
MULHERES DA PESCA E DO CINEMA
UM EXPERIMENTO CINEMATOGRÁFICO NO 

MUNICIPIO DE ITAPISSUMA - PE

Silvana Marpoara 1, Maria do Rosário de Fátima de Andrade Leitão 2

                                                
1 Silvana Marpoara é jornalista, produtora cultural, professora dos cursos de cinema e jornalismo e mestranda do programa 
POSMEX, da Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, bolsista da CAPES. 
Email: marpoara@hotmail.com  
2 Maria do Rosário Leitão é Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local -
POSMEX- Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 
Email: rosario@dlch.ufrpe.br



Introdução

Dizem que o pescador e o cineasta 

compartilham de um mesmo gosto : a boa 

conversa... Um conta seus “causos”, por vezes 

inventa, e acaba fazendo dessas  pequenas 

histórias enredo digno de um roteiro 

cinematográfico. O outro escuta e observa 

tantos outros “causos”, que acaba transformado 

textos e personagens em filmes. Em comum eles 

tem o imaginário, a representação da realidade, 

o sonho e a riqueza de histórias e imagens que 

fazem parte de suas culturas. 

Assim surgiu o interesse em realizar um projeto 

de pesquisa que aliasse cinema e pesca. Para 

isso, escolhemos a comunidade pesqueira da 

cidade de Itapissuma – litoral norte do estado de 

Pernambuco – que há mais de 20 anos é 

comandada por mulheres através da colônia Z-

10. E o objetivo dessa pesquisa3   consiste em 

identificar e analisar as estratégias de 

comunicação utilizadas pelo projeto Promotoras 

Legais Populares e sua incidência no 

empoderamento das pescadoras de Itapissuma, 

tanto no processo de resistência à violência de 

gênero, como no acesso à cidadania.

A cultura foi redefinida como o processo que 
constrói o modo de vida de uma sociedade. O 
cinema, a TV e a publicidade tornaram-se 
assim os principais alvos de pesquisa e 
análise. Tornou-se necessário investigar mais 
de perto o próprio cinema como um meio 
específico de produzir e reproduzir 
significação cultural. TURNER , 1988

                                                
3 Titulo do projeto: VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO, EMPODERAMENTO, CIDANIA: 
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DAS 
PROMOTORAS LEGAIS POPULARES 
PARA AS PESCADORAS ARTESANAIS DE 
ITAPISSUMA. 

Material e Métodos

Mas antes de darmos inicio a essa conversa 

sobre cinema e pesca, gostaríamos de dizer que 

essa pesquisa se encaixa, em diferentes 

momentos, em duas linhas de investigação : 

políticas e estratégia de comunicação (visto que 

aqui são contempladas as culturas populares e 

suas diferentes manifestações, assim como o 

impacto da tecnologia da comunicação). E 

também os processos de atividades da extensão 

rural, ambos os direcionamentos são do 

programa de pós graduação Extensão Rural e 

Desenvolvimento Local (POSMEX) da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, que 

juntamente com as Universidades Federais de 

Santa Catarina, Santa Maria (RS), Viçosa (MG), 

do Pará, além das Universidades Estaduais de 

Campinas (SP) e do Mato Grosso formam o 

grupo de instituições que dedicam estudos e 

pesquisas em torno da extensão rural no Brasil.

Para isso, foi escolhida a metodologia de uma 

pesquisa-ação que tem sido utilizada, nas 

últimas décadas, de diferentes maneiras, a partir 

de diversas intencionalidades, passando a 

compor um vasto mosaico de abordagens 

teórico-metodológicas. O propósito é descobrir 

as possibilidades de utilizar a pesquisa-ação 

como instrumento pedagógico e científico capaz 

de gerar a transformação participativa, em que 

sujeitos e pesquisadores interagem na produção 

de novos conhecimentos realizados. (FRANCO, 

2005). Buscou-se estruturar um processo 

pedagógico para a pesquisa-ação que utilize o 

cinema como elemento de mediação para 

abordar os assuntos e necessidades de interesse 

das pescadoras, através da construção dos 

vídeos produzidos por elas mesmas. 



Discussão

A partir das visitas a comunidade de Itapissuma, 

a proximidade com as pescadoras e a realização 

de oficinas audiovisuais, é que descobrimos os 

conteúdos abordados nesses filmes produzidos 

por elas. Essa é a oportunidade de utilizar o 

cinema como elemento de mediação, 

demonstrando assim a importância desse meio 

para a realização dessa pesquisa que nos traz 

elementos de análise a partir dos vídeos 

produzidos.

