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RESUMO 

 

Apesar do importante papel desenvolvido pelas mulheres no manejo e no uso dos 

recursos naturais, suas atividades raramente têm sido valorizadas e, conseqüentemente, 

poucas políticas de intervenção têm sido desenvolvidas para apoiar seu potencial 

produtivo. Nesta perspectiva, o estudo tem por objetivo estudar a apropriação e o uso 

dos recursos faunísticos pelas mulheres do estuário do rio Mamanguape, de modo a 

registrar o papel delas na cadeia produtiva pesqueira local. Para obtenção dos dados, 

utilizou-se uma combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Dentre os métodos 

qualitativos, destacam-se: entrevistas livres, semi-estruturadas, bola de neve (“snow 

Ball”) e observação direta; os dados obtidos foram analisados por meio da interpretação 

do discurso dos entrevistados, com base no modelo de união das diversas competências 

individuais. Os dados quantitativos foram analisados por meio de estatística simples e 

do cálculo do Valor de Uso (VU) e pela Concordância do Uso Principal corrigido 

(CUPc) para as espécies citadas. Foram entrevistadas 30 mulheres, com idades entre 16 

e 55 anos. No tocante ao uso dos recursos, um total de 41 espécies (peixes = 30; 

crustáceos = 08; moluscos = 03) são utilizados principalmente para consumo local e 

comercialização; as principais espécies citadas foram o bagre cambueiro – Genidens 

genidens (VU=0,7), siri cagão – Callinectes exasperatus (VU=0,73) e o marisco – 

Anomalocardia brasiliana (VU=0,46), sendo também as espécies referidas com maior 

CUPc (100%, 70,3% e 92,8% respectivamente) para consumo local. A respeito dos 

aspectos de gênero e trabalho a maioria das entrevistadas se reconhece como 

pescadoras/pescadeiras (56,25%), possuindo uma ampla experiência na atividade, cuja  

aprendizagem é dada transgeracionalmente. As entrevistadas apontaram a existência de 

uma divisão de trabalho entre homens e mulheres (75%), relacionados principalmente 

aos locais de pesca e instrumentos de trabalho. A jornada diária de trabalho é intensa e 

contínua (05 horas por dia e 06 dias por semana); além da coleta do pescado e da 

agricultura, essas mulheres estão presentes em todas as etapas cadeia produtiva do 

pescado, sendo responsáveis também pelo beneficiamento e venda do produto; 

adicionalmente, dividem seu tempo entre os cuidados com a família, a educação dos 

filhos e as taferas domésticas. Por meio da pesca essas mulheres são responsáveis pelo 

sustento da família, atuando como as principais provedoras do lar. De um modo geral as 

famílias estudadas apresentam baixa renda e as condições de saúde, educação e 

saneamento básico são precárias. Assim, uma análise voltada para as relações de gênero 

nas comunidades pesqueiras e para o manejo dos recursos naturais é imprescindível de 

modo a guiar estudos posteriores que visem à formulação de políticas publicas e planos 

de manejo que promovam a eqüidade da participação feminina e a valorização de seu 

trabalho como pescadora, bem como a conservação do meio ambiente. 

Palavras-chave: Gênero, pesca, uso de recursos 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Despite the important role played by women in management and use of natural 

resources, their activities have seldom been valued and, consequently, few policy 

interventions have been developed to support their productive potential. Therefore, this 

study addressed to investigate the ownership and usage of faunistic resources by women 

of Mamanguape River estuary in order to record their role in the local productive 

fishering. To gathering data, we used a combination of qualitative and quantitative 

methods. Among the qualitative methods include: free and semi-structured interviews, 

snowball, and direct observation. Data were analyzed by the interpretation of the 

interviewees discourse based on the union of the several individual competences 

model. Quantitative data were analyzed using simple statistics and the calculation of 

Use value (UV) and the corrected percentage of Agreement related to the Main Uses 

(cAMU) for the mentioned species. We interviewed 30 women, aged between 16 and 

55. Concerning the use of resources, a total of 41 species (fish = 30, crustaceans = 08, 

mollusks = 03) are used mainly for local consumption and trade. The main species cited 

were the catfish - Genidens genidens (UV = 0, 7), chickenshit crab - Callinectes 

exasperatus (UV = 0.73) and shellfish - Anomalocardia brasiliana (UV = 0.46), also 

being the referred species with larger cAMU (100%, 70.3% and 92.8% respectively) for 

local consumption. About the gender and work matter most of the interviewees 

recognized themselves as fishers/gatherers (56.25%), holding an extensive experience in 

their activities, which is passed by them in a transgenerational manner. The interviewees 

