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RESUMO: 

O presente texto discute os múltiplos usos da água do rio São Francisco, que frente a crise hídrica, geram 
conflitos, que vão desde problemas de distribuição a interesses econômicos, sociais, políticos e culturais. 
A situação ganha maiores proporções frente às mudanças climáticas. Tais conflitos são explicitados por 
racionalidades distintas, de um lado modos de vidas tradicionais – com sua vida imbricada as dinâmicas 
fluviais e de outro um projeto de desenvolvimentista, circunscrito por riscos de desastres relacionados 
à água quanto a quantidade e qualidade; a negação da mobilidade frente ao conflito socioambiental 
territorial; a escassez do peixe e o acirramento de disputa pelas margens do rio – frente à crise hídrica. 
A partir de referenciais teóricos e do contexto empírico das comunidades pesqueiras do Movimento dos 
Pescadores Artesanais no Norte de Minas, analisa-se que os sujeitos da pesca artesanal, organizados 
enquanto MPP “buscam formas alternativas de uma revitalização popular em prol de sua gente, suas 
águas e de seu território”. Eles demonstram consciência crescente em relação aos problemas que lhes 
afligem e tendem a reagir. Destarte, está posta uma circunstância de “tensionamento” que denuncia, em 
si mesma, os riscos em que os povos e comunidades tradicionais do São Francisco estão submetidos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Movimento Social; Pesca Artesanal; Tradicional.

INTRODUÇÃO

A intensificação das consequências da crise por água tem levado ao questionamento da aparente 
e confortável situação brasileira de país rico no insumo provido na gratuidade para a população e a 
economia. O país possui 12% a 16% da água doce disponível na terra. Na visualização de uma distribuição 
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lógica, cada habitante poderia contar com mais de 43 mil m³ por ano dos mananciais, mas apenas 0,7% 
desse volume terminam utilizados (LEITE et al., 2014).  São diversos os conflitos em torno do uso 
múltiplo das águas, que vão de problemas de distribuição a interesses econômicos, sociais, políticos e 
culturais. Situação esta que ganha maiores proporções frente às mudanças climáticas.

A Comissão Pastoral da Terra (2014, p. 11), através do Centro de Documentação (CEDOC) Dom 
Tomás Balduíno4, desde 2002 tem documentado os conflitos por água. Para a entidade, os conflitos pela 
água são ações de resistência, em geral coletivas, para garantir o uso e a preservação das águas e a luta 
contra a construção de barragens e açudes, contra a apropriação particular dos recursos hídricos e contra 
a cobrança do uso da água no campo, quando envolve ribeirinhos atingidos por barragens, pescadores, 
entre outros. 

Ao compararmos os conflitos por água no Brasil, segundo dados do CEDOC Dom Tomás 
Balduíno, publicados anualmente, percebe-se a intensificação dos mesmos nos últimos cinco anos em 
ordem crescente: 68 em 2011; 79 em 2012; 93 em 2013; 127 em 2014 e 135 em 2015.

Em Minas Gerais houve um aumento de 108% no aumento dos conflitos na luta pela água (54 
casos) em relação a 2014 quando foram registrados 26 casos. Nos 54 casos de ocorrência de conflito 
por água em 2015, tem-se o envolvimento de um lado das mineradoras internacionais e nacionais 
perpassando 81%; 13% de empresários nacionais, 4% de hidrelétricas, e 2% de fazendeiros. E de outro 
lado indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pescadores artesanais, vazanteiros e geraizeiros somando um 
total de 74% de envolvimento nos conflitos por água (CPT, 2016).

Os conflitos em torno da água se dão devido à ameaça da escassez deste líquido como bem comum. 
Tal escassez se dá pelo aprisionamento da água para uso privado, decorrente da sua mercantilização. 
Compreensões e relações diferenciadas marcadas pela lógica do capital, viabilizado pelo Estado, e a 
lógica cosmológica dos povos e comunidades tradicionais5 marcam os conflitos ambientais (PACHECO 
2014, p. 98).

