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Introdução

   O governo brasileiro através do presidente Luis 
Inácio Lula da Silva autorizou a assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica nº02/2006, que entre 
si celebram o Ministério da Educação e a Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 
República, no âmbito da política para a formação 
humana na área da pesca marinha, continental e 
aquicultura familiar, visando à inserção dos 
pescadores e pescadoras, camada essa
desprestigiada e renegada desde os primórdios da 
nossa história, com a finalidade de capacitar e dar 
uma educação de qualidade tanto para os 
pescadores e pescadoras quanto para seus 
familiares.

    Das atividades extrativistas desenvolvidas pelo 
homem a pesca artesanal é milenar e os pescadores 
artesanais são vistos ainda hoje como românticos, 

vivendo do reino da natureza, estando, assim, 
condenados a viver eternamente no passado. Os 
pescadores seguem os movimentos próprios da 
natureza, das marés, das espécies, dos astros e da 
atmosfera.

    A estratégia de ação se refere principalmente a 
conhecimentos ordinários. Vários autores 
estabelecem uma distinção entre conhecimentos 
ordinários e conhecimentos eruditos, ou saberes 
baseados na experiência e saberes teóricos, para 
mostrar como nessas sociedades se constroem com 
base em tradições, isto é, ao mesmo tempo, em 
modos de pensar e em modos de fazer as coisas, 
adquiridos por experiência. Os conhecimentos 
científicos são adquiridos por experimentação ou 
por dedução controlada pela lógica científica. O 
saber da experiência é comum entre todos os seres 
humanos e é todo esse saber que é utilizado para 
agir. (HUGUES, 2007, P. 40) [1].

Material e Métodos 

   A pesquisa é mais ampla e seguirá uma 
metodologia através da pesquisa in loco, análise dos 
dados fornecidos por entidades governamentais e 

supra governamentais, realização de entrevistas 
semi estruturadas e análise de bibliografia, não 
chegando a um final, já que os resultados e
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conhecimentos produzidos possam construir um 
julgamento de valor para que os governantes e a 
população tenham referências sobre os fatores que 
determinam o sucesso ou o insucesso de 
determinada ação, e possam interferir nos processos 
para corrigir procedimentos e/ou elaborar novas 
políticas e programas

   Dentro desse contexto, pretendo desenvolver um 
trabalho voltado para pesquisar os saberes, 
costumes e cultura dos pescadores artesanais e 
estabelecer associações de seus conhecimentos 
tradicionais com os pressupostos do 
desenvolvimento local, estudando e analisando sua 
classe, cultura e gênero na comunidade de 
pescadores do Canal de Santa Cruz no município 
pernambucano de Itapissuma, com a colônia de 
pescadores Z-10 que se colocou à disposição para 
colaborar com a referida pesquisa. 

Discussão

    A primeira Colônia de Pescadores do Brasil vai 
ocorrer em Santa Catarina em 18 de março de 1818, 
na enseada das Garoupas, Porto Bello, chamada de 
Nova Ericeira, formada por 101 pessoas, que 
vieram em uma charrua(navio de 3 mastros e 
grande porão e fraco armamento) denominada 
Conde de Peniche. Foi administrada pela Marinha
Portuguesa, Foram gastos 5.83$458, na compra de 
terras e edifícios. Foi nomeado para dirigir essa 
Colônia o Capitão de Fragata Miguel de Souza 
Mello e Alvim (SILVA, 1988, P. 67) [2]. Fato este 
ocorrido ainda no Período Joanino(1808-1821).

   A primeira regulamentação dos pescadores no 
Brasil ocorre no segundo Reinado(1840 -1889)  em 
1846 e a colônia de pescadores de Itapissuma foi 
batizada de São Pedro e registrada como colônia Z -
10 de Itapissuma, que foi fundada em 10 de 
novembro de 1927, é uma entidade de classe, sem 
fins lucrativos, situada na rua Dr, José Gonçalves, 
nº87, centro – Itapissuma-PE, cep:53700-000, 
inscrita no CNPJ nº 08.800.948/0001-33, com 
aproximadamente 2050 sócios cadastrados. Desde a 
sua inauguração a colônia estava tutelada ao poder
da Capitânia dos Portos da Marinha Brasileira e só 
por volta dos anos 70 com a criação do Conselho 
Pastoral dos Pescadores é que passou a ter uma 
pequena autonomia, e nos últimos vinte anos é 

presidida por pescadoras e que será o foco principal 
desse estudo.

