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Os dados apresentados são do projeto: 

O papel das mulheres pescadoras na 
governança da pesca e na gestão de 
recursos pesqueiros na região do rio 
Japura, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Amanã, Amazonas, 

Objetivos: 
a) Compreender as formas de participação 

das mulheres nas ações de gestão e 
governança da pesca dos projetos de 
manejo, 

b) Identificar fatores que contribuem para a 
inclusão ou exclusão das mulheres das 
atividades executadas nos projetos e das 
tomadas de decisão sobre as ações dos 
projetos 

c) Avaliar se essa participação estimula as 
mulheres a se organizarem, e/ou 
participar de forma ativa nas 
organizações dos pescadores e afirmar 
sua identidade de 
pescadoras/manejadora 



Argumento Central

• Para compreender os lugares e 
formas de atuação das 
mulheres nos projetos de 
gestão de recursos pesqueiros 
é preciso considerar aspectos 
sociais, culturais, históricos, 
econômicos, políticos e 
ambientais que configuram os 
diferentes contextos nos quais 
os projetos são desenvolvidos. 



• A pesca como um conceito abrangente -
inclui diversas atividades da cadeia de 
produção nas quais as mulheres estão incluidas

• Contudo, não estão incluídas nas estatísticas
de produção pesqueira (FAO 2018; IUCN 2019) 

• A Invisibilidade institucional das mulheres
nas estatísticas pesqueiras reforça as 
desigualdades de gênero no setor pesqueiro
artesanal

• Impede que elas participem plenamente de 
oportunidades econômicas e tomadas de 
decisões,

1. O trabalho das mulheres na atividade
pesqueira – relevância e invisibilidade



• A importância da pesca artesanal no 
fornecimento de alimentos, geração de 
emprego e renda. 

• 50% da força de trabalho na pesca
mundial que ocorre nas águas interiores
é formada por mulheres

• De cada duas pessoas que trabalham
no setor pesqueiro e na aquicultura em
todo o mundo, uma é mulher.

• A falta de dados desagregados por 
gênero sobre produção e renda gerada
pela pesca artisanal invisibilza o 
trabalho das mulheres



2. Importância da abordagem 
de gênero em projetos de 
gestão de recursos naturais 

• Homens e mulheres dependem dos 
recursos pesqueiros e utilizam de 
diferentes tecnicas para realizar a pesca

• Devido as diferenças no acesso, eles 
têm interesses diferentes em sua 
conservação (Agarwal, 2010a) 

• Mulheres (e crianças) são responsaveis 
por grande parte do pescado destinado 
ao consumo diário das familias 

• Redução nos estoques de espécies que 
fazem parte da dieta alimentar afeta a 
segurança alimentar; aumenta o tempo 
de trabalho na pesca 



Conceito de governança 

• Refere-se ao modo como ocorre a gestão de um recurso de uso comum que conta 
com a participação de vários agentes: o Estado (no nível federal, estadual e 
municipal), as organizações que representam a categoria dos pescadores 
(Colônias, Sindicatos e Associações), associações locais, stakeholders 

• No sistema de governança interativo de recursos naturais de uso comum, como o 
peixe, as comunidades locais devem ser capazes de resolver os problemas que 
surgem cotidianamente relacionados à gestão e o acesso a esses recursos. 

• É preciso criar sistemas eficientes de monitoramento e controle, como condição 
para que haja sustentabilidade no uso do recurso. 



• A abordagem de gênero na análise
do papel das mulheres na pesca
artisanal: 

• Serve como diretriz para que os governos
implementem políticas públicas que 
privilegiem uma abordagem de gênero, e a 
proteção dos direitos das pescadoras

• Destaca a importância da sustentabilidade
das pescas



3. Mulheres na gestão
e governança de 
recursos pesqueiros: a 
pesca manejada de 
pirarucus 



Produção e renda
gerada com a pesca
manejada em 2020 por 
12 coletivos de 
manejadores/as 
(PMP/IDSM 2021)

Pescadores e 
pescadoras

envolvidos - 1.332

Produção total: 
555.712 kg de 

pirarucu e 145.662 kg 
de outras espécies, 

Renda liquida
total obtida com a 

comercialização
da produção - R$ 

2.973.780,25

Pessoas
beneficiadas -

1.083

Renda media 
líquida p/ familia:

2.232,57



Projetos de Gestão de recursos 
pesqueiros (manejo de 
pirarucus - Arapaima gigas)

a) AP do Pantaleão 

b) AP do Jurupari

c) AP do Seringa/Joacaca

d) AP  do Capivara/Paraná do Jacaré

São assessorados por técnicos do 
Instituto de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá – IDSM



• Os coletivos formados por pescadores
e pescadoras artesanais reside em 12
comunidades situadas nas Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá e Amanã, e de seu entorno, e 
na área urbana

• Municipios envolvidos: Tefé, 
Alvarães e Maraã região do médio
Solimões, Amazonas, (PMP/IDSM 
2020)





