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INTRODUÇÃO 

 A atividade pesqueira interage com distintas modalidades de uso do espaço. Nas 

áreas litorâneas a pesca exercida em moldes artesanais ou empresariais estabelece 

relações complementares ou conflituosas com a expansão turística e urbana. Nas áreas 

ribeirinhas é a atividade agrícola, a ocupação das margens de rios e lagos e os 

empreendimentos hidrelétricos que trazem usos conflitantes ou complementares perante a 

atividade pesqueira. 

Frente a todos estes processos, pescadores defrontam-se com um amplo campo de 

embate envolvendo seus espaços de vida, moradia e trabalho, seu espaço geográfico e 

seus territórios. 

A emergência e politização de um movimento social de pescadores, em especial nas 

últimas décadas, apresenta-se como um agente no encaminhamento e nas discussões 

destas questões, que envolve a reprodução social dos trabalhadores da pesca. 

O objetivo desse trabalho é o de analisar este personagem social - os pescadores 

artesanais enquanto um movimento que ganha visibilidade em meados da década de 80 e 

apontar para uma Geografia das demandas e problemáticas que envolvem o setor 

pesqueiro, tais como a questão organizacional da categoria, questões econômicas, questão 

ambiental e questões relacionadas aos espaços de vida de pescadores e suas famílias, bem 

como apresentar algumas respostas que pescadores elaboram frente a estas questões. 

O ESPAÇO POLÍTICO 

Na história recente do movimento de pescadores, a Constituinte da Pesca pode ser 

considerado um marco que deu visibilidade à categoria e alavancou os processos recentes 

da organização de pescadores. Surgida como decorrência da IV Assembléia Nacional dos 

Pescadores, em 1984, onde pescadores, agentes pastorais vinculados à Comissão Pastoral 

de Pescadores e técnicos do Centro Josué de Castro, discutiram a necessidade de 

transformação do Sistema de Representação da Categoria, este movimento mobilizou 

pescadores de todo o país, visando incluir seus direitos na nova Constituição que estava em 

elaboração nos anos 80. 
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Cabe aqui lembrar que este sistema compreende a Colônia de Pescadores, as 

Federações Estaduais e a Confederação Nacional de Pescadores. Tal sistema foi criado a 

partir dos anos de 1920 por iniciativa da Marinha brasileira tendo por objetivo atrelar os 

pescadores a este organismo de Defesa e prepará-los para o novo mercado de trabalho que 

se configurava com a pesca mais moderna (SILVA, 1991) e teve ao longo de sua história 

uma marcada intervenção do Estado brasileiro nas esferas de representação dos 

pescadores. Um dos questionamentos de pescadores, era justamente a ausência das 

colônias nas reivindicações da categoria e a necessidade de conquistar seus organismos de 

representação. 

Cabe lembrar ainda que o trabalho desenvolvido pela Pastoral dos Pescadores, 

desenvolvido durante os anos 70, foi de fundamental importância para o início da 

mobilização dos pescadores, em especial no Nordeste e Norte brasileiros. 

À época de lançamento da Constituinte da Pesca, o presidente da Confederação 

Nacional de Pescadores, como nos anos precedentes, era indicado pelo Ministro da 

Agricultura. Ocorre que nos “ventos” da Nova República este presidente, ainda que 

nomeado pelo Ministro, foi indicado pelos pescadores, sendo comprometido com os anseios 

da categoria, formalizando o processo de convocação da Comissão Nacional Constituinte da 

Pesca em meados de 1985 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES, 1985). 

Em outubro do mesmo ano foi organizado pela Confederação Nacional dos 

Pescadores, em Brasília, o Seminário da Pesca Artesanal, que teve participação de cerca 

de 400 pescadores de todo país, além de técnicos de várias entidades e os organizadores 

do encontro. Na apresentação do programa do evento, os organizadores escreveram : 

"No momento em que o nosso País abre suas portas para os reais caminhos da 

democracia, o Seminário da Pesca Artesanal surge como oportunidade ímpar para que os 

pescadores possam dar início à luta pela conquista de seu espaço, fazendo valer seus 

direitos. 

Apresenta-se o evento com a finalidade de aproximar o pescador dos setores 

representativos do povo brasileiro de forma a proporcionar um amplo debate que permita 

consolidar as bases da Constituinte da Pesca, que deverá se traduzir em marco definitivo na 

história do pescador brasileiro." 