4  Desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra, sistematiza os dados dos conflitos no campo, através do Centro de Docu-
mentação Dom Tomás Balduino, publicando anualmente, o livro Conflitos no Campo Brasil, onde se registra os conflitos por 
terra - violências como despejos e expulsões - e os números da violência contra pessoa, como assassinatos, ameaças de morte, 
prisões. Há, ainda, os dados do trabalho escravo, conflitos pela seca e as manifestações envolvendo os temas citados, entre 
outras informações. Em 2002, a CPT incluiu em sua documentação os conflitos gerados pelo uso da água. E, neste mesmo 
ano, a obra Conflitos no Campo foi reconhecida como publicação científica pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência 
e Tecnologia (IBICT). Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais 
no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes conflitos acontecem 
entre classes sociais, entre os trabalhadores ou por causa da ausência ou má gestão de políticas públicas. Disponível em: < 
http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/conflitos-no-campo-brasil>. Acesso em: 15 de abr. de 2016.

5  São classificadas ou definidas como Populações Tradicionais, conforme o Inciso I, Art. 3º do Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 
2007 - os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Estão inclusos: comunidades quilombolas, pescadores artesanais, 
marisqueiros, catador de coco, seringueiros, castanheiros, povos indígenas.
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OS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS NO ALTO E MÉDIO SÃO FRANCISCO 
MINEIRO 

O MPP – Movimento dos Pescadores e pescadoras artesanais do Brasil é um movimento social6 
fundado em 2010, com a participação de sujeito das águas dos mares e rios brasileiros de onze estados. 
Tem como base do movimento “os grupos de pescadores e pescadoras artesanais nas comunidades que 
assumem os objetivos do movimento de forma organizada e que se fortalecem a partir de coordenações 
locais, regionais, estaduais e nacional”7.

Em Minas Gerais, o MPP, tem a participação direta de pescadores e pescadoras dos municípios de: 
Manga, Itacarambi, Januária, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco, Ponto Chique, Ibiaí, Buritizeiro 
e Várzea da Palma (Distrito de Barra do Guaicuí). Estando estes municípios inseridos na área mineira 
do polígono da seca ou Região Mineira do Nordeste – RMNE, banhados pelo rio São Francisco que 
percorre os cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe (9,5% da 
população do país) que dependem direta ou indiretamente do rio São Francisco para sobrevivência, 
transporte hidroviário, turismo e lazer (ZELLHUBER; SIQUEIRA, 2007).

Algumas dessas comunidades pesqueiras, em processo de organização como Movimento dos 
Pescadores Artesanais do Brasil (MPP) tem o acompanhamento direto e   assessoria do Conselho Pastoral 
dos Pescadores de Minas Gerais (CPP)8 nas suas lutas e resistência no território, preservação da natureza, 
na qual está imbuído o seu modo tradicional de vida (Ver figura 01).

6  Segundo Gohn (2010), movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores so-
ciais pertencentes a diferentes classes. Suas ações fundamentam-se a partir das demandas criados sobre temas e problemas 
em situações de: conflitos, litígios e disputas. “As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força do princípio de solida-
riedade, sendo construída a partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo.”
7  MPP, 2010. Disponível em: <https://cppnorte.wordpress.com>. Acesso em: 04 de maio de 2016.
8  O Conselho Pastoral dos Pescadores/CPP – é uma pastoral social ligada à CNBB (Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil). Foi fundada em 1968, nas praias de Olinda (PE) – maiores informações em: http://www.cppnac.org.br
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Figura 01: Municípios no Norte de Minas com comunidades assessoradas pelo CPP

Para as comunidades pesqueiras do Rio São Francisco, inseridas no Movimento dos Pescadores 
e Pescadoras Artesanais do Brasil, a definição de território vai além do espaço das águas. Compreende 
também a terra – as margens, as vazantes dos rios, pois seu modo de vida se caracteriza pelo consórcio 
entre pesca para consumo familiar e comercialização somada agricultura nas vazantes em pequena 
escala; assim como para acessar as matérias primas necessária à confecção dos apetrechos da pesca 
(MPP, 2013).

Terra e água são elementos indivisos do território, do “lugar” que garante a reprodução física e 
cultural das comunidades pesqueiras. A simbiose com o espaço insere essas comunidades na manutenção 
de ecossistemas. Fica evidente que os riscos que recaem sobre esses, recaem simultaneamente, sobre as 
comunidades.