pointed out the existence of a work division between men and women (75%), mainly 

related to fishing areas and working tools. The workday is intense and continuous (05 

hours a day and 06 days per week). In addition to the fish gathering and harvest, these 

women are present at all stages of productive fishering, and also responsible for sale and 

improvement of the product, additionally, dividing their time between household, 

children's education and domestic duties. Over the fishing these women are responsible 

for supporting their family, acting as the main breadwinners. In general the studied 

families have low income and precarious health conditions, education and 

sanitation. Thus, an analysis focused on gender relations in fishering communities and 

the management of natural resource is imperative in order to guide future studies 

stressing the formulation of public policies and management plans that promote 

equitable participation of women as well as the properly appreciation of their work as a 

fisherwoman, and the conservation of the environment. 

Keywords: Gender, Fisheries, Use of Resources 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As mudanças atuais na economia, na política e no ambiente têm afetado homens 

e mulheres como participantes na produção, na distribuição e no uso de recursos, no 

manejo ambiental e na criação de normas ambientais para a saúde e o bem-estar. 

(ROCHELEAU et al., 2005). No entanto, há um grande diferencial entre como 

mulheres e homens são integrados nos processos de tomada de decisões; as mulheres 

são tradicionalmente excluídas dos processos decisórios: a elas competem o cotidiano 

das ações e não o cotidiano das decisões. Por isso, assuntos como a divisão das tarefas 

que ocorre na estrutura familiar e os valores associados a cada uma dessas tarefas, as 

relações hierarquizadas, as formas de divisão dos bens por herança, por exemplo, que 

estão presentes na vida de homens e mulheres, jovens e idosos, dificilmente são tratados 

como problemas, pelo fato de serem considerados temas inerentes à construção social 

do ser humano (SILIPRANDI, 2000).  

 A participação das mulheres no mercado de trabalho tem apresentado uma 

significativa progressão, mas ainda traz desafios que precisam ser confrontados. Embora 

nos dias de hoje, uma grande proporção de mulheres trabalhem e muitas delas seja a 

principal fonte para o sustento da família, este fato não tem significado um maior 

reconhecimento de seu papel social na esfera pública. Mesmo com todas as conquistas 

alcançadas pelas mulheres nos últimos 50 anos, o trabalho feminino ainda é visto como 

algo relativo ao domínio doméstico e, quando há a inserção da mulher no domínio 

público, seu trabalho é considerado como uma “ajuda” ou “complemento” ao trabalho 

exercido pelo homem.  
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Aplicada à pesca, apesar da produção cientifica que trata dos aspectos 

econômicos, sociais e ecológicos das comunidades pesqueiras, tem se dado pouca 

atenção às relações de gênero e ao papel ativo da mulher nestas comunidades, e a 

maioria dos estudos que adotam a perspectiva de gênero mostram a subvalorização dos 

trabalhos das pescadoras nas atividades produtivas (ESCALLIER, 1999; 

MAGALHÃES et al., 2007; MOTTA-MAUÉS, 1999; WILLIAMES et al., 2005). Em 

decorrência deste fato, as mulheres acabam sendo excluídas dos processos de tomada de 

decisão sobre a pesca, bem como do acesso ao crédito, à segurança social e à formação 

profissional.  

Entretanto, as mulheres que vivem nas comunidades litorâneas tradicionais, 

exercem atividade geradora de renda, cuja organização produtiva está diretamente 

condicionada aos diversos usos, manejos e dinâmicas da reprodução dos recursos 

naturais marinhos, expressando um íntimo grau de dependência entre o processo 

produtivo e a dinâmica ambiental. A condição social da mulher, a produção e 

reprodução dos meios materiais do seu trabalho, seu ideário cultural e sua representação 

no cotidiano comunitário estão vinculados e marcados pela presença do ecossistema no 

qual estão inseridas (OLIVEIRA, 1993). Neste sentido, a compreensão da dinâmica e do 

manejo deste meio pelas mulheres é uma das chaves para entender a condição feminina 

nas comunidades pesqueiras. 

O conhecimento dos saberes e das práticas que são desenvolvidas na pesca, bem 

como as percepções ambientais formadas quando os/as pescadores/as interagem com os 

recursos do complexo estuário-manguezal, podem ser significativos para a elaboração 

de ações de educação ambiental voltadas para o uso sustentado deste ecossistema 

(COSTA-NETO & MARQUES, 2001; DREW, 2005; FIDELMAN, 2001). Neste 

sentido, a Etnoecologia está presente como uma ciência que busca entender o saber 
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acumulado, as conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade humana a respeito 

da natureza e dos diferentes usos e formas de manejo dos recursos naturais (TOLEDO, 

1992). Assim, estudos que abordem as interações que são estabelecidas entre a 

Sociedade e a Natureza servem de base para a implementação de uma política ecológica 

socialmente responsável, no qual sejam preservados o meio ambiente e o saber-fazer 

tradicional e valorizado o papel da mulher como atuantes no modo de vida das 

comunidades pesqueiras.  

