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INTRODUÇÃO 

É evidente a importância histórica e social da pesca na Amazônia, tanto como uma 

atividade simplesmente de subsistência, como também econômica, que envolve uma gama de atores 

sociais no entorno dessa prática.  

O estudo da pesca na Amazônia nos ajuda a compreender como os grupos sociais 

locais têm de lidar com as transformações causadas pelo sistema econômico capitalista, não somente nas 

relações sociais tradicionalmente construídas, mas principalmente, nas atualmente estabelecidas e também 

as transformações na interação entre homem e o meio ambiente que também sofrem com essas mudanças 

em decorrência da exploração dos recursos naturais pela própria exigência do mercado. 

 Essas constantes mudanças ocorridas no decorrer da historia econômica do Amazonas 

transformaram de maneira substancial as estruturas sociais e influenciam diretamente na forma de como as 

populações rurais tem de lidar com o trabalho, ou seja, a partir do momento em que os grupos sociais rurais 

sofrem com a pressão do modo de produção capitalista, obriga-os a também exercerem um volume de 

pressão adicional sobre os recursos naturais e por conseqüência, uma diminuição no estoque de recursos, 

em nossa pesquisa, os recursos pesqueiros.    

Portanto, entendemos que a pesquisa é importante pelo fato de discutirmos aspectos do 

mundo do trabalho na pesca, e as formas intersubjetivas de comunicação das comunidades rurais 

tradicionais e as sociedades urbanizadas, e quais são as transformações socioeconômicas que ocorrem nas 

relações sociais de trabalho e o modo de vida dos pescadores. 
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OBJETIVO 

Geral. 

 Analisar as transformações socioeconômicas em uma comunidade rural a partir 

da atividade de pesca e comercialização dos bagres em Manacapuru. 

Específicos. 

 Identificar os “atores” sociais envolvidos na pesca comercial, a partir da 

Comunidade Nossa Senhora das Graças. 

 Caracterizar os principais sujeitos envolvidos na cadeia de comercialização do 

pescado. 

 Compreender as transformações causadas pela pesca comercialização dos 

bagres na comunidade Nossa Senhora das Graças.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia baseia-se na pesquisa qualitativa dos dados, compreendendo o método 

etnográfico, uma descrição densa (GEERTZ, 1989) como uma ferramenta de compreensão da realidade 

social dos pescadores comerciais de Manacapuru. Sendo assim, o trabalho de campo torna-se indispensável 

para a obtenção dos dados necessários que estão sendo utilizado no decorrer de toda pesquisa. 

 Levantamento bibliográfico, buscando os elementos teóricos que explicitem o 

problema a ser investigado na pesquisa; 

 Coleta de dados primários: Pesquisa de campo (questionários) referente à 

condição socioeconômica dos pescadores e os agentes da comercialização;  

 Entrevistas semi-estruturadas com sujeitos-chave da pesquisa;  

 Uso de recursos fotográficos. 
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ÁREA DA PESQUISA 

A área de estudo compreende uma comunidade ribeirinha localizada às margens do rio 

Solimões - AM: Comunidade Nossa Senhora das Graças (Manacapuru), e também a cidade de Manacapuru, 

nas área de atuação socio-políticas das atividades da pesca comercial.  

A comunidade Nossa Senhora das Graças é caracterizada como unidade de base 

coletiva, pois vivem das atividades de pesca comercial e subsistencia. Além disso, os moradores praticam 

agricultura, pecuária, cultivo de malva e juta. Com uma população de 312 pessoas, distribuidas em 66 

familias (IBGE, 2000). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As interações sociais em torno da pesca na comunidade Nossa Senhora das Graças 

passa por relações ligadas ao mundo do trabalho rural, além das relações entre campo e cidade a partir das 

trocas econômicas entre comunidade e a sede do município de Manacapuru, realizadas através da 

comercialização do pescado capturado pelos pescadores da comunidade com os comerciantes, os 

frigoríficos de peixe liso, localizados na cidade, assim como também, comerciantes de peixe liso vindo de 

outras regiões. 

Os pescadores da comunidade Nossa Senhora das Graças dedicam-se quase que 

exclusivamente a pesca do peixe liso, isso devido principalmente a lucratividade que essa atividade 

proporciona ao pescador, ou seja, lucro rápido e certo, isso devido o comércio dessas espécies de peixe ter 

mercado certo e não ficar na dependência do comércio de feiras e mercados de Manacapuru ou da capital 

do estado.  