No cenário brasileiro, a terra e a água – elementos indivisos, os quais compõem o espaço do 
território pesqueiro, estão em disputa. Sujeitos diferentes, marcados por racionalidades e projetos 
distintos a disputar os territórios pesqueiros, protagonizam a situação de conflito ambiental9 e de injustiça 

9  Compreende-se aqui como conflitos ambientais aqueles que envolvem grupos sociais com modos diferenciados 
de apropriação, uso e significação do território, em que um dos grupos é ameaçado por impactos indesejáveis, do modo de 
apropriação do outro. (ACSELRAD, 2004).
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ambiental10. Este cenário impulsiona as comunidades pesqueiras, organizadas enquanto movimento, em 
campanha nacional pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras11.

Para o CPP, de modo geral, o território pesqueiro encontra-se em situação de conflito ambiental 
entre os “grandes interesses econômicos/ turísticos” e os pescadores tradicionais. Em 2010, realizou-se 
o diagnóstico da pesca artesanal no alto e médio São Francisco12 através da coleta de dados por um ano 
junto às comunidades. O relatório desse diagnóstico aponta que, quanto aos problemas ambientais do 
rio, os pecadores manifestam preocupação e percebem a relação que isto tem com a pesca. Segundo 
relatório, 94% dos entrevistados afirmam visualizar tais problemas em seu entorno, e 89,7% acham que 
esses problemas influenciam no seu modo de vida que está imbricado na vitalidade do rio (ver figura 
02).

Figura 02: tabela 22 e 23 do Diagnóstico da Pesca Artesanal

Das 973 nomeações, utilizadas pelos entrevistados, para descreverem os problemas identificados, 
causas e consequências se relacionam: 3,4% apontam a poluição do rio; 20,3% cianobactéria/esgoto 
urbano/água fétida; 11,2% esgoto industrial (ver figura 03).

Os problemas são identificados pelo povo do rio, conforme o grau de implicação dos mesmos, no 
seu modo de vida. A soma dos dados vinculados a escassez do peixe (dificuldade de sobreviver da pesca, 
escassez do peixe, falta de recursos para pescar) é 32,5%. Revers e Malvezzi (2011) afirmam que a leitura 
estatística dos dados do diagnóstico, sob o ângulo ambiental é também a tentativa de apreender parte da 
consciência que os pescadores (as) possuem dos problemas que os afligem. Em um estudo etnoecológico 
sobre as mudanças socioambientais na pesca artesanal no Alto-Médio São Francisco em Minas Gerais, 
Thé (2012, p. 38) aponta que os pescadores possuem uma compreensão sobre as principais causas da 

10   A injustiça ambiental é o processo pelo qual a implementação de políticas ambientais, ou a omissão de tais políti-
cas ante a ação seletiva das força de mercado, cria impactos socialmente desproporcionais, intencionais ou não intencionais, 
concentrando os riscos ambientais sobre os mais pobres e os benefícios para os mais ricos. (ACSELRAD, 2011)
11  A campanha pelo Território Pesqueiro foi lançada em Brasília/DF, em Junho/2012. Entre outros objetivos visa cole-
tar a assinatura de 1% do eleitorado para um projeto de lei de iniciativa popular que propõe a regularização do Território das 
Comunidades Tradicionais Pesqueiras (MPP). Disponível em: <http://www.campanhaterritorio.blogspot.com.br/>, Acesso 
em 24 de fev. 2015.
12   O propósito da pesquisa sobre a pesca artesanal surge no contexto da Articulação Popular São Francisco Vivo (AP-
SFV), apoiada por um projeto coordenado pela Comissão Pastoral da Terra e Conselho Pastoral dos Pescadores desde 2004. 
Teve como objetivo geral realizar um diagnóstico sobre a realidade dos pescadores e pescadoras em doze municípios. Sua 
execução teve duraçãode um ano com início em 2009 e conclusão em 2010 em um Seminário de socialização dos resultados. 
Um dos resultados do seminário foi a criação do Movimento dos Pescadores artesanais em Minas Gerais. O Relatório do 
diagnóstico está disponível em: < http://www.cppnac.org.br/materiais-sobre-a-pesca-artesanal>.
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redução do estoque de peixe13.

