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Introdução  

As Epistemologias do Sul tratam de uma proposta “não conformista, 

desestabilizadora e rebelde” (SANTOS, 2010, p. 59), que se distancia do pensamento 

crítico eurocêntrico, pela ênfase nos novos sujeitos sociais (e.g., campesinos/as, 

comunidades pesqueiras), os quais não foram considerados na teoria critica 

eurocêntrica, isto é, foram produzidos como inexistentes. De acordo com Santos (2010, 

p. 24), “a sua existência é um empecilho às realidades que se declaram superiores: as 

científicas, as avançadas, superiores, globais ou produtivas. Dessa forma, os indivíduos 

que não se enquadram nessa lógica são tratados como incapazes”. Note-se que esse 

distanciamento não significa negar a contribuição do pensamento moderno ocidental, 

mas transgredi-lo a partir da sociologia transgressiva das ausências e das emergências. 

 Na teoria das Epistemologias do Sul, o mundo é dividido por uma linha 

imaginária e bastante eficaz, a linha abissal, onde se desenvolvem formas de 

sociabilidades diferentes: sociabilidades metropolitanas e sociabilidades coloniais. Do 

lado das sociabilidades metropolitanas prevalece a dicotomia regulação/emancipação 

enquanto que do lado das sociabilidades coloniais, predomina a dicotomia apropriação 

(incorporação, cooptação e assimilação) /violência (destruição física, material, cultural e 

humana) (SANTOS, 2017). 

 Os monstros capitalismo, colonialismo1 e patriarcado, como são chamados por 

Santos (2017), geram a linha abissal, o pensamento abissal e produzem exclusões 

radicais. Por sua vez, o pensamento abissal gera a injustiça cognitiva global, que está 

intrinsecamente associada à injustiça social global e práticas de exclusão social, 

econômica e política.  

                                                 
1 Em termos sumários, o colonialismo é o conjunto de trocas extremamente desiguais que assenta na 
privação da humanidade da parte mais fraca como condição para a sobreexplorar ou para excluir como 
descartável (SANTOS 2014). Por sua vez, diversificando-se dependendo do espaço e do tempo, as 
mulheres têm sido consideradas inferiores se comparadas aos homens. A repressão que esse preconceito 
gera chamamos patriarcado (SANTOS, 2011, p. 01). 
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 Na lógica produtivista, o crescimento econômico é um objetivo racional e 

inquestionável, pois o conceito de produtividade é aplicado tanto à natureza quanto ao 

trabalho humano. Os indivíduos que não se enquadram nessa perspectiva são 

considerados improdutivos (SANTOS; MENESES, 2010, p. 24), sendo remetidos para 

setores de menor reconhecimento social e econômico. Para superar essas formas de 

exclusão, Santos (2010) nos propõe o pensamento pós-abissal2, o qual norteia a 

realização deste projeto de investigação.  

 Apesar da exclusão radical, nas sociabilidades coloniais também existem 

resistências e lutas contra as injustiças sociais, especialmente através do Movimento de 

Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP), e a Articulação Nacional das 

Pescadoras do Brasil (ANP), que lutam pelo reconhecimento das doenças ocupacionais 

no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

pela manutenção dos territórios pesqueiros, contra a privatização das águas e pelos 

direitos previdenciários (NEVES, 2013). 

 No conjunto dos estudos desenvolvidos mais recentemente no Brasil sobre as 

comunidades de pescadores/as artesanais, destacam-se os projetos: (i) transversalidade 

de gênero nas políticas públicas, nas relações de poder e no trabalho, o cotidiano das 

mulheres na cadeia produtiva da pesca artesanal; e (ii) gênero e pesca: o conselho 

pastoral da pesca e sua contribuição na trajetória do movimento de mulheres 

pescadoras. Realizados pela coordenação da professora Maria do Rosário de Fátima 

Andrade3, eles possibilitaram uma compreensão profunda e densa teoricamente sobre a 

relação entre gênero, pesca, cidadania, trabalho e educação. Vale destacar, ainda, a 

dissertação de mestrado de Fernandez (2012) que versa sobre a política nacional de 

desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura e seus impactos sobre a pesca 

artesanal no estado de Pernambuco. Por fim, Maneschy, Siqueira e Àlvares (2012) 