Os 4 projetos de manejo
de pirarucus são
desenvolvidos por grupos
mistos (homens e 
mulheres)

Projeto de Manejo No. Mulheres No. Homens 

Pantaleão 27 109

Capivara 47 73

Seringa/ Joacaca 12 35

Jurupari 25 63

Totais 111 280



1) Vigilancia dos ambientes – ano todo

2) Contagem dos animais nos lagos para 
estimar a cota a ser autorizada pelo
IBAMA – inicio do verão

3) Captura dos animais no verão

4) Monitoramento – peso, medida
(superior a 1,5 m), sexo, local de captura

5) Assembleias regulares e anual de 
avaliação das atividades

Estrutura e funcionamento dos 
projetos 



4. A Atuação das 
Mulheres na gestão e 
governança da pesca 
manejada, um passo 
além da pesca



a) Como Agentes Ambientais 
Voluntárias - AAV

b) como membro das equipes 
de coordenação dos 
projetos de manejo  

c) Nos foruns de tomada de 
decisão sobre a execução 
dos projetos e 
comercialização do 
pescado 



• d) Como representantes das 
comunidades junto às associações
de moradores das RDS Mamirauá e 
Amanã no Conselho Gestor 

• e) Como sócias de 03 Colônias, 02 
Associações e 01 Sindicato de 
Pescadores dos municípios de Tefé, 
Alvarães e Maraã . 

• f) Como membros da diretoria da 
Federação dos Manejadores e 
Manejadoras de Pirarucu de 
Mamirauá – FEMAPAM



Numero de 
mulheres que 
ocupam cargos 
nos projetos de 
manejo (Acordos 
de Pesca)

Projeto de 
Manejo 

Mulheres na 
coordenação de 
projeto 

Mulheres 
Agente 
Ambiental 
Voluntário

Pantaleão 1 tesoureira 1

Capivara 3 (secretária, 
coordenadora, 
tesoureira)

1

Seringa/ 
Joacaca

4 (coordenação, 
secretaria, 
tesoureira (1ª e 2ª)

2 

Jurupari 2 (secretária e 
coordenação)

1

Totais 10 5



Fatores que contribuem para a inclusão e 
exclusão das mulheres das ações de 
governança e de gestão de recursos 

pesqueiros   

Impedem o desenvolvimento de 

relações sociais de gênero de forma 

equitativa nos projetos e tomadas de 

decisões .



Fatores de exclusão 

1. Culturais 

• a divisão do trabalho com base 
no gênero - atribui às mulheres o 
cuidado com os filhos 

• baixa participação de mulheres 
em atividades como a captura e 
a vigilância dos lagos

• Tabus sexuais - conceito de 
panema; 



• Impedem as mulheres de
participar das equipes de
vigilância e reuniões sem a
presença do marido ou
companheiro

• Consideram que as mulheres não 
possuem  capacidade de dominar 
conhecimentos e técnicas 
necessárias para realizar a pesca 
(contagem dos animais nos lagos)

1.1. Ideologias patriarcais (questão da honra) 



Fatores que promovem a 
Inclusão 

• 1. As mulheres usam estratégias para 
enfrentar situações de exclusão de 
atividades dos projetos de manejo: 

• 1.1. Organizam grupos formado apenas
por mulheres para realizar as atividades

• 1. 2. Atuam nas equipes de pesca como
membro do grupo familiar – família
trabalhando junta nas atividades de pesca

• 1. 3. Constroem redes de apoio de 
mulheres, de outros membros dos projetos
para desenvolver as atividades, quando
não tem o apoio de seus companheiros 



Fatores que 
promovem a 
Inclusão

• 2. Participar da construção de regras 
e normas que regem as atividades 
do projeto, incluindo propostas para 
garantir o acesso equitativo à cota 
de peixes destinada ao coletivo

• 3. Participar das assembleias onde 
são tomadas decisões importantes 
sobre as atividades do projeto 

• 4. Estar presente nos eventos de 
captura dos animais nos lagos 



a) os efeitos dessas ações para outras esferas da 

vida social, politica e economica das pescadoras; 

b) Nos grupos mistos a participação de mulheres 

pode resultar em melhor governança e 

conservação de recursos do que os projetos 

formados apenas por homens

c) A inclusão de uma perspectiva de gênero, 

permite que as mulheres participem das tomadas

de decisão, reforçando as ações de conservação

de recursos pesqueiros

Abordagem de gênero na análise das ações de gestão de 

recursos pesqueiros nos permite observar os seguintes 

aspectos:



As mulheres estão se organizando, criando redes,
reivindicando mais espaço dentro das organizações dos
pescadores e nos projetos de manejo

Reconhecimento 
e fortalecimento 
de uma 
identidade social



• Buscam afirmar sua identidade como 
pescadoras/manejadoras em torno de outros 
coletivos:

• Grupo de Mulheres Pescadoras e 
Manejadoras do Médio Solimões
(GPEMAS),

• Grupo de Mulheres em Ação (GMA), 
criado pelas pescadoras sócias da Colonia 
Z-32 de Maraã
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