Figura 03: tabela 24 do Diagnóstico da Pesca Artesanal

A partir do seminário de socialização do diagnóstico, frente aos dados de diversos conflitos 
apresentados, algumas denúncias foram formuladas e protocoladas junto aos órgãos competentes. 
Entre estas se encontra uma representação entregue à Procuradoria Geral da República da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Federal14, por ocasião do lançamento da Campanha 
Nacional pela Regularização do

 Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, em junho de 2012.  Nessa os sujeitos das 
águas sanfranciscana denunciam os conflitos dos múltiplos usos das águas e a inviabilização do modo 
de vida da pesca artesanal

[...] nossas famílias de Pescadores/as Artesanais e Vazanteiros estão vivendo em situação 
de séria ameaça à nossa segurança alimentar e de perda de nossos valores culturais. Atingidos por 
toda esta situação, conscientes dos nossos direitos, indignados com tal desmando, solicitamos 

13  Em seus depoimentos os pescadores apontam como causa da diminuição do estoque pesqueiro: contaminação 
das águas por cianobactérias provenientes do esgoto urbano, principalmente o esgoto que chega ao rio São Francisco pelo 
sub-afluente rio das Velhas; a mortandade de aproximadamente 100 toneladas de diversas espécies, em 2005, causada pela 
atividade minerária da Companhia Mineira de Metais, indústria localizada na beira do rio São Francisco no município de Três 
Marias.

14 A Procuradoria Geral da República da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministé-
rio Público Federal trata de assuntos relativos aos povos indígenas e outras minorias étnicas.
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à vossa excelência que verifique a situação e tome as devidas providências. Ressaltamos: a 
segurança alimentar e nutricional de nossas famílias está ameaçada, acentuando, uma situação 
de maior vulnerabilidade social.
Reconhecendo o direito de suprir nossas necessidades básicas como seres humanos e como povo 
ribeirinho, exigimos a liberdade de transitar e trabalhar nas águas do rio e às suas margens. 
Este direito é condição necessária e indispensável para que continuemos convivendo com rio 
São Francisco e seus afluentes de forma sustentável, buscando formas alternativas de uma 
revitalização popular em prol de nossa gente, nossas águas e de nosso território! 

Isto posto, requeremos a adoção das providências cabíveis a fim de apurar os fatos acima 
descritos e responsabilizar os seus autores, e, desta forma, impedir a continuidade de conduta 
lesiva ao meio ambiente e à nossa categoria (pescadores e pescadoras Artesanais/vazanteiros/
as). Brasília, 05 de junho de 2012.MPP – Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais - 
Minas Gerais15

Para Valencio (2010, p. 203), o Rio São Francisco está no centro de disputas territoriais, estando 
seus povos em constante ameaça, dentre esses, os pescadores artesanais, os quais “não podem ser 
explicados sem o rio, onde seguem encadeando as características ecossistêmicas próprias do lugar – 
ritmos das águas, comportamento das espécies - com o seu fazer social”. 

Desde 2013, o rio São Francisco está com o volume abaixo da média histórica, os conflitos 
por uso da água ascenderam até o presente ano de 2016 e tendem a intensificarem-se. O município de 
Pirapora, em 2015 anunciou a pretensão de entrar com pedido para interromper a produção de energia 
da Usina Hidrelétrica de Três Marias para garantir o fornecimento de água ao município no segundo 
semestre do decorrente ano (ROCHA; RIBEIRO, 2015). 

 Movimentos sociais da Articulação Popular em defesa do Rio São Francisco (APSFV)16, entre 
esses o MPP, denunciaram os agentes governamentais e privados, por omissões e ações que, mediante a 
degradante situação do rio e seus múltiplos usos nas regiões da bacia sanfranciscana, violam os direitos 
das comunidades ribeirinhas, colocando as mesmas em situação de vulnerabilidade. Na região do alto e 
médio São Francisco Mineiro destacou-se em 2015: o baixo nível (7%) da barragem de Três Marias -  sob 
eminente risco de interromper a vazão a jusante (moradores próximos da barragem apontam que houve 
erro nas operações da CEMIG agravando ainda mais a situação); os usos da água em empreendimentos 
do agronegócio e minerários colocam em risco a disponibilidade e qualidade da água restante para os 
demais usos – como exemplo apontam o projeto Hidroagrícola no rio Jequitaí – sub-bacia do SF, que  
prevê uma barragem de aproximadamente 9.000 hectares de área inundada e um perímetro irrigado de 
35.000 hectares;  o Projeto Jaíba continua irrigando grandes áreas de cana-de-açúcar para produção de 
etanol, dentre outros produtos; a baixa vazão e a poluição no Rio das Velhas, que recebe a carga de toda 
a Região Metropolitana de Belo Horizonte (novamente estão a causar o fenômeno das “cianobactérias”, 
algas azuis, que torna imprópria a água para quase todos os usos); o risco de desabastecimento hídrico 
e caos social de populações urbanas, como as de Pirapora e de Jaíba. Mediante tal conjuntura descrita, 
propõem às instituições dos Governos Federal e Estaduais da Bacia e o Comitê da Bacia a declaração de 
“moratória para o rio São Francisco: suspensão de novos licenciamentos e outorgas de água para grandes 