Mesmo sendo responsáveis por grande parte da produção de alimentos no 

contexto regional, poucos são os estudos que demonstram o papel sócio-econômico e 

cultural das comunidades no estuário do Rio Mamanguape, e ainda mais escassos, são 

os estudos que têm enfocado a participação econômica das mulheres no contexto 

pesqueiro deste local. Tendo em vista o resgate e reconhecimento do papel feminino na 

cadeia produtiva da pesca no estuário do rio Mamanguape (ERM), a presente pesquisa 

foi realizada junto às comunidades de Arintingui, Barra de Mamanguape, Taberaba, 

Tavares e Tramataia, nas quais pescadores/as, catadores/as e marisqueiras participam 

diretamente da captura dos recursos, de grande relevância nutricional, econômica e 

cultural. As mulheres que vivem neste estuário estabelecem uma relação intrínseca com 

este ambiente e retiram do complexo estuário- manguezal os recursos necessários para a 

sobrevivência de suas famílias, desempenhando papel fundamental para a pesca 

tradicional local. Muito além, como pescadoras, elas possuem um amplo conhecimento 

a respeito do meio ambiente e dos recursos naturais dos quais fazem uso, conhecimento 

este valioso para a construção de planos de manejo para a Área de Proteção Ambiental 

da Barra do rio Mamanguape. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Estudar a apropriação e o uso dos recursos faunísticos pelas pescadoras do 

estuário do rio Mamanguape, de modo a analisar o papel das péscadoras na cadeia 

produtiva pesqueira local. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil sócio-econômico das pescadoras envolvidas na 

pesquisa;  

 Analisar o papel da pescadora na cadeia produtiva pesqueira local; 

 Identificar os recursos faunísticos utilizados pelas pescadoras e os principais 

usos feitos desses recursos; 

 Determinar a importância econômica e cultural dos recursos faunísticos 

explorados. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de Estudo 

 

O estuário do rio Mamanguape (ERM) (Figura 1) está localizado no litoral norte 

do Estado da Paraíba, entre as coordenadas geográficas de 6°43‟02‟‟ a 6º 51‟54‟‟ S e 

35°01‟46‟‟ a 34°54‟04‟‟ W. Possui uma extensão aproximada de 25 km no sentido 

leste-oeste e uma largura de 5 km no sentido norte-sul, constituindo uma área de 16.400 

ha que faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Barra de Mamanguape 

(Figura 02), criada pelo Decreto Federal nº 924, de 10 de setembro de 1993, cujo 

objetivo é proteger os ecossistemas costeiros e os peixes-boi marinhos (Trichechus 

manatus Linnaeus, 1758) (MOURÃO & NORDI, 2002, 2003). Esta Unidade de 

Conservação situa-se na mesorregião da zona da mata, distante cerca de 80 Km da 

capital João Pessoa. Limita-se ao norte com os municípios de Marcação e Baía da 

Traição, a oeste com o município de Rio Tinto, ao sul com o município de Lucena e a 

leste com o Oceano Atlântico (MOURÃO & NORDI, 2002; OLIVEIRA, 2003) 

 A porção estuarina da APA abrange uma vasta extensão de manguezal, com 

aproximadamente 6000 ha de mangue, representando a maior área de mangue do Estado 

da Paraíba. Este manguezal apresenta-se como um dos mais preservados deste Estado, 

apesar da influência antrópica com a retirada de madeira pelos ribeirinhos, do cultivo da 

cana de açúcar e da implantação da carcinicultura (ALVES & NISHIDA, 2003). A 

contaminação gerada pelos produtos provenientes de agroindústria canavieira, associada 

ao desmatamento do manguezal, tem ocasionado transformações que se refletem na 

redução da produção pesqueira e no assoreamento do leito do rio (ALVES et al., 2005). 

Nesta área também são encontradas ilhas, croas (bancos areno-lodosos), camboas 
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(braços do rio principal que adentram no manguezal), apicunns (áreas desprovidas de 

vegetação típica de mangue) e uma barreira de recifes, na foz do estuário, sob a forma 

de um paredão (NISHIDA, 2000).  

