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COMO ESSA HISTÓRIA COMEÇOU... 
 
Contato com a Colônia de pescadores Z-10 de 

Itapissuma através do Projeto Casadinho e do Núcleo 
de Desenvolvimento e Sociedade; 

Entrevistas com Irmã Nilza Montenegro da 
Comissão Pastoral dos Pescadores(CPP); 

Entrevistas com os ex-presidentes da Colônia Z-10: 
Joana Mousinho, Miriam Mousinho, Margarida 
Mousinho, Luiz  Amorim , João Xavier e Genival  
Aquino; 

 Interesse em escutar e contar histórias. 
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OBJETIVOS 
 

Resgatar as ações realizadas pela Comissão 
Pastoral dos Pescadores (CPP) no que se refere a 
gênero e educação no município de Itapissuma – 
PE;  

 

Identificar os desdobramentos destas ações para o 
desenvolvimento local na região, através de estudo 
de caso com metodologia que envolve a pesquisa 
bibliográfica, documental e empírica. 
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OBJETO, PROBLEMA E METODOLOGIA  

 

Objeto de estudo: A comunidade de pescadores 
artesanais que vivem da pesca artesanal no Canal de 
Santa Cruz em Itapissuma-PE; 

O problema: O alto índice de analfabetos entre os 
pescadores e pescadoras de Itapissuma e sua 
desorganização como camada social; 

A Metodologia: Envolve a pesquisa bibliográfica, 
documental e empírica. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Gênero:  

   Almeida, Leitão, Lucia, Maneschy, Motta-Maués, Marpoara, 
Pena, Silva.  

 Educação: 

    Arf, Bello, Buffa,  Chagas, Carvalho, Demo, Freire, Freitag, 
Frigotto, Foucault, Haddad, Libâneo, Mota, Nosella, SETEC, 
Silva.  

Desenvolvimento Local: 

    Bordenave, Callou, Campanhola, Hugues, Motta, Rojas, Tauk. 

História:  

    Barrêtto, Diegues, Mesquita , Silva. 
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CAPÍTULO I: 
 MULHERES QUE LANÇAM A REDE - UMA QUESTÃO DE GÊNERO 
 
 A história tem demonstrado que se exige que uma mulher seja 

protetora e cuidadora, o que gera relações desiguais de gênero, atribui 

ao masculino posição superior e ao feminino reforça uma relação de 

submissão.  

 

 Desta forma, a palavra gênero está relacionada ao modo como o 

homem e a mulher são separados dentro da sociedade, pelos hábitos, 

costumes, e não somente pelas diferenças de sexo (LEITÃO, 2010, p. 3). 

 

 Tratar de gênero e Pesca Artesanal é transitar em espaço delimitado e 

imerso em simbologias que colocam homens e mulheres em posições 

opostas. Onde, homens pescam em alto mar e mulheres nos mangues 

pedras e recifes.  
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 A categoria do gênero desnaturaliza as identidades sexuais e postula a 

dimensão relacional do movimento constitutivo das relações sociais. 

Margareth Rago  entende que “a mulher não deve ser pensada como uma 

essência biológica predeterminada anteriormente a história, mas como 

uma identidade construída social e culturalmente no jogo das relações 

sociais”. 

PENA acrescenta que: “Apesar da igualdade formal, presente na lei, é no 

cotidiano que se explicitam práticas discriminatórias que atentam contra o 

direito a igualdade estabelecida na Constituição Federal. As mulheres são 

discriminadas no mercado de trabalho, apesar de igualmente qualificadas, 

recebem pagamento inferior no desempenho da mesma função 

e/ou  recebem salários  menores porque têm acesso apenas às ocupações 

pior remuneradas.”  