15 MPP, 2012. Arquivo: Conselho Pastoral dos Pescadores - MG
16  A APSFV é uma articulação de organizações sociais presentes na bacia do Rio São Francisco que juntas mobili-
zam ações de revitalização popular do rio e da vida do povo – apoiado por projeto coordenado pela CPT e CPP. Maiores 
informações:  www.saofranciscovivo.com.br
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e médios projetos e revisão dos já concedidos na Bacia do Rio São Francisco” (APSFV, 2014)17.
Grande parte dos problemas de ausência-disputa pela água no São Francisco está associada à 

política de retenção das águas para o hidronegócio18 cuja finalidade associa-se prioritariamente para 
produção de energia que corrobora para a assegurar as condições naturais da vazão ecológica. A vazão 
ecológica na perspectiva de Gondim (2006) corresponde à quantidade de água necessária para atender 
a conservação do ecossistema, paisagens, interesses da cultura e da ciência.  Assim sendo, observa-se 
que a retenção de água de uma maneira generalizada e no caso acima não observou a vazão mínima 
entendida como a quantidade necessária de água para se manter o curso natural do rio, isto é a vazão 
ecológica do mesmo.

Zellhuber e Siqueira (2007, p. 8), afirmam que os principais usos econômicos do São Francisco 
remetem à permanência de um modelo de exploração econômica que, se não for substancialmente 
modificado, invalidam as iniciativas de programas de revitalização, que na maioria das vezes funcionam 
como “moeda de troca”, como o caso do Projeto de Transposição das águas do Rio São Francisco.

Os pescadores artesanais apontam a necessidade de medidas para a preservação e denunciam a 
ausências das mesmas, para o enfrentamento dos principais vetores que colocam a fauna e flora aquática 
em extinção.

A portaria 445 colocou várias espécies de peixe na lista de espécies ameaçadas. A gente 
fez uma reunião no Ministério da Pesca em Brasília para discutir essa portaria. E aparece espécie 
de interesse da pesca artesanal. Aqui, no São Francisco, tem três espécies. Apareceu o Pirá 
Tamanduá, o Pocoman e a Matrinchã, como vulnerável ou ameaçado. Agente ficou preocupado 
quando surgiu essa portaria, mas são peixes que já estavam em outras portarias também, já 
proibidos, né? De captura. A maioria das espécies está sendo dizimada não é por conta da pesca 
artesanal, mas por conta de outros fatores, né? Poluição, barramento; o fator mais agravante 
que tem na extinção das espécies são os barramentos, né? E isso, é que vem comprometendo, 
e também, outras espécies que eram de ambiente que hoje, nem água tem mais, secaram, né? E 
foram extintas. Então, agente não vê a pesca como uma preocupação. Mas as espécies, a gente 
acha que tem que ser manejadas mesmo, porque existe uma pressão para suspender essa portaria, 
e agente acha que tem espécie que tem que ter um cuidado melhor e por isso o movimento19 
luta por ordenamento, para agente conhecer, na verdade, o que está ameaçado e o que está 
sobreexplotado, como eles dizem. Mas isso teria que ser feito com estudo.O movimento pediu, 
e pede, há mais de dez anos, que agente vem batendo nessa tecla do ordenamento pesqueiro. 
Agente sentiu uma queda na produção do Pocoman, depois do acidente em 2005, daquela época 
em que deu a mortandade de surubim. Os peixes de fundo foram seriamente comprometidos com 
esses metais20 que tinha lá, porque o pocoman também apareceu, muito Pocoman morto e morreu 
muito ao longo do tempo. A própria questão da água, né? A falta de cheia que completa o ciclo 
dos peixes, né? Uma das razões da diminuição dos peixes é a falta do rio chegar aos berçários, 
onde os peixes se procriam, as lavas crescem, mas não voltam mais pro rio, as lagoas secam e o 