Ainda que contando com a presença maciça de pescadores, a dinâmica do seminário 

previa exposições de 15 minutos sobre temas como: o Sistema de Representação 

Profissional de Pescadores, Legislação Pesqueira, Desenvolvimento Pesqueiro, Políticas 

Sociais e Previdência Social. Somente 3 minutos era reservado para a participação dos 

 2826 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

pescadores, causando uma certa decepção entre estes que mais do que ouvir, haviam se 

deslocado até Brasília para se fazerem ouvir. 

Na avaliação da Comissão Pastoral dos Pescadores, " apesar das falhas da 

programação e na dinâmica, o Seminário teve pleno êxito. Foi uma arrancada na nova 

caminhada dos pescadores que não podem nem querem mais ser meros ouvintes em 

Congressos, Seminários e reuniões das Colônias, mas que querem eles mesmos construir 

seu futuro." (CPP,1985). 

Instaurado o processo, a Constituinte da Pesca, iniciava seus trabalhos através da 

escolha dos delegados estaduais, reuniões para elaboração das propostas, encontros e o 

trabalho de lobby junto aos deputados constituintes. 

SILVA (1993), observa que o processo passou por alguns percalços. Em alguns 

Estados não houve eleição dos delegados e os deslocamentos para as reuniões do 

movimento difulcultavam a participação dos pescadores, que ainda contavam com 

opositores no próprio seio da categoria, boicotando as propostas mais avançadas 

politicamente. 

Apesar das dificuldades o movimento da Constituinte da Pesca logrou expandir às 

Colônias de Pescadores os mesmos princípios que regem os sindicatos urbanos, a partir da 

inclusão do parágrafo único, do Artigo 8º da Constituição Federal aprovada em 1988. Dentre 

eles: a livre associação, não interferência do poder público, autonomia, unicidade sindical, 

entre outros, marcando legalmente o fim da tutela sobre as Colônias de Pescadores. 

Como continuidade da mobilização desencadeada pela Constituinte da Pesca e 

como forma de prosseguimento da conquista dos seus organismos de representação, 

instaura-se nos anos 90 o MONAPE – Movimento Nacional dos Pescadores, que passa a 

fomentar grupos de pescadores na reivindicação de seus direitos. Ainda nos anos 90 os 

processos de mudança atingem parte do sistema de representação oficial da categoria. 

Se no âmbito interno do movimento de pescadores a conquista dos organismos 

oficiais de representação pode ser apontado como um objetivo central, a criação de 

mecanismos de interlocução com os diversos setores do Estado consiste em uma 

reivindicação bastante antiga. Migrando da Marinha, para os setores da Política Agrícola e 

posteriormente para a Política Ambiental, o setor pesqueiro não encontrava interlocutores 

nas esferas do poder central que encaminhassem toda a gama de reivindicações do setor. 

É nesse contexto que a atual SEAP – Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, 

visa atender esta reivindicação já histórica do setor sendo a responsável pela política 

pesqueira em nível federal. 
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 Em nível estadual e municipal as formas de interlocução são bastante diversificadas. 

Ao passo que existem órgãos voltados ao desenvolvimento pesqueiro bastante atuantes em 

nível estadual, como a EPAGRI em Santa Catarina, por exemplo, outros estados não 

contam com a pesca em suas políticas públicas. Da mesma forma os municípios, que 

podem ou não contemplar as atividades pesqueiras em seu modelo administrativo. 

 A presença do fomento à pesca em nível municipal tem se mostrado bastante eficaz 

para o atendimento de parte das demandas dos pescadores, através da viabilização de 

estruturas de comercialização e conservação de pescado, desenvolvimento de políticas 

municipais de maricultura, implantação de infra-estruturas e mesmo criação de sistemas 

municipais de informação. É evidente que o apoio a pesca, e em especial a pesca artesanal 

deriva da consciência dos administradores da importância do setor no quadro do município.. 