Portanto a opressão e exploração das mulheres são praticadas por 

elementos  subjetivos e materiais dentro das relações sociais.  Nos dias 

atuais as lutas das mulheres concentram-se em vencer as resistências 

sofridas contra sua participação política; Como cita. BRAGA (2010) 

 

 

 

 

Produção Acadêmica do GPDESO/Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Sociedade - CNPq/UFRPE 



CAPÍTULO II 
PEIXE E SONHO – A ATUAÇÃO DA CPP  

 

 

Frei Alfredo Schnuettgen em Discurso na sede da colônia Z-10 (Foto-Domínio público) 
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  Resgata a história da Comissão Pastoral dos Pescadores em 
Itapissuma, desde sua chegada, as primeiras impressões sobre 
diversos aspectos do Município, as ações em torno da educação que 
foram coordenadas pela Irmã Nilza Montenegro. 

 

 Entre os anos de 1959 até 1964, vão surgir no Brasil campanhas e 
programas no campo da educação de adultos entre eles: o Movimento 
de Educação de Base, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal; o 
Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros 
Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no 
Chão Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação 
de Natal;  

 

 É nesse panorama político de forte repressão e atuação do Estado 
militar, que ocorre a criação da Comissão Pastoral dos Pescadores, no 
ano de 1968, que teve grande importância na história das lutas e das 
conquistas dos pescadores no Brasil. A contribuição da CPP no 
município de Itapissuma, está relacionada ao trabalho do frei 
franciscano Alfredo Schnuettgen, de origem alemã, que já havia 
realizado atividades semelhantes nas comunidades de Pitimbu e Acaú, 
ambas no estado vizinho da Paraíba.( CALLOU,1994, p.04) 
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 Frei Alfredo em seu processo de aproximação com a comunidade passa a 

vivenciar aspectos do cotidiano dos pescadores, construindo assim laços de 

amizade com as lideranças, presidentes e todos vinculados à Colônia. Sua 

aproximação se concretizou em visitas frequentes a localidade, participando 

inclusive de um dia de pescaria. 

 

 Após esse momento, em que Frei Alfredo ficou mais próximo aos pescadores, 

ele apresentou uma cópia do relatório do 1º Encontro Regional de Pescadores 

do Nordeste. Neste relatório havia informações sobre organizações de 

pescadores já existentes em Maceió, Olinda, Pitimbu e Acaú que visavam à 

melhoria das condições de pesca e de sobrevivência desses trabalhadores.  

 

  A proposta da Comissão Pastoral dos Pescadores era sensibilizar e mostrar 

que eles tinham inteligência, pois pescavam, teciam as redes, vendiam os 

peixes, consertavam as baiteiras. Assim empoderados – de seus direitos e 

deveres de cidadãos e pescadores - poderiam utilizar sua inteligência para a 

formação de uma sociedade mais justa. 
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 Não obstante Frei Alfredo socializou as experiências de pescadores de Maceió 

e da baia da traição, na Paraíba, onde as Colônias tinham instituído um imposto 

de 10% sobre a renda da pescaria mas em compensação, a Colônia se 

encarregava de pagar a contribuição do INPS de todos aqueles associados que 

fielmente pagassem a taxa estabelecida. 

 

 No dia 30 de março de 1974 foi fundada oficialmente a Sociedade de Ajuda 

Mútua de Pescadores de Itapissuma – SAMPESI – com a aprovação do estatuto, 

publicado no Diário Oficial e registrados em Cartório, com a participação de 14 

pescadores fundadores, entre os quais o presidente da Colônia Z-10, o tesoureiro 

e o cobrador da Colônia.  

 

 Em 1975, chega em Itapissuma a irmã Maria Nilza de Miranda Montenegro, da 

Congregação de Santa Dorotéia da Franssinettin, que  contou com o apoio do  

Padre Benedito Tavares Badú. Os dois religiosos vão se dedicar não só aos 

pescadores e às suas famílias, atuando de forma participativa e direta na vida 

dos pescadores e pescadoras de Itapissuma. 
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  A colônia passou a organizar os pescadores e pescadoras, com o intuito de 

realizar reuniões que viessem alcançar o objetivo de esclarecer os seus devidos 

direitos, como também conscientizar esses trabalhadores da importância dessa 

associação de classe. 