“A pesca é uma das atividades mais antigas 
da humanidade e talvez por isso das mais 
esquecidas também”, Altemir Gregolin
 ministro da pesca durante a Conferencia 
Estadual da Pesca, Recife 2009

Trata-se, assim, de uma possível reflexão sobre 

as práticas culturais e ainda aspectos sociais, 

políticos entre outras variantes dessa 

comunidade pesqueira. Assim como o projeto 

Vídeos na Aldeia (1987) 4. O projeto foi se 

tornando cada vez mais um centro de produção 

de vídeos e uma escola de formação audiovisual 

para povos indígenas e com isso permitiu criar 

um importante acervo de imagens sobre os 

povos indígenas no Brasil. O mesmo poderemos 

fazer, posteriormente, com as comunidades 

pesqueiras, visto que não há registros 

audiovisuais sobre essas comunidades em 

território pernambucano e nordestino, pelo 

menos  de maneira sistemática, o que demonstra 

um vasto campo de pesquisa e atividade 

extensionista a ser desenvolvido. 

                                                
4 Projeto  precursor na área de produção 
audiovisual indígena no Brasil, que tem como 
objetivo apoiar as lutas dos povos indígenas 
para fortalecer suas identidades e seus 
patrimônios territoriais e culturais. 
www.videonasaldeias.org.br

Em Itapissuma são as mulheres que dominam 

um setor até então caracterizado, 

principalmente, pela presença masculina: a 

pesca. Isso se deve a um novo papel e -

reconhecimento do mesmo – que as mulheres 

tem vivido, nos últimos anos. Um dos conceitos 

que vem se consolidando como estratégia para 

promover a igualdade entre homens e mulheres 

é o empoderamento, que tem conquistado uma

maior aceitação teórica e se incorporado à 

prática dos diversos atores sociais, na 

perspectiva do gênero no desenvolvimento 

(LOPEZ; SIERRA, 2001).

Segundo o educador Paulo Freire o 

empoderamento é a capacidade de realizar, por 

si mesmo, as mudanças e ações que levam a 

evoluir e se fortalecer, assim como essa 

pesquisa se propõem, pois, através dos vídeos 

produzidos pelas próprias pescadoras essas 

mudanças e ações são capazes de fazer evoluir e 

fortalecer as histórias e a cultura dessas 

mulheres. 

E foram essas mulheres - e suas histórias - que 

chamaram a atenção, além da lida com a maré 

as pescadoras de Itapissuma enfrentam os 

problemas e dramas tão comuns a qualquer 

outro grupo de mulheres como: a preocupação 

com a família, o trabalho, o meio ambiente e 

também a violência. Estima-se que 60% das 

mulheres de Itapissuma, segundo a secretaria de 

defesa social do estado de Pernambuco, já 

tenham sofrido algum tipo de violência e esse é 

um assunto difícil de abordar. Nesse sentido, 

acreditamos que,  o contato com a produção 

audiovisual ajude essas mulheres a lidar melhor 

com essa situação, visto que essa é a 

oportunidade de falar a respeito, trocar 

experiências e buscar soluções. 



Com base nesses princípios, a contextualização 

de um cenário para essa pesquisa é fundamental, 

afinal, Itapissuma é uma cidade cheia de 

limitações sociais tão poucos recursos e 

oportunidades, mas, mesmo assim o cinema 

parece estar intensamente presente no 

imaginário dessas pescadoras. Mulheres que, 

mesmo sem saber nadar, enfrentam as águas em 

busca do sustento e também se emocionam com 

os filmes de romance e aventura que são 

exibidos na tv, que tem uma vaga lembrança do 

cinema que já existiu na cidade e que agora 

trocam suas redes e barcos pelas câmeras de 

vídeo para produzir suas próprias histórias. 

Resultados

Essa é uma pesquisa exploratória que 

sistematizará o percurso de um experimento 

cinematográfico nessa comunidade pesqueira 

com o intuito de fazer, através do cinema, uma 

série de atividades pedagógicas que venham a 

enriquecer a vida dessas mulheres pescadoras de 

Itapissuma e ampliar o conhecimento destas 

relações e deste universo. Foram realizadas 

leituras sobre o tema e uma série de oficinas 

como : roteiro, produção, equipamentos, entre 

outras. Além do constante contato dos 

pesquisadores com as pescadoras na idéia de 

produzirem juntos os vídeos documentários 

frutos dessa pesquisa empírica e repleta de 

elementos de análise. 

Essa proposta de inserção, das pescadoras e suas 

histórias através da produção audiovisual, está 

diretamente ligada não só ao cinema – enquanto 

instrumento – mas também a outras áreas do 

conhecimento como : lingüística, psicanálise, 

semiótica e a antropologia. Algumas dessas 

disciplinas são, por si só, híbridas, e permitem a 

confluência de seus significados e estruturas na 

realização dessa pesquisa, além de serem 

fundamentais para a compreensão da mente 

humana. (WOLLEN, 2000). Afinal, o cinema 

não é nem mesmo alvo final da pesquisa, mas 

parte de um argumento mais amplo sobre a 

representação – o processo social de fazer com 

que imagens e sons signifiquem alguma coisa. 

(TURNER, 1988).
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