 Os Conselhos Municipais e Estaduais que contemplam as questões de pesca, 

aquicultura, meio ambiente, etc, representam um instrumento recente para a participação de 

pescadores e encaminhamento de suas propostas. Como exemplo o CONPESCA - 

Conselho Estadual da Pesca de Mato Grosso do Sul , congrega representantes do Estado e 

da sociedade na discussão das políticas pesqueiras. Neste Estado onde o lobby da pesca 

esportiva é muito forte, a presença de pescadores profissionais e coletores de isca neste 

Conselho permite opor uma certa resistência às propostas que pretendem fechar os rios 

apenas para a prática de pesca amadora. 

 Um instrumento recente de agregação de pescadores e demais setores envolvidos 

na atividade pesqueira, consistem nos Fóruns de discussão, dos quais podem ser 

destacados o Fórum de Pescadores Contra a Pesca Predatória do Ceará e o Fórum da 

Lagoa dos Patos, onde pescadores, predominantemente, estabelecem suas diretrizes, 

reivindicações e estratégias de ação para o ordenamento das pescarias em suas 

localidades. 

 Sem dúvida que todos estes instrumentos, que podem ser caracterizados como 

instrumentos de uma democracia incipiente, passam a dar maior visibilidade às questões 

ligadas a atividade pesqueira, em especial a pesca artesanal. A presença neste contexto de 

Colônias, Federações de Pescadores e de uma Confederação atuante frente aos anseios 

dos pescadores e organicamente pertencentes a categoria, representaria uma maior força 

deste setor social e produtivo. 

O ESPAÇO ECONÔMICO 

 Reside nesta temática um dos principais embates no qual se defrontam os 

pescadores artesanais. A categoria é tida como um dos grupos sociais onde predomina uma 

situação de pobreza, sendo várias as tentativas para reverter tal situação. É, 
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predominantemente, em terra e não no mar que as causas desta situação são manifestadas, 

refletindo situações de moradia, saneamento, nutrição, escolaridade e saúde inadequadas, 

presentes na maioria das comunidades pesqueiras. 

 A cadeia de intermediação do pescado, talvez seja uma das mais longas presentes 

no setor primário. Aliando-se ao fato da perecibilidade do peixe enquanto mercadoria, estes 

fatores resultam numa brutal transferência de renda do pescador para os setores de 

distribuição e comercialização do pescado. 

 A inconstância das capturas, inerente à pesca extrativa, compromete também os 

rendimentos dos pescadores cuja afirmação de que a pesca é assim " um dia dá outro não 

dá", é bastante comum. Também é um fato que compromete a organização dos processos 

de armazenamento e comercialização por parte dos pescadores artesanais, impedindo-os, 

por exemplo, de firmarem contratos regulares de fornecimento de pescado. Apresenta-se aí 

uma discussão a respeito de escala de produção, que deriva para uma outra discussão, que 

é a da cooperação entre pescadores para enfrentar tal situação. 

 Neste sentido, a formação de Cooperativas de Pescadores tem sido, ao longo da 

história do setor, um discurso presente nos planos governamentais de ação para os 

pescadores artesanais, sendo que o insucesso da maioria delas tem sido atribuído ao 

"espírito" e a "cultura" individualista do pescador. Estes fracassos tratam-se, antes de uma 

questão política do que uma questão psicológica, uma vez que, na maior parte dos casos, 

as iniciativas partiram de fora da categoria e muitas vezes comportaram a construção de 

infra-estruturas de alto custo operacional, cuja manutenção compromete sobremaneira os 

rendimentos dos envolvidos no processo. Outras vezes formam-se núcleos administrativos 

cujo comportamento assemelha-se a empresas e distanciam-se dos preceitos cooperativos. 

 A situação de pobreza das comunidades pesqueiras pode ser exemplificada pela 

análise a seguir presente em relatório intitulado “A Pesca no Estado do Amapá: Alternativas 

para o seu Desenvolvimento Sustentável” : " As condições de vida da maioria das famílias 

de pescadores artesanais é francamente precária. A renda obtida pela pesca permite 

somente um nível de subsistência. A falta de infra-estrutura de apoio (gelo, câmaras, etc.), 

as dificuldades de escoamento da produção e a falta de recursos materiais para comprar 

equipamentos para a pesca são os entraves mais importantes enfrentados pelos 

pescadores artesanais. Estes inconvenientes obrigam os trabalhadores da pesca a 

depender fortemente de atravessadores, que acabam usufruindo da maior parcela da renda 

gerada pela atividade. Isto é mais intenso ainda, quanto mais isolada e carente seja a 

comunidade.". ( ISSAC, 1997) 

 No outro extremo do país, uma observação de MARTINS (1997), referente ao 

sistema de intermediação do produto da pesca no Estuário da Lagoa dos Patos, aponta para 
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uma situação de pauperização do pescador, sem se configurar um processo de 

proletarização. Ainda no sul, KRAEMER (1978) analisa a situação de dependência e 

pobreza de pescadores paranaenses. 