 

 Em 1985, na Constituinte da Pesca, realizada em Brasília-DF, se fez presente 

Anita de Luna, presidente da Associação dos Pescadores de Ponte dos Carvalhos 

(municipio de Cabo de Santo Agostinho-PE) e Margarida Mousinho Rodrigues, 

presidente da Colônia Z-10 (Itapissuma-PE), que assumiu o cargo após a renúncia 

do antigo presidente Genival Aquino de Souza, tornando-se assim a primeira 

mulher a assumir o cargo de presidente de uma colônia de pescadores 

 

  A situação do município no início dos trabalhos da Comissão Pastoral dos 

Pescadores em Itapissuma, quando irmã Nilza Montenegro chegou a Itapissuma, é 

retratada num diário que hoje se constitui num diagnóstico. Documento que na 

concepção de frei Alfredo e da irmã Nilza envolve suas impressões sobre os 

seguintes aspectos: SÓCIO-ECONÔMICO, SÓCIO-POLÍTICO, SÓCIO-

CULTURAL,   EDUCACIONAL e RELIGIOSO, daquela sociedade.  

Vale ressaltar a observação que os autores destacam no documento. Em virtude da 

escassez de dados pesquisados e não encontrados nas fontes oficiais, só podemos 

apresentar o que colhemos de nossa convivência com o povo. 
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Entrega das primeiras carteiras das marisqueiras da colônia Z-10 de 

Itapissuma em 1978, pela irmã Nilza Montenegro. (Foto domínio público) 

 

 

 Em 1981, conseguiram instalar uma sala de aula no período noturno, nas 

dependências da Colônia de pescadores Z-10, que foi fundada em 1922, e 

em 1981 possuía 680 associados, sendo 439 pescadores e 241 

pescadoras, no inicio contou com a ajuda da prefeitura municipal e de 

algumas marisqueiras que com o curso pedagógico se prontificaram a 

ensinar seus colegas de profissão. 
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  A atuação da CPP, na localidade de Itapissuma, vai chegando ao seu final 

quando a irmã Nilza foi convocada por ordem superior para retornar a João 

Pessoa, onde assumiu a direção de umas das escolas da Congregação. Esse 

fato causou estranheza a comunidade dos pescadores artesanais de Itapissuma, 

que até o presente momento não teve mais na sua região membros atuantes do 

Conselho da Pastoral dos Pescadores. 

 

 

 

Fotos das pescadoras em frente à colônia Z-10 de Itapissuma 

(Foto: Maria José P Diniz, 30/07/2010) 
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CAPÍTULO III 
HISTORIANDO A CIDADE DE ITAPISSUMA  

  A escolha do município de Itapissuma, que tem acesso pela Br. 101 norte e 

PE-15 e PE-35, distante 35 kilometros do Recife, cuja palavra é de origem tupi-

guaraní que significa pedra (Ita) negra (xuma) ou pedra(ita) lisa(pisseme), por 

causa de grandes pedras moles que ficavam à beira do Canal de Santa Cruz, 

que  banha o atual município. 

 Com a chegada do Padre Franciscano Mechior de Santa Catarina em missão 

religiosa, foram fundados o Convento de Santo Antônio de Igarassú e uma vila 

em 1588, que surgiram entre duas camboas (cercado em pequena depressão, 

junto ao mar, onde, na maré baixa, fica retido o peixe miúdo) e nos alagados: 

Bacurinho ao Norte e Suruajá ao Sul. 

