
Abordando a Injustiça Epistêmica
Azul na Pesca Artesanal

Desenhadas dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, as estratégias de Economia
Azul e Crescimento Azul visam maximizar o crescimento econômico e os benefícios provenientes
dos oceanos. Essas iniciativas estão sendo aprovadas em agendas governamentais que
prometem apoio financeiro significativo para sua implementação. No entanto, existe uma tensão
crescente entre as estratégias de Economia/Crescimento Azul e a pesca artesanal, com esta
última defendendo valores oceânicos que vão além do lucro e abrangem aspectos tradicionais,
culturais e sociais. Em resposta, o termo Justiça Azul surgiu como uma narrativa oposta à
Economia/Crescimento Azul, com atenção especial à vulnerabilidade e marginalização existentes
na pesca artesanal, e destacando a necessidade de priorizá-la nas políticas de desenvolvimento
sustentável dos oceanos. Em muitas ocasiões, quando os pescadores são excluídos do processo
de tomada de decisão, é porque suas preocupações não são totalmente compreendidas ou suas
vozes são ignoradas. O conhecimento e as experiências dos pescadores – os usuários e
cuidadores diários dos oceanos – precisam ser reconhecidos como de grande valor para a
sociedade e necessários para alcançar os objetivos de gestão da pesca. Nomear e conceituar as
injustiças sofridas pelos pescadores artesanais é um primeiro passo importante para o
reconhecimento e reparação dessas injustiças.

Milhões de pessoas em todo o mundo são fortemente
dependentes da pesca artesanal para a subsistência, o
fornecimento de alimentos e o bem-estar das comunidades.
Apesar da sua importância, a voz dos pescadores artesanais
é frequentemente desprezada devido à injustiça epistêmica
– aquela em que se minimiza o potencial das pessoas como
conhecedoras de algo – levando à marginalização
sistêmica. Um estudo de 20 testemunhos de injustiças
reportadas a nível global resultou em um glossário de
termos que captura e interpreta a injustiça testemunhal e
hermenêutica vivida pelos pescadores artesanais. A
elaboração desse glossário que visa preencher lacunas
conceituais relacionadas às injustiças poderá ajudar os
pescadores a expressarem suas experiências de forma
efetiva, contribuindo para uma melhor compreensão e
valorização da situação em que a pesca artesanal se
encontra. Ter uma linguagem própria para conversar sobre
os diferentes tipos de (in)Justiça Azul também aumentará o
empoderamento local e angariará apoio.

"Os limites da minha
linguagem significam os
limites do meu mundo." 

Ludwig Wittgenstein 
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O exercício do poder em processos participativos e
marginalização da pesca artesanal, sendo sempre a
minoria ou ignorados ou menosprezados por outros
participantes mais poderosos. Isso pode ocorrer
abertamente, secretamente, intencionalmente ou não.
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Qualquer ação que transfira produtos pesqueiros de
um mercado local para um global, e assim diminua a
oferta ou disponibilidade de produtos pesqueiros
locais em uma comunidade de pescadores costeiros.

CONSPIRAÇÃO AZUL
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INJUSTIÇA TESTEMUNHAL INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

Afeta as pessoas envolvidas na pesca artesanal prejudicando suas habilidades como conhecedores
 

INJUSTIÇA EPISTÊMICA AZUL

Desacredita a credibilidade de alguém devido ao
preconceito sobre sua identidade social (gênero,
origem social ou etnia)

Dificuldade em entender a experiência de
alguém devido às lacunas na terminologia
e/ou na estrutura conceitual

EXPERIÊNCIAS DE INJUSTIÇA NA PESCA
ARTESANAL

 

Acordo informal entre pessoas em geral e/ou
organizações para algo involuntário ou
intencionalmente errado, prejudicial ou ilegal para as
pessoas envolvidas na pesca artesanal em nome da
Economia/Crescimento Azul.