Quanto às infra-estruturas para o setor, o próprio IBAMA assume : " No afã de aplicar 

os recursos existentes, não houve um planejamento sério que, entre outras variáveis, 

contemplasse a localização correta, o dimensionamento de estruturas e equipamentos, 

compatíveis com os terminais e entrepostos a serem construídos." (DIAS NETO, 1996). 

 A cadeia de intermediação do pescado apresenta vários agentes: intermediários 

(pombeiros, geleiros, marchantes), peixarias, fábricas de gelo, atacadistas, 

estabelecimentos de varejo. No Litoral-Norte Paulista, a título de exemplo, pescadores da 

Ilha Vitória entregavam o peixe para peixarias situadas na costa, que por sua vez destinava 

o pescado para o CEAGESP da capital paulista, através, algumas vezes, de lotes formados 

por vários peixeiros para completar o frete. Muitas vezes o caminho do peixe era de mão 

dupla: ia para a capital e voltava para ser vendido no litoral. 

 No Piauí, como contraponto, "... A comercialização se processa na praia, locais de 

desembarque às margens dos rios, lagoas e açudes. Os mercados públicos e as feiras são 

os principais locais de venda ao consumidor, passando o pescado por dois, até quatro 

atravessadores." (VIEIRA,1993). 

 Quanto aos rendimentos do pescador no litoral paulista, desconta-se o preço do frete 

e da taxa de acostamento no Ceagesp, além do valor estar condicionado pelo preço do dia 

no mercado atacadista. Fora estes descontos, muitas vezes o peixeiro financiava gelo, 

rancho e óleo, aos pescadores, descontando também no acerto de contas. Estas relações 

se revestem ainda de outras formas de relação social como o compadrio. 

 Situações semelhantes são descritas para a pesca de: 

- Cabedelo - PB : "Embora o intermediário forneça gelo e o isotérmico, na condição 

que seja o adquirente do produto da captura, desconta tais préstimos ao comprar 

a produção por preço abaixo da cotação do mercado e, também na pesagem, 

tarefa esta executada em sua própria balança." (VASCONCELOS, 1997) 

- São José do Norte - RS: "Sabemos que os representantes das indústrias 

pesqueiras fornecem recursos para a aquisição dos ranchos, vales, materiais 

para a realização das pescarias e para concerto nas embarcações, com tal 

processo cria-se um vínculo de dependência dos proprietários das parelhas para 

com os atravessadores..." (COSTA, 1995) 
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 Uma discussão presente no setor pesqueiro artesanal, diz respeito ao papel das 

Colônias de Pescadores na comercialização de pescado. Sendo ela um órgão de 

representação dos pescadores, seria seu papel atuar na comercialização? Apesar da 

polêmica, o que se observa é que nas Colônias mais estruturadas e administradas por 

pescadores, algumas experiências pontuais de comercialização acabam beneficiando os 

pescadores associados. 

 Assim é em Itapissuma - PE, onde as marisqueiras vendem sua produção através da 

Colônia de Pescadores, que se equipou de refrigeradores próprios, garantindo assim um 

preço maior para seus associados. Também em Carutapera - MA, observa-se uma 

experiência recente de cooperativismo ligado a Colônia de Pescadores. Através da criação 

da Cooperativa Mista de Pescadores Artesanais de Carutapera, 21 pescadores vendem sua 

produção diretamente aos mercados de São Luiz e Rosário, entregando em caminhão 

próprio. Também em Cananéia-SP, a Colônia de Pescadores mantém uma peixaria própria, 

administrada pelos pescadores. Em Ilhéus, na Colônia do Malhado, estava em construção 

uma pequena planta de beneficiamento do pescado administrada pelos pescadores, na 

ocasião desta pesquisa. Ainda no Maranhão, foi organizado um projeto coletivo para a 

compra de naylon, barateando o custo deste insumo para o pescador (CPP, 1994) 

 A questão da economia do pescado, envolve assim dimensões mais amplas que a 

mera criação de estruturas adequadas à comercialização. Estas são necessárias e fazem 

parte de reivindicações de inúmeros núcleos de pescadores2. Porém é necessário também 

o estabelecimento de estratégias de comercialização por parte dos pescadores, que 

perpassa os níveis de organização e coesão do grupo de pescadores envolvidos. 