Quando os holandeses ocuparam Pernambuco(1630 a 1654), construíram 

uma ponte que unia a vila à ilha de Itamaracá - na época Capitania do donatário 

Duarte Coelho, hoje chamada ponte Getúlio Vargas. A primeira capela foi 

construída no século XVII pelo padre Camilo de Mendonça e foi dedicada a São 

Gonçalo do Amarante. 
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 Em 1912, o trapiche de Itapissuma possuia 10 barcaças para o embraque do 

açúcar, tornando-se um dos portos mais movimentados de Pernambuco, possuia 

uma população de aproximadamente 1.200 habitantes, os quais trabalhavam em 

diversos armazéns ou na pesca, vocação natural do lugar. (BARRÊTTO, 2004, p. 

26). 

 

  Após um plebiscito realizado pela emancipação no dia 09 de maio de 1982, 

com 1.129 votos a favor, 30 contra e 06 nulos, foi elevado à categoria de 

município com a denominação de Itapissuma, pela lei estadual nº 8952, de 

14/05/1982, desmembrado de Igarassú. (BARRÊTTO, 2004, p.28). 

 

  Atualmente conta com uma população de 20.116 habitantes, sendo 16.330 

habitantes na zona urbana e 3.786  habitantes na zona rural, num território  de 

74km2, o que  determina uma densidade populacional de 272 habitantes por km2, 

uma das mais altas do estado. Tem como limites: ao norte o município de Goiana, 

ao sul e oeste o município de Igarassú, ao leste com o município de Itamaracá. 
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 Itapissuma é uma das 12 cidades que fazem parte da região metropolitana do 

Recife (RMR), e tem na pesca seu setor econômico mais expressivo. A venda de 

peixes e crustáceos trazidos do mar são a base do sustento dos pescadores. O 

pescado é distribuído por toda RMR, além de outros municípios do estado. 

 

 

 O turismo também é uma vertente importante da economia, devido aos rios, 

mar e manquezais que fazem o município ser reconhecido como um dos 

principais pólos naúticos do nordeste.  

 

  A pesca artesanal é uma das atividades principais da população, onde cerca de 

70% de seus moradores dependem dessa atividade laboral, o que barateia os 

pratos de frutos do mar. Comprar peixes, caranguejos, ostras, polvos, entre outras 

delícias ainda crus e fresquinhos é no mercado de crustáceos, um dos maiores da 

região, que se localiza às margens do Canal de Santa Cruz, no centro da cidade. 

 

  O Canal de Santa Cruz é um braço do mar que contorna a Ilha de Itamaracá, 

possui uma extensão de 22 Km, ocupando um espaço de 877 quilômetros 

quadrados e larguras variáveis de 0,6 a 1,5 Km.  
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 É nessa localidade que está situada a colônia de pescadores São Pedro, 

fundada em 10 de novembro de 1927 e refundada em 02/09/1984, 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, a 

presidência atual está com a pescadora Joana Mousinho. 
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Vista do canal de Santa Cruz do lado de Itapissuma.  

(Foto de: Maria José P Diniz, 30/07/2010) 

 



CAPÍTULO IV 
TECENDO E RETECENDO A REDE:  

ASPECTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO   LOCAL  
 

 Estudiosos como TAUK SANTOS & CALLOU (2006), afirmam que no 
começo dos anos 1990, é que nasce o interesse das nações em 
encontrar saídas para desafios locais de superação da pobreza e 
exclusão social.  

 

 CAMPANHOLA & SILVA, definem Desenvolvimento Local como um 
processo microssocial de construção coletiva, onde prevalecem as 
necessidades sociais e culturais, mas que devem ser compatíveis 
com as oportunidades locais de desenvolvimento, tanto nos 
aspectos econômicos da inserção no mercado, como nos aspectos 
dos recursos naturais disponíveis e de sua conservação  
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 As desigualdades sociais se transformam em desigualdades de 

cidadania impedindo o exercício de direitos básicos e deixando os 

cidadãos mais pobres como fácil presa ao clientelismo e paternalismo. 

(ROJAS, 2004, p. 32). 

 

 É dessa maneira que a participação dos pescadores e pescadoras 

artesanais de Itapissuma é de fundamental importância para o 

desenvolvimento local da região. 