                                                 
2 El pensamento posabismal comienza desde el reconocimiento de que la exclusíon social em su sentido 
más amplio adopta diferentes formas según si esta es determinada por uma línea abismal o no abismal, y 
que mientras persista la exclusión abismalmente definida no es posible una alternativa poscapitalista 
realmente progressiva (SANTOS, 2010, p. 48). 
3 Leitão (2013) analisa a relação entre gênero, pesca e cidadania, envolvendo três regiões do país: norte 
(Pará), sul (Santa Catarina) e nordeste (Pernambuco, Ceará e Paraíba); leitão (2014) analisa as relações 
entre gênero e políticas públicas na cadeia produtiva da pesca artesanal nas comunidades de Brasília 
teimosa e Itapissuma (PE/Brasil); Leitão e Cruz (2012) analisam a relação entre gênero, trabalho e 
educação em comunidades tradicionais, entre elas a comunidade de Itapissuma; leitão, Lima e Furtado 
(2009) analisam a construção da resistência em Itapissuma através das mulheres pescadoras; Araújo e 
leitão (2010) pesquisam sobre as violências sofridas pelas pescadoras de Itapissuma através da produção 
de um documentário sobre as mulheres pescadoras de Itapissuma.  
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estudam a relação entre pescadoras, subordinação de gênero e empoderamento. Esses 

trabalhos nos possibilitaram pensar acerca das comunidades de pescadores/as artesanais, 

as mulheres pescadoras e suas lutas contra as injustiças sociais e o patriarcado. 

A maior parte das pesquisas mencionadas anteriormente sobre as comunidades 

pesqueiras no estado de Pernambuco e na cidade de Itapissuma centram-se na área da 

sociologia, antropologia, extensão rural e/ou desenvolvimento local. São escassas as 

pesquisas na área de educação sobre as comunidades pesqueiras que estejam 

consubstanciadas nos princípios de horizontalidade, reciprocidade e dialogicidade, e que 

contribuam para a construção de uma história não colonial, não capitalista e não 

patriarcal. No entanto, a educação é um processo de vital centralidade para a 

compreensão dessas questões. Os fenômenos de exclusão são, em grande medida, 

produzidos e mantidos através de processos educativos, sendo disseminados e, por 

vezes, naturalizados através da educação (informal, não formal e, mesmo, formal). 

Nesse sentido, o estudo das temáticas que envolvem a educação e, em específico a 

educação de adultos/as, pode contribuir, ao trazer uma perspectiva analítica própria, 

propiciando um debate mais rico sobre os fenômenos e processos que compõem as 

dinâmicas, as identidades e as vivências dos/as pescadores/as. 

Itapissuma: o lugar da pesquisa  

Itapissuma, inicialmente habitada por índios, tornou-se vila em 1588, com os 

padres franciscanos. Durante a invasão holandesa (1630 a 1654), construiu-se uma 

ponte ligando a cidade de Itapissuma à cidade da Ilha de Itamaracá. Hoje, essa ponte é 

conhecida como ponte Getúlio Vargas.  

A palavra Itapissuma é de origem tupi guarani e é formada pelos termos ita, que 

significa pedra, e por xuma, que significa negra. Faz referência às pedras negras e moles 

que compõem a margem do Canal de Santa Cruz (IBGE, 2017).  