17   Arquivos: Comissão Pastoral da Terra – MG.
18  Hidronegócio é, literalmente, o negócio da água, e tem óbvia inspiração na expressão agronegócio. O termo surgiu 
da necessidade de se criar uma expressão que abrigasse sob a sua sombra todos os tipos de negócios que hoje surgem a partir 
da água. MALVEZZI, Roberto. Dicionário de Educação do Campo. In SALETE, Roseli; CALDART, Isabel B. P; ALENTE-
JANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org). 397 – 404.  Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, Expressão Popular, 2012. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/>. Acesso em 09 de maio de 2016.
19  O entrevistado se refere ao Movimento dos Pescadores Artesanais do Brasil, do qual participa da coordenação 
pelo estado de Minas Gerais.
20  O Entrevistado refere-se a mortandade de peixes catastrófica nos anos 2004 a 2006 no Rio São Francisco, devido 
à ação poluidora por metais pesados das atividades da Empresa de Metais - Votorantim Metais -  instaladas ao longo da 
calha do rio há mais de 40 anos.
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peixe não completa o seu ciclo. (Informação Verbal)21.

Para o CPP os conflitos pela escassez da água, agravada nos três últimos anos no rio São Francisco, 
no caso empírico das comunidades supracitadas, vem se configurando de modo multifacetado. E se dá, 
a saber:

Em termos de quantidade e qualidade da água.1.  A diminuição do volume das águas do rio - e 
afluentes, e a poluição que torna este insumo “in natura” inapropriado ao consumo humano, embora as 
famílias sejam obrigadas a consumi-las, em muitas comunidades, por falta de opção;

Há territórios de comunidades onde se acirrou o conflito socioambiental territorial.2.   A 
histórica violação do direito de servidão de passagem se evidencia com o baixo volume das águas que, 
consequentemente, inviabiliza o transporte fluvial, deixando como única alternativa para as comunidades 
o enfrentamento pela derrubada das cercas e cadeados, na busca pelo direito de passagem, mas, também, 
outros, como educação e saúde que só podem ser acessados, via a liberação das estradas22; 

A situação de escassez do peixe.3.  O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), sem considerar as 
reais causas e possibilidades de superação, usa a situação de escassez do peixe para justificar sua política 
que privilegia a aquicultura em detrimento da pesca artesanal. Tal barganha conta com a conivência 
de órgãos ambientais que, há alguns anos, vem apontando o fechamento da pesca como solução para 
o problema da escassez do peixe no São Francisco23. Esta “falsa ou incompleta solução” tem em seu 
favor a pressão do Estado, de políticos e a conivência de ONGs que vão trabalhando pela cooptação 
das lideranças. Tem-se ainda, a disputa com os pescadores amadores, os quais são favorecidos com 
as medidas tomadas, inclusive com a legislação flexibilizada em seu favor. Mediante a diminuição da 
renda, a que ficam submetidos a essas circunstâncias, pescadores e observadores da região expressam 
que os amadores aproveitam desta condição para se apropriarem dos conhecimentos tradicionais da 
pesca e utilizarem os pescadores artesanais como mão de obra. Na percepção do CPP isso consiste 
na apropriação dos conhecimentos tradicionais das comunidades pesqueiras, por outros, a disputar 
o território pesqueiro.  Este status quo remete ao fenômeno da “produção social da inexistência da 
pesca artesanal no Velho Chico, onde mercado e Estado constroem conjuntamente ação estratégica para 
deflagrar a desterritorialização dos pescadores artesanais” (VALENCIO, 2010, p. 203).