 

  BORDENAVE coloca que: “A participação é o caminho natural para 

o homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, 

afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo. Sua pratica 

envolve a satisfação de outras necessidades não menos básicas 

tais como a interação com os demais homens, auto-expressão, o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar 

coisas, e, ainda, a valorização de si mesmo pelos outros”. ( 

BORDENAVE, 1994, p.16) 
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 O termo Desenvolvimento é uma metáfora que traz consigo um compromisso 

anterior quanto à natureza do processo. “Desenvolvimento (Development em 

inglês, entwicklung em alemão, desarrollo em espanhol e sviluppo em italiano) é, 

literalmente, o desdobrar ou o desenrolar de algo que já está presente em certo 

sentido pré-formado.” (FRANCO, 2004, apud ROJAS, 2004, P. 238).  

 

 Então o desenvolvimento local é um esforço contínuo por parte dos residentes 

de uma localidade, devendo ser utilizado como sinônimo de cooperação, de 

negociação, de completa convergência de interesses, de apaziguamento do 

conflito. 

 

 No Brasil o desenvolvimento local é praticado em favelas, bairros subúrbios, 

cidades, microrregiões, como iniciativa localizada, identificando objetivos, 

conseguindo recursos, possibilitando mobilizações, promovendo a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, ou de modo mais abrangente, 

como política pública que envolve associações, cooperativas, empresas, 

sindicatos, municípios, escolas, universidades e ONGs. (HUGUES, 2007, p. 15 e 

16). 

Produção Acadêmica do GPDESO/Grupo de Pesquisa Desenvolvimento e Sociedade - CNPq/UFRPE 



CAPÍTULO V 
EDUCAÇÃO & EMPODERAMENTO  

UM TRATADO POSSÍVEL  

 
 As políticas de educação entre os pescadores e marisqueiras em 

Itapissuma, começam a ser fomentadas com a chegada da 
Comissão Pastoral da Pesca por volta de 1972.  

 

 Em março de 1975, chegam à região as irmãs de Santa Dorotéia da 
Franssinettin destacando a irmã Maria Nilza de Mirando 
Montenegro, para continuar os trabalhos iniciados pela CPP. 

 

 A comunidade estava marginalizada (esquecida) no tempo e no 
espaço, mesmo fazendo parte da nossa história colonial, ainda 
passam por exclusões semelhantes as de 30 anos atrás. 
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 Tiveram início, por volta de 1975, as reuniões das marisqueiras na 
casa da irmã Nilza que em seus relatos chama atenção para as 
condições de sobrevivência desta população.  

 

  Essas reuniões passaram a ser semanais a partir de 1976, 
conversavam sobre a carestia, fome, doenças, precariedade das 
habitações, maridos embriagados, falta de escolas para os filhos e 
todos os problemas em comum entre as mulheres da pesca. 

 

  A metodologia utilizada pelas religiosas em Itapissuma, tinha por 
objetivos  mergulhar no processo de incultração – imprescindível a 
difícil MISSÃO a que se propunham, as irmãs passaram 
praticamente, o primeiro ano somente: VENDO, VENDO E NADA 
FAZENDO.  

 

 Seguindo o planejamento traçado pela CPP, irmã Nilza Montenegro 
passou a realizar reuniões em sua casa e depois no Centro da 
Pastoral dos Pescadores. 
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 Com essas reuniões em andamento, foi observado que 90% dos pescadores 

e marisqueiras da localidade da vila de Itapissuma eram analfabetos, e que não 

tinham certidão de nascimento ou casamento, surgindo aí à idéia de alfabetizar 

as pescadoras que alegavam: “É muito mais fácil manejar o remo que é pesado, 

do que manejar o lápis”, “pra completar, a gente enxerga muito pouco(a maresia 

irrita, prejudicando a visão)”, “A cabeça já não dá para aprender mais nada” 

(MONTENEGRO, 1976, p.24). 