A cidade de Itapissuma tem também uma forte tradição religiosa. Sua primeira 

capela foi fundada pelo Padre Camilo de Mendonça, no século XVII, em homenagem à 

São Gonçalo do Amarante. O rito à São Gonçalo do Amarante é comemorado desde 

1861, sempre no segundo domingo do mês de janeiro, no município de Itapissuma. Os 

moradores da região contam que a imagem do santo foi encontrada perto da praia, 

recolhida pelos pescadores e levada à capela mais próxima. No entanto, a imagem 
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sempre voltava a aparecer no mesmo local, perto da praia. Por isso, no local onde 

reaparecia a imagem do santo foi construída uma capela em sua homenagem. 

O rito à São Gonçalo do Amarante em Itapissuma é celebrado com a buscada, a 

levada, o novenário, a procissão e as missas. A levada consiste em levar numa procissão 

por terra a imagem do padroeiro da igreja de São Gonçalo até à Capela de São Paulo, no 

Forte Orange, Ilha de Itamaracá, e a buscada corresponde à busca da imagem por mar, 

isto é, um cortejo marítimo de Itamaracá até Itapissuma. Essa celebração conta com 

centenas de pessoas, procissões e shows durante uma semana. 

Além de ser padroeiro dos pescadores, em Itapissuma o santo também é invocado 

por quem procura um casamento. São Gonçalo do Amarante em Portugal é padroeiro da 

cidade de Amarante, conhecido como o santo dos violeiros, que cantam e tocam as suas 

orações. É também um santo que ajuda as “mulheres mais velhas a conseguirem um 

casamento” (CULTURA CAIPIRA BLOG, 2015). 

 

Comunidade pesqueira de Itapissuma 

A população estimada em Itapissuma no ano de 2016 era de 26.073 pessoas 

(IBGE, n.d.). Desse total, segundo informação da Colônia de Pescadores de Itapissuma, 

existem aproximadamente 5.000 pessoas que se dedicam à atividade pesqueira nesse 

município (LIMA; LEITÃO, 2014, p. 126). Apesar da pesca artesanal ser uma atividade 

econômica milenar, que gera alimento e renda para milhares de famílias, as 

comunidades pesqueiras tradicionais lutam diariamente por condições dignas de 

trabalho, reconhecimento das doenças ocupacionais pelo SUS e pelo INSS, direitos 

previdenciários, não privatização das águas e manutenção dos seus territórios. Tais lutas 

também acontecem no Movimento Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil 

(MPP), na Articulação Nacional das Pescadoras do Brasil (ANP) e no Conselho Pastoral 

da Pesca (CPP).  

A Comissão Pastoral da Pesca, importante espaço de luta para os pescadores/as 

artesanais, foi criada na época da ditadura militar, em 1968, e está vinculada ao trabalho 

do Frei Franciscano Alfredo Schnuettgen e à chegada das irmãs da congregação de 

Santa Doroteia Frassinetti, em 1975. Nessa congregação recebe destaque a irmã Maria 

Nilza de Miranda Montenegro (FURTADO, 2010). 
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Há registros escritos pelo padre Alfredo e pela irmã Nilza sobre questões 

econômicas, políticas, culturais, educacionais e religiosas do município, durante a 

atuação da CPP (1975-1995). Em relação às condições de higiene e saúde, um dos 

relatos faz referência à falta de energia elétrica, água encanada e saneamento básico 

(ibid).  

Apesar de já terem se passado mais de 40 anos, moradores de Itapissuma ainda 

sofrem com a falta de água: “[...] A Justiça determinou que à Companhia Pernambucana 

de Saneamento (Compesa) suspendesse as contas dos moradores de Itapissuma (Região 

Metropolitana) de janeiro último até a regularização no fornecimento d´água na cidade”. 

(MINISTÉRIO PÚBLICO PE, 2012), além da falta de saneamento básico na região. 

Apenas 25% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2017). 

Os relatórios da CPP fazem menção ainda sobre a expulsão de moradores em 

Itapissuma, da Fazenda Mulata e da localidade denominada “Solta”, que hoje pertence à 

ALCOA4 e aos processos organizativos da CPP junto à comunidade. Esses processos 

tiveram início em 1975 na própria casa da irmã Nilza e, mais tarde, passaram a 

acontecer na então sede da colônia de pescadores (FURTADO, 2010). 