21  Entrevista concedida por Josemar Alves Durães. Entrevista [fev.  2015].
22  No dia 21 de Setembro de 2014, a Comunidade Caraíbas, em Pedras de Maria da Cruz, Norte de Minas Gerais, 
realizou um mutirão de reabertura de sua estrada histórica de acesso à cidade e comunidades vizinhas. Os fazendeiros da re-
gião, há alguns anos, fecharam a estrada com cercas e cadeados, proibindo a passagem do povo. Com a extenuante estiagem, 
ocorrida em 2014, as limitações das condições físicas do rio e financeiras das famílias para o transporte fluvial, impulsiona-
ram a comunidade -  lesada noexercício dos seus direitos, cansada de esperar por providências dos órgãos públicos e lentidão 
do poder judiciário -  a organizar um mutirão e reabrir sua estrada. Segundo os trabalhadores, a polícia chegou apontando 
as armas para os mesmos. O preposto da fazenda, em frente dos policiais, estava muito exaltado e fez ameaças violentas à 
comunidade e disse que iria expulsar a comunidade do local e destruir o “mata-burro” construído no mutirão. Somente em 
2014, as crianças moradoras no território da comunidade perderam 80 dias do ano letivo, devido a comum situação de quebra 
da lancha escolar, transporte utilizado pela prefeitura para atender as crianças. A estrada está em área da União, mas os fazen-
deiros se apropriam de forma ilegal e interrompe os acessos da comunidade cerceando seus direitos. Segundo os moradores 
daquelas mediações, apesar da cancela fechada e de outros limites impostos, cerca de 500 pessoas circulam por esta estrada 
diariamente. CPP,2014. Arquivo do CPP-MG.
23  Esta ideia quanto ao fechamento da pesca, é difundida entre pescadores e colônias de pesca na região. A mesma 
aparece de forma tensa em momentos da história relatada por Valencio (2007, p. 119).
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Com a escassez da água do rio acirra-se, também, a disputa pelas margens do rio – acesso às 4. 
terras tradicionalmente ocupadas. As terras que margeiam o rio São Francisco são públicas e de ocupação 
tradicional24. Mas são, também, a “menina dos olhos” dos fazendeiros e do agro e hidronegócio. Neste 
contexto, as lagoas marginais, “berçário dos peixes” estão sendo drenadas, pisoteadas pela criação de 
gado, gradeadas para plantio de capim. No Norte de Minas, em situação de conflito ambiental, entre 
fazendeiros e as comunidades tradicionais, essas últimas requerem junto à Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU), a regularização de seus territórios25.

O uso que os pescadores fazem do rio São Francisco vai além da relação objetiva de garantir o 
sustento de suas famílias. Cunha (2010) afirma que lógica capitalista, ainda que envolva estes sujeitos, 
homens e mulheres das águas, com o seu modo de vida que pulsa pelo tempo da natureza, não dialoga 
com a pesca artesanal e impossibilita o ingresso desses no tempo capitalista. 

Filho (2012) aponta para a possível “extinção inexorável do Rio São Francisco”, frente ao contínuo 
processo de degradação socioambiental, que já prenuncia um Rio São Francisco histórico.  Entretanto, 
há que se considera o movimento não estático da história. Diante da percepção do processo histórico 
de opressão do latifúndio, as excludentes políticas neodesenvolvimentistas e do estado de negação de 
direitos das populações tradicionais pesqueiras, enquanto movimento social, pescadores e pescadoras 
apropriam-se do curso de sua história, pautam suas lutas por direitos, que estão diretamente vinculados 
à defesa do modo de vida construído em torno da pesca. Neste sentido se compreende a campanha pela 
Regularização dos Territórios das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, interposta pelo MPP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que, com a escassez da água do rio – que se dá em termos de quantidade e qualidade - 
acirra-se também a disputa pelas suas margens, dificultando o acesso às terras tradicionalmente ocupadas. 