ECO-BULLYING
Tentativa deliberada de molestar, prejudicar, intimidar
ou coagir as pessoas envolvidas na pesca artesanal
através de comportamentos verbais, físicos e/ou sociais
repetidos e justificados como necessários para
proteger ou conservar o ambiente marinho e/ou
costeiro.

ECO-ASSÉDIO
Ações que causam sentimentos intensos de perturbação,
ansiedade, preocupação ou tormento entre as pessoas
envolvidas na pesca artesanal, realizadas por atores
externos e justificadas como necessárias para proteger ou
conservar o ambiente marinho e/ou costeiro.

Atitudes e/ou crenças sobre a pesca artesanal que
levam a um medo inexplicável ou ilógico; resultando
em discriminação contra eles ou tratando-os como
inferiores.

FOBIA DO PESCADOR/ 
MISOGINIA

DOMINAÇÃO 
PARTICIPATIVA

EXCLUSÃO DA GOVERNANÇA

Toda ação que prejudique bens culturais marinhos e
costeiros de valor e importância para as pessoas
envolvidas na pesca artesanal.

VIOLAÇÃO CULTURAL

A prática de empregar pescadores artesanais
imigrantes e controlá-los por meio de ameaças de
deportação as autoridades. 

TRÁFICO DE PESCADORES
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Desapropriação de bens ou recursos de comunidades
pesqueiras ou de pessoas envolvidas na pesca
artesanal por grandes corporações, empresas ou
indústrias.

SAQUEIO INDUSTRIAL

Danos causados aos pescadores artesanais e as
comunidades pesqueiras como resultado da
distribuição desigual dos impactos e riscos
ocasionados pelas emissões de CO2.

ABUSO CLIMÁTICO MARINHO

O uso de pescadores artesanais presos em servidão
por dívidas.

PEONAGEM MARINHA

Prejuízo para as pessoas envolvidas na pesca
artesanal em função do favorecimento da pesca
recreativa. 

ABUSO RECREATIVO 

FURTO ALIMENTÍCIO MARINHO

Situação que surge quando, devido à falta de dados,
ausência de capacidade, negligência ou
discriminação, é dada atenção insuficiente ou
inadequada às normas que regulam a pesca artesanal.



Ações para superar a
Injustiça Epistêmica Azul:

Adotar práticas que incorporam um
tratamento justo e equitativo de todos os
conhecedores.

Tornar-se ouvintes receptivos, conscientes
do provável impacto de preconceitos e
estereótipos em nossos julgamentos de
credibilidade.

Tornar-se ouvintes receptivos, conscientes
do provável impacto de preconceitos e
estereótipos em nossos julgamentos de
credibilidade.

Reunir e compartilhar experiências comuns
sobre as injustiças vividas pelas pessoas
envolvidas na pesca artesanal.

Participar em discussões de ideias coletivas
para identificar termos e desenvolver
conceitos que correspondam às
experiências das pessoas dependentes da
pesca artesanal.

Unir-se e apoiar redes e alianças de
advocacia que compartilhem e divulguem
esses novos conceitos.

Unir-se e apoiar redes e alianças de
advocacia que compartilhem e divulguem
esses novos conceitos.

A divulgação da Justiça Azul exige novos
vocabulários que alterem os discursos
dominantes sobre o que é a sustentabilidade
oceânica e o que ela implica.

Necessita capacidade transdisciplinar para
ouvir melhor, superar discriminação e reunir
testemunhos de experiências que
transcendam nossos recursos hermenêuticos
coletivos.

A colaboração fértil entre acadêmicos e
grupos marginalizados pode ajudar a
identificar, definir e categorizar suas
experiências de injustiça e transmitir o
entendimento a outros, mantendo o rigor
científico.

A comunidade de apoio à Justiça Azul e aos
povos da pesca artesanal devem trazer esses
conceitos para o domínio público e,
posteriormente, para o discurso global sobre
o desenvolvimento sustentável dos oceanos –
para transformar primeiro nossa linguagem e
depois nossas ações.

 Promovendo a Justiça Azul
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