu não pescava 

mesmo eu não recebia, mas depois que eu comecei a ir pescar eu procurei meus direitos e 



 
 
 
 

                  

agora eu recebo o seguro defeso” (Pescadora 1- Colônia/Pesquisa de campo 2014). Assim 

a mulher que não pratica a captura do peixe, mas que realiza outras atividades ligadas 

diretamente à pesca, não tem o acesso ao Seguro Desemprego do Pescador Artesanal. É o 

que Soares (2012) diz ser a invisibilidade, o não reconhecimento do trabalho da mulher 

pescadora. 

Por conseguinte, todo esse processo de organização de classe dos pescadores 

artesanais em entidades representativas, é para irem em busca da efetivação de seus 

direitos. Os direitos sociais, aqueles que dizem respeito às necessidades básicas. Que 

permeiam a sustentação do ser humano como a alimentação, habitação, saúde, educação, 

trabalho dentre outros, que são imprescindíveis para uma condição de vida com qualidade. 

Porém, esses direitos que no Brasil são garantidos na constituição de 1988, são negados 

devido a lógica do mercado, ao sistema neoliberal que almeja o mínimo para o social.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado permitiu conhecer o espaço da pesca artesanal, bem como 

seus respectivos sujeitos sociais. Os povos tradicionais da região amazônica enfrentam 

dificuldades em ter acesso às políticas públicas, em geral, por questões históricas de o país 

somente visar para a região projetos desenvolvimentistas que só levaram em conta a 

lucratividade. 

Observou-se que as relações sociais apresentam inúmeras ramificações, mas 

que existem a fragilidade na comunicação entre a classe de pescadores artesanais com sua 

própria entidade, no caso a Colônia de Pescadores Z-17, logo com as demais instituições. 

Isso dificulta a viabilização das políticas públicas. 

Na verdade, a discussão deve ir além do espaço institucional, pois as questões 

ambientais são de suma relevância, uma vez que os pescadores artesanais dependem 

diretamente das águas para sua reprodução sócio material. As conquistas do território das 

águas e do território das políticas públicas estão interligadas numa cadeia produtiva e 

econômica que permeiam a vida dos pescadores artesanais. 

Por conseguinte, tanto os conflitos pelas disputas dos recursos pesqueiros 

quanto as contradições existentes nas políticas públicas estão presentes na realidade do 

pescador artesanal, o qual busca a consolidação de seu território na totalidade concreta, 

para assim obter uma melhor condição de vida. 
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