24   Segundo a Portaria nº 89, de 15 de Abril de 2010, as áreas de: várzeas e mangues enquanto leito de corpos de 
água federais; mar territorial; áreas de praia marítima ou fluvial federais; ilhas situadas em faixa de fronteira; acrescidos de 
marinha e marginais de rio federais; terrenos de marinha e marginais presumidos, são consideradas indubitavelmente da 
União, por força constitucional, e sobre elas qualquer título privado é nulo. E podem ser destinadas ao uso pelas comunidades 
tradicionais para fins de moradia e uso sustentável dos recursos naturais. Disponível em: <http://patrimoniodetodos.gov.br>. 
Acesso em 13 de mar. de 2015. 
25  A exemplo tem-se o caso da Comunidade Caraíbas, em Pedras de Maria da Cruz – Norte de Minas. A SPU, por 
meio de seu superintendente em Minas Gerais, assinou em dezembro de 2012, o primeiro Termo de Autorização de Uso 
Sustentável (TAUS) de Minas Gerais, em favor da Associação dos Vazanteiros e Pescadores Artesanais da Ilha da Capivara 
e Caraíbas. O TAUS garante aos vazanteiros e pescadores o uso para moradia, pesca e agricultura sustentável de uma área 
de 2.043,45 hectares, o que corresponde, aproximadamente, a dois mil campos de futebol. As terras constituem patrimônio 
da União, já que constituída por terrenos marginais a rio federal (São Francisco) navegável, como também por ilhas situadas 
nesse mesmo curso d’água... O instrumento do Termo de Uso registra que a concessão funda-se na “imensa potencialidade 
dos recursos naturais existentes às margens do rio São Francisco, como fator econômico capaz de contribuir decisivamente 
para a melhoria das condições de vida das populações tradicionais ribeirinhas (pesqueiras e vazanteiras), que promovem o 
aproveitamento racional e sustentável e ordenação do uso das áreas da União alagáveis, visando garantir a permanência da 
Comunidade dos Vazanteiros e Pescadores Artesanais da Ilha da Capivara e Caraíbas, para fins de moradia e uso sustentável 
dos recursos naturais por suas famílias ribeirinhas, como forma de compatibilizar a integridade do meio ambiente com o pro-
cesso socioeconômico da região”. Procuradoria da República de Minas Gerais. Disponível em: <http://pr-mg.jusbrasil.com.
br/notícias/> Acesso em: 26 de fev.  2015.
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Fica evidente que o território pesqueiro nas barrancas do São Francisco está em disputa crescente.  
Há um encadeamento de desastres em curso que terá destino indesejável, caso providências 

eficazes não vierem a ser aplicadas, ou medidas urgentes a médio e curto prazo. Os riscos são eminentes, 
os próprios pescadores artesanais, os primeiros afetados pelos males que recaem sobre o rio, concluem, 
no documento denúncia: que suas famílias de Pescadores/as artesanais e Vazanteiros estão vivendo em 
situação de séria ameaça de segurança alimentar e nutricional e de perda dos seus valores culturais, 
acentuando, uma situação de maior vulnerabilidade social.

Os sujeitos da pesca artesanal, organizados enquanto MPP, não se veem como meros exploradores 
dos recursos naturais, “buscam formas alternativas de uma revitalização popular em prol de sua gente, 
suas águas e de seu território”. Eles demonstram consciência crescente em relação aos problemas que 
lhes afligem e tendem a reagir. Apontam a necessidade de medidas para a preservação e, simultaneamente, 
denunciam a ausências das mesmas para o enfrentamento das causas que colocam a fauna e a flora 
aquática em extinção. Neste processo estão, gradativamente, visibilizando a sua existência e resistência 
frente ao processo de extermínio silencioso das populações tradicionais em curso no país. 

Desse modo, está posta uma circunstância de “tensionamento” que denuncia, em si mesma, os 
riscos em que os povos e comunidades tradicionais do São Francisco estão submetidos. A escassez 
da água decorre da escolha política econômica desenvolvimentista. A compreensão desta situação se 
dá através da concepção de desenvolvimento apontada por Ribeiro (2008) como um campo de poder 
formado por muitas redes e instituições na busca por manutenção da expansão capitalista. Deste processo 
deriva a voracidade do capital a provocar desterritorializações e, consequentemente, o desequilíbrio de 
ecossistemas e comunidades tradicionais. Mesmo as tentativas de implementação de políticas que visam 
à superação da degradação ambiental, a qual tem diversos vetores a serem enfrentados, efetivam-se 
como medidas mitigatórias, dão-se de modo a onerar e inviabilizar os modos de vida tradicional. 

O cenário de escassez explicita múltiplos conflitos e interfere diretamente na resiliência histórica 
das comunidades pesqueiras. A pesca artesanal tem sido apontada como uma atividade em fase de extinção 
no rio São Francisco. Por um lado, tal situação se acentua diante do que pesquisadores apontam como a 
“a extinção inexorável do rio”, uma vez que estes sujeitos têm seu modo de vida imbricado na qualidade 
de vida do rio. De outro lado, há que se considerar o movimento não estático das forças no campo das 
lutas sociais, a organização dos sujeitos das águas dos rios e mares no Brasil, que na autoafirmação 
identitária, evocam sua tradicionalidade e instrumentalizam a luta em defesa dos seus territórios.
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