Associada diretamente da questão da economia pesqueira, aparece a questão do 

crédito para a atividade. Formas de financiamento adequadas ao setor tem sido objeto de 

discussão de vários encontros de pescadores. 

 Diferentemente de agricultores, que empenham suas terras como garantia para a 

obtenção de financiamentos, pescadores, muitas vezes não possuem bens que possam 

avalizar seus empréstimos junto às instituições financeiras. Da mesma maneira, a 

construção de embarcações e apetrechos de pesca, não pode ser comparada à produção 

industrial de implementos agrícolas, que possuem modelos e séries específicas de 

fabricação. Os contratos de venda de produção também são diferenciados na pesca e na 

atividade agrícola. Estes são apenas alguns dos fatores que diferenciam uma e outra 

atividade no trato com os agentes financeiros. 

                                                 
2 A infra-estrutura pleiteada por pescadores passa por vários níveis. No Amapá, por exemplo, 
pescadores reivindicam a abertura de estradas e eletrificação para suas comunidades. 
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 Neste sentido, pescadores reivindicam políticas de financiamento para a produção, 

específicas para a realidade do trabalho na pesca, entre elas, a presença de suas 

organizações na elaboração das linhas de crédito, possibilidade de suas organizações 

servirem de avalista para os empréstimos, além de discutirem as formas de pagamento e 

taxas de juros. 

O ESPAÇO “NATURAL” 

Como a qualidade dos ambientes aquáticos está estritamente ligada a produtividade 

das pescarias e consequënte reprodução das sociedades de pescadores, estes tem tomado 

a linha de frente nas denúncias e ações contra a degradação. Ainda nos anos 60, durante 

os 70 e início dos 80, antes do “boom” ecológico, pescadores pernambucanos organizaram 

manifestações em defesa dos rios e estuários daquele estado, contra a poluição oriunda das 

indústrias e engenhos (SILVA, 1989 ). 

 Com a politização da questão ambiental, pescadores buscam a articulação com 

outros setores para que seja cumprida a legislação ambiental e para encaminhamento de 

denúncias e lutas. Já foram denunciados atos como a drenagem de lagoas, o fechamento 

de lagos para o pescador, aterros de manguezais, poluição por despejos industriais, de 

vinhoto e agrotóxicos, destruição de mangues para o cultivo de camarões, aterro de lagoas, 

grilagem de terras, pesca predatória em várias modalidades e pesca desportiva de 

mergulho, por exemplo. 

Estas questões apontam não só para os conflitos entre a atividade pesqueira e 

demais usos dos espaços litorâneo, marinho e flúvio-lacustre, como delineia a importância 

do que convencionou-se tratar de pesca artesanal, na preservação dos recursos naturais. 

Esta importância se baseia na adoção de técnicas de captura de maior seletividade e de 

menor escala de predação, podendo ser considerada menos impactante ao ambiente 

explorado. 

Pode-se estabelecer uma outra relação, à medida que as sociedades pesqueiras e 

suas localidades fixadas ao longo do litoral e demais corpos d’água, teriam entre suas 

preocupações a continuidade e reprodução das pescarias, advindo uma maior necessidade 

de preservação dos recursos pesqueiros. Esta discussão vem sendo incorporadas por 

pescadores de várias localidades, que pouco a pouco passam a estabelecer seus próprios 

instrumentos de gestão das pescarias. 

Algumas experiências neste sentido serão brevemente descritas a seguir : 

Em Alagoas, por exemplo, a portaria estadual do IBAMA que regula as pescarias 

neste Estado, foi discutida conjuntamente com a Federação e as Colônias de pescadores, 
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chegando a um consenso sobre as artes de pesca proibidas e permitidas nos corpos d'água 

deste Estado. 