 

 Nesse momento a vila de Itapissuma contava com três grupos escolares (um 

municipal e dois estaduais), sendo dois no centro e um na periferia da cidade. 

Todos com instalações precárias e um corpo de professoras quase sem 

nenhuma preparação pedagógica, e mal remuneradas.  

 

 As reuniões continuaram, e no ano de 1979, foi constatado que além da 

subnutrição geradora de toda espécie de doença, o descaso dos órgãos 

competentes responsáveis pela pesca e emissão da documentação no que diz 

respeito à legalização da profissão de pescadora (marisqueira), a falta de 

escolas, e o alto índice de analfabetismo era a preocupação maior, entre as 

cinquenta pescadoras que semanalmente se reuniam no Centro da Pastoral dos 

Pescadores.  
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 Paulo Freire educador pernambucano, afirmava que: “neste país em que os 

analfabetos constituem a metade da população e são maioria dos pauperizados 

por um sistema social marcado pela desigualdade e pela opressão” (FREIRE, 

1991, p.40). 

 

  Esta ideia ainda corrobora com a situação atual dos pescadores artesanais 

brasileiros que continuam ainda desprestigiados: são aproximadamente 90% das 

pessoas analfabetas, incluindo adultos, jovens e crianças.  

 
 POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS 

 

 

  Em agosto de 2005, foi lançado pelo governo federal o Programa Pescando 

Letras, proposta Pedagógica para a Alfabetização de Pescadores e Pescadoras 

Profissionais e Aquicultores e Aquicultoras Familiares, encampada na época pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca(SEAP), hoje Ministério da Pesca e 

Aquicultura(MPA), com recursos da Secretaria de Erradicação do Analfabetismo 

e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que pretendia  

alfabetizar 400 mil pescadores artesanais. 
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 O Programa atende aos pescadores e às pescadoras artesanais e seus 

familiares, bem como os cidadãos que vivem direta ou indiretamente da pesca ou 

da aquicultura, e também àqueles que vivem na comunidade, com a finalidade de 

incluí-los no exercício da cidadania. 

 

 Através do Decreto nº5.840, de 13 de julho de 2006, assinado pelo presidente 

da república brasileira, foi instituído no âmbito federal o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e Continuada/Ensino 

Fundamental – PROEJA, que vai ser coordenado pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica(SETEC) do Ministério da Educação.  

 

 

 O objetivo desse programa é atingir os estudantes que ainda não terminaram 

seus estudos das séries iniciais no período da infância ou adolescência, entre eles 

homens e mulheres, brancos, negros, índios, pescadores e marisqueiras, 

quilombolas, trabalhadores empregados e desempregados, filhos, pais e mães, 

moradores dos centros urbanos e das áreas rurais, que por quaisquer motivos 

deixaram de concluir seus estudos. 
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  O PROEJA é uma nova opção dentro da Rede Federal de Educação, que 

passará a ter maior participação na educação dessas camadas excluídas, com a 

finalidade da melhoria na qualificação educacional e profissional, para a inserção 

no mercado de trabalho, cada vez mais globalizada e especializado, bastando para 

isso aproximar-se cada vez mais dessas comunidades que tanto necessitam dessa 

escolarização.  

 

 
  CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO POSTERIOR A CPP EM  ITAPISSUMA 

 

 

 

 Em Itapissuma existem escolas de ensino fundamental (08), ensino médio (04), 

educação de jovens e adultos (EJA)(04), informática, treze creches e uma escola 

especial para deficientes auditivos e mentais, além da Escola Projeto (destinada a 

tirar da ociosidade as crianças e adolescentes nos fins de semana). Ao todo 

existem 16 escolas em Itapissuma - quatro estaduais e 12 municipais – além de 

outras duas instituições privadas de ensino. No total 3,6 mil moradores de 

Itapissuma estudam, sendo 1,2 mil alunos beneficiados com o programa Bolsa-

Escola e cerca de 290 profissionais de ensino atuam no município. 
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 De acordo com o IBGE e a Secretaria de Educação de Itapissuma, a partir de 

um estudo de QUINAMO (2005) desde o ano de 1996 é possível identificar um 

aumento significativo no nível de alfabetização e escolaridade entre os 

pescadores de Itapissuma, vale lembrar que os pescadores integram 70% da 

população do município. Em 1996, 41,9% dos pescadores eram considerados 

analfabetos ou sem qualquer escolaridade formal, percentual esse que foi 

reduzido para 19,6% em 2005.  