Os pescadores pescam durante o dia todo, mas principalmente pela parte da manhã, 

sendo que os horários para a pescaria são determinados pelo próprio pescador, ou pela própria necessidade 

do mesmo, sendo que os trabalhadores da pesca na comunidade Nossa Senhora das Graças dedicam-se 

quase que com exclusividade a pesca dos bagres ou os chamados „peixes lisos‟ como, por exemplo, a 

dourada (Brachyplastytoma Rousseauxii, Castelnau 1855), o filhote (Brachyplastystoma Filamentosum, 

Lichtenstein 1815), a piramutaba (Brachyplastytoma Vaillantii, Valenciennes 1840), o surubim 

(Pseudoplatystoma Fasciatum, Linnaeus 1766) e outras espécies de bagres, com exceção ao mês de abril 

quando normalmente parte dos pescadores da região dedicam-se a pesca do jaraqui1 nos rios, tornando-se 

esse o principal alvo de captura durante o período. 

                                                            
1 Apesar da fartura do jaraqui durante esse período, ou devido à própria fartura do pescado, a captura dessa espécie não traz retorno em termos de lucro para os 
pescadores, isso devido o jaraqui ficar muito barato e não cobrir as despesas na pesca. 
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Os pescadores trabalham em comum acordo, para não haver nenhuma espécie de 

conflito no momento de ir ao rio pescar. Esses acordos são feitos por ordem de chegada, e as conversas de 

trabalho quase sempre são realizados no flutuante no qual o peixe é estocado ou em uma determinada 

localidade que é denominada pelos pescadores como “vez”.  

Na pesca de VEZ2, que é uma localidade à margem, subindo o rio na comunidade 

vizinha, os pescadores organizam-se entre eles, geralmente em duplas por canoa, e cada canoa fica 

esperando a sua vez, daí o nome, de ir ao meio do rio para assim lançar sua rede, que na comunidade é 

denominado como arrasto ou arrastão. 

As duplas de pescadores que saem diariamente ao trabalho são formadas a partir de 

vários fatores, sendo que podemos destacar como exemplos a amizade ou afinidade, o compadrio e 

principalmente as relações familiares como um fator de laços que unem os pescadores e que refletem 

também no trabalho nas pescarias. Essas duplas de trabalhos bem definidas pelos pescadores, quando não 

são feitas por parentes próximos como pai e o filho que ainda mora com o pai e a mãe na mesma casa, ou 

seja, além da afinidade ou familiaridade, o que há na pesca realizada na comunidade é uma relação 

econômica, o que é chamado pelos pescadores de “parceria”. 

A PARCERIA na pesca comercial na comunidade Nossa Senhora das Graças é o sistema 

utilizado por grande parte dos pescadores, tanto na própria necessidade de um companheiro no árduo 

trabalho da pesca como uma maneira de não deixar os instrumentos de pesca ociosos, por exemplo, quando 

um pescador possui uma canoa e oferece uma parceria para um jovem pescador que ainda não possui 

nenhuma canoa, os dois trabalham juntos, e no momento da divisão dos lucros os valores são divididos em 

três partes: a parte da canoa que é relativo aos custos dos instrumentos de pesca, que são a própria canoa, 

a rede, o isopor, o motor e também o diesel ou gasolina, a parte relativa ao trabalho do dono da canoa e a 

parte relativa ao parceiro na pescaria. 

As palavras do entrevistado indicam como é feita a divisão: 

É assim, eu tenho a canoa, o arrastão, e a rede aí eu pego ele pra pescar lá 

ele não tem nada ele vem só com a força de trabalho e a comida, aí 

quando é na semana, eu tenho até a nota ali do que nós fabriquemos... 

... ele vai comigo, se nós pegar bem ele ganha bem porque aqui aí nós 

tiramos as despesas e divide em três partes. 

 

Durante os momentos em que estivemos acompanhando os pescadores em suas 

atividades, e em especial, quando estivemos “na vez” esperando junto ao pescador que nos deu a 

oportunidade de acompanhá-lo na sua vez de lançar a rede ao rio, as duplas são feitas de forma bastante 