Os temas abordados na casa da irmã Nilza são os mais variados: a legalização da 

profissão de pescadeira (como se autointitulavam as marisqueiras), educação, doenças 

inerentes à profissão, discussão da diferença entre cuidar e educar, encontro de 

pescadoras da praia de Itapissuma, Igarassu e Itamaracá, falta de saúde e sua relação 

com a falta de saneamento básico e uso de filtros, problemas que afetam os pescadores e 

pescadoras nas áreas, violência (ibid).  

Em relação à violência, o Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada (IPEA) nos 

traz dados recentes sobre a violência no Brasil, cuja medida é feita pelo número de 

homicídios para cada 100 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, no estado de 

Pernambuco morreram 3.315 pessoas por arma de fogo no ano de 2014 (IPEA, 2014). 

No entanto, se pensarmos a violência utilizando outros instrumentos de medição e 

validação, ela pode se mostrar ainda mais perversa. Em 1983, as pescadoras e os 

pescadores entendiam a violência: 

Quando são impedidos de ter acesso á maré, a pesca, ao sustento, a 
poluição das águas pela indústria, favorecimento do poder publico aos 

                                                 
4 Empresa de alumínio. Atua em toda a cadeia produtiva do metal, desde a mineração da bauxita até a 
produção de transformados e de alto valor agregado. 
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grandes grupos econômicos, matar, roubar, crianças abandonadas, 
idosos abandonados, mau atendimento nos hospitais públicos, maus 
tratos as “mulheres da vida”, aluguel de casa alto, falta de moradia, 
violência policial, a guerra, fome, doença, falta de união, destruição 
dos mangues, desemprego, entre outros (FURTADO, 2010, p. 84)5. 

 
Essas e outras questões eram discutidas na sede da Colônia de Pescadores em 

Itapissuma. As colônias de pescadores/as, em princípio, eram fiscalizadas pela Marinha 

de Guerra, que não admitia mulheres até o final da década de 70. Por isso, as mulheres 

não podiam fazer parte da colônia de pescadores (FURTADO; LEITÃO, 2013). Só a 

partir de 1979 é que começaram a ser emitidas as primeiras carteiras de pesca para 

mulheres. Ou seja, elas passaram a ter os mesmos direitos que os pescadores: 

aposentadoria após os 65 anos de idade e assistência médica hospitalar.  

Consequentemente, as pescadoras também obtiveram o acesso aos direitos 

sociais: licença maternidade, aposentadoria, auxílio doença e seguro defeso6 

(FURTADO; LEITÃO, 2013, p. 5). Segundo Joana Mousinho, as primeiras mulheres a 

tirarem carteira de pescadoras foram em Itapissuma. Em 1989, Joana Rodrigues 

Mousinho se tornou a primeira mulher a presidir uma colônia de pescadores no Brasil. 

Na prática, há dificuldades para ter acesso a esses benefícios, porque muitas 

pescadoras não possuem documentos que provem a sua existência, como o registro de 

nascimento (FURTADO, 2010). Além dos documentos de identificação, os pescadores 

e pescadoras precisavam que o/a presidente da colônia de pescadores e mais duas 

testemunhas atestassem que eles eram profissionais dessa cadeia produtiva e, por isso, 

poderiam acessar o Registro Geral da Pesca (RGP) (FURTADO; LEITÃO, 2013, p. 4).  

