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INTRODUÇÃO

O estudo em desenvolvimento tem como 
objetivo analisar o processo de Extensão Pesqueira 
no Município de Itapissuma, compreendendo como 
ocorreu a apropriação desta extensão por 
pescadores e pescadeiras artesanais no período de 
1975 aos dias atuais, quais as metodologias, quais 
as instituições envolvidas, como estão as relações 
entre estado, sociedade civil e a comunidade na 
perspectiva da extensão, quais os frutos desta 
extensão no desenvolvimento de lideranças locais, 
meio ambiente, geração de trabalho e quais as 
implicações no processo de desenvolvimento da 
localidade.

Material e Métodos  

Adota-se na pesquisa a análise de 
documentos relativos ao movimento de extensão 
rural (pesqueira), relatórios e documentos emitidos 
pela CPP, além de bibliográfica sobre processos de 
extensão rural e pesqueira, movimentos sociais na 
pesca. Os instrumentos para coleta de dados 
incluem observações “in loco”, registros 
fotográficos das atividades desenvolvidas, 
observações em reuniões realizadas na colônia no 
ano de 2009, além de entrevistas semi-estruturadas 
com os pescadores e pescadeiras, com a Irmã Nilza 
que trabalhou na comunidade durante 20 anos 
sendo representante da Comissão Pastoral da Pesca. 

Discussão

No ano de 1919, o comandante da Marinha, 
Frederico Villar, fez uma viagem ao longo da costa 
brasileira, começando por Belém do Pará, com a 
finalidade de fundar colônias de pescadores, com 
função de defender a costa nacional e 
industrialização da pesca e da exportação do peixe, 
as colônias nestes períodos são consideradas 
“viveiros da marinha”. Até o fim de 1920 já 
estavam fundadas colônias em toda Costa, de cima 
para baixo, sem a participação dos 
pescadores.(CPP,1986)[1]

Depois das colônias, os oficiais da marinha, 
fundaram a Confederação e elaboraram seus 
estatutos, que tinham por finalidade controlar todas 
as atividades pesqueira e utilizar os pescadores 
como instrumento de defesa nacional. 
.(CPP,1986)[1]

O processo de extensão pesqueira no Brasil teve 
inicio a partir de incentivos da Marinha brasileira 
que instituiu as primeiras colônias na década de 20, 
que tinham a missão de vigiar a costa e não como 
entidade representativa dos pescadores. (CALLOU, 
1994)[2].

Logo o papel de vigia da costa brasileira não 
implicou necessariamente em apropriação da 

atividade pesqueira como processo de valorização 
das pessoas envolvidas, como também como não 
houve comprometimento com o desenvolvimento 
da localidade.

Registram-se avanços quanto à mobilização das 
colônias, conseguidas com a contribuição 
particularmente do trabalho do Conselho Pastoral 
dos Pescadores na década de 1970. 
(PERRUCI,2007)[3]

O processo de abordagem adotado pela Comissão 
Pastoral dos Pescadores (CPP), sobre a 
coordenação do Frei Alfedo Schnuttgen é um dos 
exemplos no campo da extensão pesqueira. 
(CALLOU,2008)[4]. O objetivo da CPP é despertar 
o valor da pessoa humana, colocando os pescadores 
de “Pé”, valorizando as pessoas e tornando-os 
responsáveis pela sua promoção. Essa disposição 
entra em conflito com as praticas adotadas pela 
extensão publica, onde prevalecia a comunicação 
vertical nos processos de extensão, onde o objetivo 
da extensão era a transferência de tecnologias, sem 
a valorização dos saberes populares 
(LABERGE,1987)[5].

Em Itapissuma, 70% da população depende 
direta ou indiretamente da pesca. Segundo a 
Colônia Z-10, ali situada, o município tem cerca de 
quatro mil pescadores permanentes, além de um 
grande número de pescadores temporários e 
eventuais.(CPRH,1999)[6].

A prática extensionista da CPP abordava as 
pessoas que trabalhavam na pesca com uma 
comunicação horizontal participativa.