 No que se refere à proporção de pescadores que tinham completado o Ensino 

Fundamental, observou-se uma evolução de 24,8%, em 1996, para 52,6%, em 

2005. Nesse mesmo período, a participação dos que concluíram o 2º Grau 

aumentou de 0,3% para 5,5%. 

 Outro aspecto associado à escolaridade refere-se à participação de homens e 

mulheres da pesca que tem acesso ou se interessam pelos estudos. Na faixa 

etária até os 16 anos a proporção de pescadores estudantes sofreu uma 

redução, especialmente para o caso do pescador homem. 

 Na faixa acima dos 16 anos a proporção dos pescadores em geral que 

estavam estudando caiu para 30 enquanto que, no caso das mulheres, nessa 

mesma faixa etária, houve um aumento para 50%. 
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RESULTADOS 

 Consideramos que a primeira contribuição deste trabalho foi 

registrar a situação precária do sistema educacional, de Itapissuma, 

bem como de vários outros municípios do país; 

 

 Outra contribuição direta dessa pesquisa é auxiliar na criação de 

novas políticas públicas educacionais para o município, 

independentemente do credo religioso ou da situação política da 

região. 
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CONCLUSÕES 
 As informações coletadas durante a pesquisa resgatamos o processo 

histórico sobre a pesca artesanal em Itapissuma nos seguintes aspectos: 

gênero, educação e desenvolvimento local.  Constatamos que apesar 

dessas adversidades todas as pescadoras continuam tecendo e retecendo 

as suas redes, não só em busca do alimento, como também na busca do 

sonho de uma vida melhor através da educação. 

 Apesar da educação ser considerada um direito de todo cidadão 

brasileiro, garantido na Constituição Federal no seu artigo 8º, foi 

observado através dessa pesquisa, que isso de fato não acontece com 

a comunidade de pescadores de Itapissuma.  

 Sendo assim, consideramos que além do resgate histórico sobre a 

pesca artezanal em Itapissuma, outra contribuição consiste em registrar 

a situação precária do sistema educacional, de Itapissuma. Os dados aqui 

apresentados refletem a situação histórico-social, no que se refere à 

educação, de uma comunidade de pescadores do nordeste brasileiro que 

permanece quase inalterada ao longo de mais de vinte anos. 
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 Outra contribuição direta dessa pesquisa, é fornecer dados que 

possam auxiliar na criação de novas políticas públicas educacionais 

para o município, independentemente do credo religioso ou da 

situação política da região. 

 

 Finalizamos esta pesquisa, com a certeza da importância desse 

registro, visto que as novas gerações (filhos e netos de pescadores) 

convivem com uma nova realidade no que diz respeito à educação, 

pois os pescadores investem e incentivam seus descendentes na 

busca pela formação educacional que passa a ser a realização dos 

seus sonhos, considerando que eles não acreditam mais que a 

pesca possa proporcionar um futuro melhor para seus filhos do que 

a educação e que eles continuem a tecer e retecer suas redes. 
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DE FATO,  

É NECESSÁRIO SEGUIR NO MAR,  

EM RIOS E LAGOAS,  

LANÇANDO REDE TECIDA E RETECIDA TAMBÉM 
COM LINHA DE HORIZONTE 

E ESPERANÇA DE GARANTIR PEIXE E SONHO. 

“SENÃO VIVER NÃO É PRECISO” 

Pescadora Terezinha do Maranhão. 

  

 

OBRIGADO 
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