     No município de Itapissuma, 70% de seus 
moradores dependem dessa atividade laboral, com 
pescadores, pescadoras e marisqueiras. A pesquisa 
se desenvolverá em um contexto histórico social 
levantado no município que apresenta 
características preocupantes, com a permanente 
falta de investimento social nas áreas de educação, 
saúde e infra-estrutura, com taxa de analfabetismo 
acima dos 30% de uma população muito jovem, 
atingindo mais de 12 mil pessoas até a faixa dos 30 
anos de idade, sem oportunidades de estudo e 
trabalho.

   CALLOU(1994, p-105) [3] acrescenta: seja como 
for, a pobreza das comunidades de pesca da nossa 
costa é ponto pacífico ainda em qualquer texto que 
aborde, do ponto de vista oficial ou não, os aspectos 
da cultura e da vida das populações litorâneas. 
Condições precárias de alimentação, habitação e 
higiene a que foram (e são) submetidas tais 
comunidades, fazendo delas, do passado à 
atualidade um ambiente problemático no campo da 
saúde e da doença. Com a finalidade de capacitar e 
proporcionar uma educação de qualidade tanto para 
os pescadores e pescadoras quanto para seus 
familiares.  

Resultados

   Os resultados preliminares observados nas 
análises e entrevistas com os pescadores, 
pescadoras e dirigentes da colônia Z-10, mostram 
que desde a chegada da Comissão da Pastoral dos 
Pescadores na região, com o frei franciscano 
Alfredo Schnuettgen e posteriormente com a irmã
Dorotéia Maria Nilza de Miranda Montenegro, por 
volta 1975, é que os pescadores(as) começaram a se 
organizar e a formar lideranças, conseguindo 
inclusive as primeiras vinte carteiras profissionais 
de marisqueiras do Brasil, em 1978.(fig. 1)

   No ano de 1985, a Confederação Nacional de 
Pescadores, fez uma convocação a todas as 
Federações Estaduais, encaminhando a realização 
de assembléias, e que elegessem delegados para 
compor um grupo que veio a denominar-se de 
“Movimento Constituinte da Pesca”. Este 
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movimento teve como finalidade discutir, elaborar 
e apresentar propostas aos deputados e senadores 
constituintes, reivindicando a inclusão das 
propostas dos pescadores artesanais na nova 
Constituição.

    Os representantes de Pernambuco em 1985, na 
Constituinte da Pesca realizada em Brasília-DF, se 
fez presente Anita de Luna, presidenta da Colônia 
de Ponte dos Carvalhos-Cabo de Santo Agostinho-
Pe, e Margarida Mousinho Rodrigues, presidenta da 
Colônia Z-10 de Itapissuma-Pe, que assumiu o 
cargo com a renúncia do antigo presidente Genival 
Aquino de Souza, sendo a primeira mulher a 
assumir o cargo de presidenta de uma colônia de 
pescadores. Ambas lutaram e defenderam a 
aposentadoria para as pescadoras casadas, direito 
esse privilégio apenas dos pescadores.(LEITÃO, 
2009, p. 04) [3].

   Nas eleições de 1989, a chapa encabeçada pela 
pescadora Joana Rodrigues Mousinho, saiu 
vitoriosa ao eleger a 1ª mulher presidenta de uma 
colônia de pescadores do Brasil, sendo reeleita até o 
ano de 2005, onde foi substituída de forma eletiva 
pela pescadora Mirian Mousinho da Paz. A partir 
de então a colônia Z-10 passou a ser administrada 
por presidentas que participam ativamente de 
reuniões, seminários, congressos e palestas nas 
Universidades. Desenvolveram uma característica 
própria na resolução dos problemas, apoderando-se 
da legislação vigente e difundindo-a aos seus 
associados.
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Figura 1: Entrega das primeiras carteiras das marisqueiras 

em Itapissuma em 1978, pela irmã Nilza Montenegro.