Apesar da lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, representar um grande avanço 

para as mulheres pescadoras, sobretudo por incluir como atividade pesqueira os “[...] 

trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e o processamento do 

produto da pesca artesanal”, nos quais a presença feminina é significativa 

(MANESCHY; SIQUEIRA; ÁLVARES, 2012, p. 728), muitas mulheres que trabalham 

nessas atividades (pesca de mariscos em Itapissuma, pesca de camarão - Baixo 

                                                 
5 Relatório do Conselho da Pastoral da Pesca de 20 de março de 1983, intitulado Relatório do Encontro 
Mensal de Pescadores e Pescadoras da Colônia Z-10 de Itapissuma, com o tema violência, coordenado 
por Margarida e Joana Mousinho (pescadoras). 
6
 O seguro defeso é o período em que a pesca de determinadas espécies fica proibida por causa da época 

de reprodução - a “piracema”. Devido à proibição, o governo paga um seguro-desemprego para aqueles 
que tenham a pesca como fonte de renda. O benefício equivale a um salário mínimo, atualmente em R$ 
937.  
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Amazonas no Pará, pesca em Indiaroba - Sergipe, pesca em Governador Celso Ramos - 

Rio de Janeiro), nos mangues, na cata de mariscos e camarão, são discriminadas. Seus 

trabalhos são vistos como menores, especialmente por não estarem em alto mar. 

Igualmente, são vistas como ajudantes, como se essas atividades fossem uma 

continuação do trabalho doméstico.  

O cuidado com as pessoas, a comunidade, a dupla jornada, na maré e em casa, 

são invisibilizados: “a gente adoece mais rápido porque temos várias jornadas de 

trabalho, tomamos conta da casa, maridos, filho; pescamos, cuidamos do produto 

pescado, vamos às feiras comercializá-los” (CPP NACIONAL, 2015). Por esse motivo, 

Joana acredita que contribui mais com as atividades pesqueiras do que os pescadores: 

“[...] porque a gente ainda beneficia os nossos produtos. Fazemos caldinhos, arte para 

vender nas praias, por exemplo. O sururu, o marisco, o aratu, e peixes surgem do nosso 

trabalho, muitos desses frutos os homens não pescam, só nós” (CPP NACIONAL, 

2015). 

Em relação às dificuldades da pesca artesanal, falta recursos para a conservação 

das redes e barcos, a maior parte não possui embarcações, a coleta de marisco ocorre 

com o corpo quase todo dentro da água e não é raro a água estar poluída. Há ainda a 

ausência de equipamentos de proteção e de políticas públicas para os períodos de menor 

rendimento, como no inverno (LIMA; LEITÃO, 2014, p. 132). Além dessas questões, 

os autores ainda destacam a falta de assistência médico-previdenciária, seguro-saúde em 

casos de acidentes de trabalho, remuneração diferenciada, discriminação por parte de 

seus pares, falta de uma política que lhes garantam aposentadoria digna na velhice 

(LIMA; LEITÃO, 2012, p. 8). 

Entre as principiais questões de saúde, as pescadoras destacam os problemas de 

coluna por passarem muito tempo de cócoras, catando mariscos, e por carregarem os 

baldes nas costas, depois da coleta dos mesmos. Esses hábitos também provocam 

problemas ginecológicos, por causa da lama do mangue (ibid, p. 9).  

Apesar de terem legalmente direito, desde 1979, à carteira de pesca e, 

consequentemente, à aposentadoria, as pescadoras relatam que sentem muitas 

dificuldades na reinvindicação da aposentadoria ou auxílio doença. As pescadoras 

também ressaltam que os médicos do INSS dão atenção especial à aparência física e 

pedem para que elas mostrem as mãos: se estiverem organizadas, limpas e se tiverem 

feito as unhas não conseguem ter acesso ao benefício. Isto é, se a aparência física das 
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pescadoras artesanais não corresponder ao imaginário que a classe médica construiu 

sobre elas, os seus direitos são negados (ibid, p. 9).  