Em Paranaguá, a partir de acordos com os pescadores foi estabelecido um período 

de defeso específico para as Baías da região. O questionamento dos períodos do defeso é 

uma constante dentre as reivindicações dos pescadores, uma luta por mais estudos e uma 

definição mais localizada das épocas e espécies a serem defendidas. 

Em Pernambuco, especificamente no Canal de Santa Cruz, as Colônias 

implantaram, em conjunto com o IBAMA, um projeto de substituição de redes de pesca, 

aumentando a seletividade da captura. 

 No Maranhão, as Colônias e outros órgãos de apoio aos pescadores procuram 

estabelecer programas de conscientização de pescadores a respeito de técnicas predatórias 

de captura como as tapagens de rios e igarapés. 

O Fórum da Lagoa dos Patos - RS, formado por pescadores e outras entidades, tem 

discutido medidas de preservação dos recursos no estuário desta laguna e ordenamento da 

atividade pesqueira, tais como: calendário de pesca, tamanho mínimo de captura, tamanho 

de malhas, tamanho de embarcações, distâncias mínimas entre instrumentos de captura, 

tamanho máximo das redes, definição de áreas vedadas à pesca e proibição da pesca de 

arrasto na laguna. 

No Ceará pescadores encabeçam a luta contra a pesca predatória da lagosta a partir 

de várias iniciativas, sendo ainda criado instrumentos em nível estadual como o 

COMPESCE - Comitê de Pesca do Estado do Ceará e o Fórum de Pescadores Contra a 

Pesca Predatória, que tem elaborado propostas para o ordenamento da pesca de lagosta 

neste Estado. 

No Amapá, a Federação de Pescadores organizou um Censo do setor pesqueiro do 

Estado, atualizando os cadastros das Colônias, como forma de subsidiar o planejamento e 

as ações para o setor. 

De volta a Alagoas pescadores tem participado do Fórum pela Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco, opondo-se ao processo de 

privatização da CHESF, ao controle das cheias pelo setor energético e a transposição das 

águas do rio. 

Em Santa Catarina, após uma série de conflitos, pescadores conseguiram implantar 

uma portaria restringindo a pesca de arrasto de portas na Baia Norte de Florianópolis, estes 

conflitos se estenderam também para a Baia Sul, contígua. 
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No Rio Paraguai, na cidade de Porto Murtinho, pescadores e ONG's organizaram 

manifestações de protesto, fechando a navegação pelo rio, na luta contra o uso de redes 

malhadeiras por pescadores brasileiros e paraguaios. 

Com relação a implantação de parques e reservas, pescadores e moradores de 

áreas de conservação do Estado de São Paulo reivindicam os direitos de permanência nas 

áreas que sempre residiram, com possibilidade de exploração dos recursos naturais, como 

pesca , agricultura e extrativismo. Na Ilha do Cardoso - SP, após uma longa negociação foi 

estabelecido um Comitê Gestor do Parque, com representantes das comunidades de 

pescadores da Ilha. 

Pescadores também participam da luta pela implantação de áreas de preservação. 

Por exemplo na Várzea de Marituba - AL, pescadores participaram do processo para impedir 

a drenagem deste ecossistema para implantação de projetos agrícolas pela Codevasf. Em 

Pernambuco, pescadores e moradores das ilhas do Rio Sirinhaém, pedem a inserção destas 

ilhas na APA de Guadalupe, como estratégia de proteção contra os interesses de usineiros 

locais, que ameaçam a permanência dos moradores nestas ilhas. 

Estes exemplos certamente não são os únicos, nem talvez os mais relevantes, 

porém revelam que pescadores e suas comunidades atuam junto as questões ligadas ao 

ambiente e a preservação dos recursos. Certamente sua visão diferencia daquelas trazidas 

por outros setores sociais, uma vez que o ambiente está imbricado de forma direta nas 

relações do pescador com seu objeto de trabalho. Seria aquela natureza pouco mediada 

pelo trabalho humano. 

Não cabe entretanto criar uma imagem ideal do pescador ecologicamente correto. É 

um produtor em busca de sua reprodução social que por vezes desrespeita os ciclos de 

reprodução do pescado. No entanto a percepção de que a queda da produtividade na pesca 

afeta diretamente seu modo de vida e que a degradação dos ambientes lhe afeta 

diretamente, tem levado à elaboração de propostas e a busca de alianças para a solução de 

seus problemas. 