A metodologia adotada inicialmente foi contatos 
e conversas informais realizadas as margens do 
Canal com a participação das pescadoras, eram 
conversas complicadas em função da desconfiança 
apresentadas pelas pescadoras, conseqüência do 
total descaso das promessas feitas e jamais 
cumpridas por aproveitadores da situação da 
marginalização em que ela viviam mergulhadas. 

No ano de 1975, por solicitação de Frei Alfredo, 
foi morar na Vila uma comunidade de religiosas da 
Congregação de Santa Dorotéia, com o objetivo de 
conviver com os habitantes, criar laços de amizade 
e ajudá-los na descoberta de seu valor de pessoa 
humana, a imagem e semelhança de Deus, para que 
se tornassem agentes de sua própria historia. (CPP, 
1995)[7].

Irmã Nilza foi morar em Itapissuma com o 
objetivo de evangelização e de contribuir com a 
promoção humana, respeitando a cultura da 
população, de modo particular dos pescadores. No 
primeiro ano ela adotou a prática de observar os 
costumes das pessoas, suas ações religiosas e 
reações diante dos resultados positivos ou negativos 
da vida cotidiana. “Vendo, vendo e nada fazendo...” 
fala da irmã Dorotéia em entrevista a nossa 
pesquisa. Assim pode compreender e identificar os 
inúmeros problemas da comunidade: alta taxa de 
mortalidade infantil, falta de oportunidade de 



estudo para os filhos dos pescadores, exploração de 
empresas que compravam o pescado por valores 
irrisórios, falta de documentos mínimos como 
certidão de nascimento, marginalização das 
mulheres pescadoras que não tinham seu Direito 
Previdenciário garantido, falta de mobilização 
efetiva das colônias na defesa dos direitos dos 
pescadores. (CPP,2005)[8]. Posteriormente 
prosseguiu suas ações procurando criar laços, 
estabelecendo relacionamentos com as pescadoras, 
procurando fazê-las compreender que eram seres 
humanos a imagem e semelhança de Deus e 
devendo serem sujeitos de sua própria história.

O processo de extensão pesqueira estava então 
instaurado na comunidade, provocando reflexão nas 
atividades da pesca, questionamentos quanto aos
direitos trabalhistas (LEITÂO,2007) [9],
questionamentos quanto os recursos naturais 
existentes e buscando o desenvolvimento da 
localidade.

Resultados
Observa-se entre os primeiros resultados 

da pesquisa que o processo de organização da 
colônia Z-10 teve com as atividades da CPP um 
marco decisivo na condução, conscientização e 
orientação das ações da comunidade de pesca.3

Para Bordenave (1998)[10], a participação 
é uma necessidade básica, porém o indivíduo não 
nasce sabendo participar. Portanto é uma habilidade 
que se aprende e se aperfeiçoa, devendo ser 
compreendida e dominada.

Demo (1996)[11], afirma que participação 
não pode ser doada, outorgada, imposta. Também 
nunca é suficiente nem prévia. Participação existe, 
se e enquanto for conquistada. Porque é processo, 
não produto.

Qualquer espaço de educação popular, 
esteja ou não associado a uma capacitação 
profissional, seja no campo agrícola ou no 
industrial urbano, deve ter, pelas razoes ate agora 
analisadas um objetivo fundamental através do 
problematização do Homem-mundo ou do homem 
em suas relações com o mundo e com os homens, 
possibilitar que estes aprofundem sua tomada de 
consciência da realidade na qual e com a qual 
estão.(FREIRE,1986)[12]

O despertar das pessoas quanto aos seus 
valores como pessoas com Direitos e Deveres entre 
si e o grupo pertencente, a conscientização quanto à 
preservação dos recursos naturais do entorno são 
frutos da ação do processo de extensão no 
município.

                                                          
3 Sugestão para análise complementar - leitura do texto: 
Mulheres pescadoras: a construção da resistência em 
Itapissuma[13]
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