Santos e Meneses (2010), ao tratarem da sociologia das ausências, percebem 

uma possibilidade de investigação que procura mostrar que a ausência não configura a 

inexistência. Várias formas de sociabilidades são definidas como ausentes, porque são 

produzidas como inexistentes. Essa perspectiva busca transformar objetos impossíveis 

em objetos possíveis, objetos ausentes em objetos presentes. Essa não existência de que 

trata Santos e Meneses (2010, p. 22) é produzida toda vez que um grupo social é 

considerado incapaz e invisível, não inteligente ou pouco desenvolvido. Pode ser 

produzida de cinco maneiras: o ignorante, o atrasado, o inferior, o local ou particular, o 

improdutivo ou estéril. 

Na lógica produtivista, o crescimento econômico é um objetivo racional e 

inquestionável, pois o conceito de produtividade é aplicado tanto à natureza quanto ao 

trabalho humano. Os indivíduos que não se enquadram nessa perspectiva são 

considerados improdutivos (SANTOS; MENESES, 2010, p. 24). Se pensarmos nas 

comunidades pesqueiras brasileiras, apesar de contribuírem com 56% da produção de 

pescado nacional e gerarem alimento e renda para milhares de famílias, as mesmas 

podem ser consideradas improdutivas se comparadas aos ganhos financeiros advindos 

da náutica de lazer e da aquicultura. As mulheres pescadoras, apesar de pescarem, 

beneficiarem os produtos e comercializá-los, podem ser consideradas improdutivas ou 

meras ajudantes. Ou seja, avanço e desenvolvimento para determinados grupos 

econômicos significa ameaça ao território para outros.  

Tratar economicamente as comunidades pesqueiras como residuais, locais ou 

não desenvolvidas e investir no turismo de larga escala, na náutica de lazer e 

aquicultura, é trazer um modelo de desenvolvimento que não inclui o povo brasileiro, 

não inclui as comunidades pesqueiras e que explora as pessoas, os territórios e os 

recursos naturais de forma a gerar dinheiro para poucos. (OPINIÃO PERNAMBUCO, 

2010).  

A falta de saneamento básico e as dificuldades de abastecimento de água em 

Itapissuma podem ser ainda potencializadas por meio da instalação de indústrias na 

região. Por outro lado, a especulação imobiliária e o aumento do custo de vida podem 

estar associados ao impacto do turismo na região (SILVA, 2014). As comunidades 

pesqueiras lutam pelo seu território para que consigam viver e para que as gerações 
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futuras também continuem vivendo com dignidade e usufruindo da pesca como 

atividade.  

 

Conclusão 

Pretendemos com este artigo trazer elementos que nos ajude a compreender a 

comunidade de pescadores/as artesanais de Itapissuma, bem como contribuir para a 

visibilidade e legitimação do conhecimento e lutas dessas comunidades. Além de 

propiciar a validação desses conhecimentos e combater o epistemicídio7, pretendeu-se 

destacar as exclusões radicais vivenciadas por essas comunidades.  

Falar dessas arduidades (e.g., em especial as lutas pela manutenção dos 

territórios pesqueiros, pela água que está sendo privatizada, pelos direitos 

previdenciários dos pescadores e pescadoras) não é uma questão técnica, mas uma 

questão civilizacional, pois envolve a sobrevivência dessas comunidades e das gerações 

futuras, que lutam contra um modelo de desenvolvimento que não inclui as 

comunidades de pescadores e pescadoras artesanais. 

Antecipa-se, assim, considerando os objetivos norteadores deste artigo, que os 

resultados se traduzam na coconstrução de uma proposta original de sistematização das 

perspectivas, vivências e identidades das pessoas (homens e mulheres) que exercem a 

atividade de pesca em Itapissuma, num processo de resgate da sua identidade coletiva. 

Portanto, a proposta final dos resultados provém do comapeamento, junto dos/as 

pescadores/as, das suas lutas, assim como das narrativas que tecem acerca de suas 

trajetórias de vida e suas histórias de comunidade pesqueira, contribuindo para a 

emergência de uma história transgressiva, não colonial e não patriarcal, onde aqueles/as 

que experienciam exclusões radicais se tornam seres centrais e preponderantes, 

essenciais à compreensão do seu próprio mundo.     
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