O ESPAÇO DE VIDA 

 Pescadores reivindicam ainda, atuação nas demais esferas da vida social. A situação 

de carência das comunidades pesqueiras, é acompanhada pela ausência de serviços 

básicos, tais como saneamento, educação, e saúde, por exemplo. A reivindicação por estes 

serviços aproxima pescadores de outros setores sociais e dos serviços públicos, ampliando 

o espectro de atuação destes sujeitos sociais. 

 A presença de pescadores em Conselhos Municipais e experiências locais de 

atendimento dessas demandas sociais pontuam em várias localidades brasileiras, não 
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sendo intenção deste trabalho esgotar a questão. Como exemplo, poderíamos apontar o 

trabalho da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, no período de 1988-2000, que 

paulatinamente foi atendendo as demandas dos núcleos pesqueiros da Ilha Grande, tais 

como a construção de atracadouros, implantação de postos de saúde, abertura de classes 

escolares, implantação de embarcações para o transporte de estudantes, saneamento de 

algumas praias, implantação de conselhos de orçamento, entre outras ações. 

 Em encontros de pescadores ou entre estes e outros setores sociais, propostas de 

melhoria das condições das localidades pesqueiras são recorrentes. O Encontro das Ilhas, 

por exemplo, que reuniu em São Sebastião-SP, em 1990, moradores das diversas ilhas do 

Estado de São Paulo, apresenta entre suas reivindicações propostas relativas a educação, 

comunicação, saúde, agricultura e extrativismo, pesca e projetos de desenvolvimento e 

conservação dos ambientes e comunidades insulares (PCSSTA/NUPAUB, 1990). 

 Algumas experiências no âmbito educacional refletem a necessidade de estabelecer 

programas e práticas pedagógicas específicas para as realidades das comunidades 

pesqueiras, atendendo jovens e adultos. Como aponta um relatório do Centro Josué de 

Castro, que implantou programas de alfabetização de pescadores nos anos de 80 e 90 em 

Pernambuco, identificava-se a necessidade da alfabetização e formação como forma de 

melhor dirigir as Colônias de Pescadores que passavam a ser conquistadas pelos 

pescadores. (CENTRO JOSUÉ DE CASTRO, 1985) 

 A questão de um ensino profissional ligado a pesca e a abertura de escolas 

específicas, também aparece como propostas de vários encontros de pescadores. A 

formação do pescador e sua inserção nas lides da pesca prescinde, muitas vezes, de 

qualquer educação formal. O ensino profissional, neste sentido, representaria uma outra via 

para o ingresso e iniciação nas pescarias. 

 Dois aspectos chamam a atenção no amplo leque de reivindicações e demandas das 

comunidades de pescadores e sua relação com os outros setores da vida nacional. 

 O primeiro é o paradoxo que existe entre a ausência de atendimento das demandas 

das localidades pesqueiras e a forma com que estas são objeto de programas da mídia. 

Estes reforçam uma visão idílica da pesca, apresentando aspectos como isolamento das 

comunidades, integração com uma natureza parasidíaca, coragem e valentia no 

enfrentamento com o mar. Substitui-se assim a exclusão pela exaltação das comunidades 

de pescadores, valorizadas pelo apelo midiático das imagens plasticamente belas. 

 Um segundo aspecto refere-se a emergência da mulher pescadora nas lutas da 

categoria. Conquistando espaço em um universo dominado pela presença masculina, 
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pescadoras, marisqueiras, mulheres de comunidades pesqueiras ganham visibilidade, 

apresentando propostas e ações e assumindo os órgão de representação da categoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pescadores e pescadoras mostram-se como sujeitos sociais e políticos. Não se trata 

de idealizar o seu papel, mas sim apontar para os embates de sua caminhada e a 

possibilidade de construção de seus destinos. 

A Geografia tem muito a contribuir no entendimento e análise destas questões. 

Analisar a relação da atividade pesqueira em suas características econômicas, ambientais, 

sociais e políticas, contribui para o entendimento desta realidade, desfazendo a imagem do 

pescador folclórico ou idílico. 

Apresenta-se ainda como um campo que contempla questões espaciais e territoriais, 

pertinentes à Geografia. 

 Por sua vez, tem muito a descobrir ao pescar nestas águas. 
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