                                                            
2 Localização da “VEZ”: Latitude 3°20'30.96"S Longitude 60°37'53.88"O. 
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forte por afinidade como já foi dito anteriormente, onde jovens pescam com jovens, pai com o filho, vizinhos 

e observamos também duplas de crianças, garotos que já cedo aprendem e praticam o ofício da pesca. Foi 

observada apenas uma pessoa pescando sozinho, um senhor que sofre com problema de visão causada pela 

própria atividade pesqueira.3 

Quando é chegado o momento de lançar a rede ao rio, os pescadores ligam os motores 

e vai sucessivamente, em intervalos que vão de 30 a 45 minutos direção a parte do rio que acreditam ser 

melhor de lançar a rede, enquanto um pescador fica na popa da canoa (na parte da frente da embarcação) e 

vai guiando a canoa com o remo, o companheiro que se encontra na proa (na parte de trás) lança 

primeiramente a bóia da rede e em seguida, começa a lançar a rede de maneira ágil e ordenada para que a 

rede fique toda estendida tanto horizontalmente como verticalmente garantindo uma maior eficiência na 

captura, finalizando com o lançamento da uma segunda bóia que indica a extensão e localização da rede de 

pesca. 

Em seguida, os pescadores se dirigem ao flutuante na qual mantêm vinculo na atividade 

econômica e aguardam o tempo necessário para o sucesso da captura. Esse tempo é de aproximadamente 

45 minutos a 1 hora de espera, o tempo que a rede desce o rio, nesse intervalo, os pescadores ficam 

conversando com outros pescadores que trabalham no flutuante como o dono do flutuante e seus 

“empregados”, ou melhor, companheiros com os quais possuem vínculos de parentesco e compadrio e que 

os auxiliam no recebimento do peixe recém capturado. 

As funções dos trabalhadores do flutuante são de receber, pesar e estocar o peixe em 

uma grande caixa térmica resfriada com gelo, pois a comunidade não possui energia elétrica que dê conta 

de alimentar uma câmara frigorifica à base de energia elétrica. Após o tempo de espera com a rede n‟água, 

os pescadores saem do flutuante e vão ao rio para recolher a rede. A rede é recolhida com os motores 

desligados e é um trabalho feito pelos dois pescadores juntos, até porque isso se deve ao fato de que a rede 

está molhada e, por conseqüência disto, muito pesada. Em seguida, os pescadores retornam ao flutuante 

para levar a pesca daquele “lanço”, assim como é chamado todo esse processo na comunidade Nossa 

Senhora das Graças. Então, o pescador na canoa repassa o pescado capturado para a pessoa no flutuante 

responsável de tirar as vísceras e a cabeça do peixe, pesá-los, informar a outra pessoa responsável pelas 

anotações, registra em um pequeno caderno com uma espécie de conta de cada pescador a quantidade de 

pescado capturado naquele lanço.  

A pesca do bagre na comunidade Nossa Senhora das Graças é uma atividade 

econômica que agrega várias dimensões sociais, com a participação de diferentes agentes sociais como 

pais, filhos, compadres, crianças e agentes externos à comunidade, mas que também são parte integrante 

                                                            
3Podemos observar que os pescadores após um longo período na atividade da pesca, apresentam sérios problemas nos olhos, isso se deve ao fato de uma 

intensa exposição ao reflexo do sol no Rio Solimões, iluminando de maneira intensa e por um longo tempo e assim prejudicando a visão dos pescadores. 
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desse universo como, por exemplo, os comerciantes localizados na cidade de Manacapuru que são 

responsáveis em dar prosseguimento na cadeia de comercialização iniciada na comunidade pelos 

pescadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, após o trabalho na pesca na comunidade, o produto segue uma cadeia de 

comercialização ate chegar ao consumidor final do bagre, o que pretendemos compreender na pesquisa, são 

as transformações que a atividade de captura do bagre, torna uma comunidade rural na dependência do 

mercado, além disso, torna a comunidade de atividade econômica mono específica, onde grande parte dos 

moradores abandonou outras formas de atividade econômica que são também importantes, para dedicar-se 

quase que exclusivamente a captura do bagre. 

A introdução do mercado no modo de vida das populações rurais amazônicas afetou as 

comunidades onde:  

A Natureza deixou de ser fonte de simbolização e significação da vida, 

suporte e potencial da riqueza material e espiritual dos povos, para se 

converter em fonte de matérias-primas desvalorizadas, que alimentam 

uma acumulação do Capital em escala mundial fundada na troca desigual 

de bens primários contra mercadorias tecnológicas (LEFF, 2000). 

Portanto, na Amazônia, o avanço capitalista transformou o modo de vida das 

populações rurais, onde a atividade pesqueira sempre fez parte da história desses grupos humanos, fazendo 

com que a natureza se transformasse em mercadoria, desconsiderando-se a cultura de aproveitamento 

sustentável e racional do ambiente. 
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