A composição florística típica do manguezal do rio Mamanguape é representada 

pelas espécies Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia germinans e A. 

schaueriana (mangue canoé) e Laguncularia racemosa (mangue branco)  e Conocarpus 

erectus (mangue de botão) Entre os elementos faunísticos estão presentes peixes, 

crustáceos e moluscos, constituindo as principais fontes de subsistência para as 

comunidades ribeirinhas, que fazem uso desses elementos por meio de instrumentos 

artesanais adequados a cada tipo de recurso e selecionados sob a influência das marés e 

fases da lua (MOURÃO, 2000). 

 

 

Figura 01. Vista aérea do Estuário do Rio Mamanguape, PB. Foto: Dirceu Tortorello, 

2008.  
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3.2. População Alvo do Estudo 

 

A pesquisa foi realizada junto às pescadoras que desenvolvem atividades de 

pesca, coleta de moluscos e crustáceos nas localidades de Aritingui, Barra de 

Mamanguape, Taberada, Tavares e Tramataia (Figuras 02 e 03) na Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Barra do rio Mamanguape. As localidades estudadas estão 

constituídas basicamente por uma mistura de elementos indígenas, negros e brancos e 

que desenvolvem suas atividades pesqueiras na área de entorno e no próprio Rio 

Mamanguape (MOURÃO & NORDI, 2003). Aritingui, Barra de Mamanguape, 

Taberada e Tavares estão situadas à margem direita do rio Mamanguape e pertencem ao 

município de Rio Tinto; já a comunidade de Tramataia está localizada na margem 

esquerda do rio Mamanguape e pertence ao município de Marcação. 

Rio Tinto possui uma área de 466, 4km
2
, com a população total estimada em 

23.023 habitantes, onde tantos 59,5 % residem na zona urbana e o restante (40,5%) na 

zona rural, onde estão inseridas as comunidades de Aritingui, Barra de Mamanguape, 

Taberaba e Tavares (IBGE, 2008). O IDH deste município é de 0,603 e suas principais 

atividades são voltadas para o setor de serviços e agropecuária, que juntos contribuem 

com 76,9% do PIB (IBGE, 2008). O município de Marcação possui uma área de 

123km
2
 e uma população total estimada em 7287 habitantes, onde 47,5% residem na 

zona urbana e o restante (52,5%) na zona rural, da qual faz parte a comunidade de 

Tramataia (IBGE, 2008). Marcação apresenta um IDH de 0,526 e suas atividades 

também são voltadas para o setor de serviços e  agropecuária, que correspondem a 

93,2% do PIB (IBGE, 2008). Ambos os municípios estão localizados na mesorregião da 

Mata Paraibana, cuja predominância é o clima tropical chuvoso com verão seco, com 

chuvas abundantes entre os meses de fevereiro a outubro e média anual de cerca 1700 
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mm. As temperaturas médias oscilam em torno dos 25°C durante o ano (BRASIL, 

2005). Apesar de a região ser rica em recursos naturais, a população é pobre, 

apresentando homogeneidade no quadro socioeconômico entre as famílias. Há 

deficiências em termos de assistência médica, educacional e de infra-estrutura de 

saneamento básico (MOURÃO, 2000). 

De maneira geral, a oferta de emprego nesta área é incipiente, limitada à mão de 

obra para as fazendas de cana-de-açúcar, de carcinicultura e na atividade turística que 

está em desenvolvimento na área. Em Aritingui, Taberaba e Tavares, a dependência do 

ecossistema manguezal não é completa, uma vez que as usinas de cana-de-açúcar Miriri 

e Japungu absorvem grande parte de sua mão-de-obra. Do ponto de vista econômico, a 

atividade canavieira é mais segura, uma vez que os trabalhadores (as) possuem salário 

fixo e carteira assinada. Na região há também um empreendimento de carcinicultura, a 

Fazenda Foco, gerida pela Destilaria Miriri, que emprega e contrata moradores/as das 

comunidades em época de despesca. Adicionalmente à pesca realizada, os membros 

dessas comunidades desenvolvem a agricultura, que juntos correspondem ao principal 

meio de subsistência para as famílias. Já em Barra de Mamanguape e Tramataia ocorre 

uma maior dependência em relação ao manguezal, sendo a pesca artesanal o principal 

meio de subsistência. Entretanto observa-se que a prestação de serviços e o 

desenvolvimento do turismo, mesmo que em pequena escala, têm contribuído para a 

melhoria das condições de vidas nessas comunidades.  

 A maioria dos/as moradores/as dessas comunidades desenvolve atividades de 

pesca, coleta de mariscos e caranguejos que são realizadas de modo artesanal e 

tradicional (ALVES & NISHIDA, 2003; MOURÃO & NORDI, 2003; PALUDO & 

KLONOWSKI, 1999; ROCHA, et al., 2008; ). Estas pessoas têm na pesca e na coleta 
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seu principal meio de subsistência, desenvolvendo para isto um vasto conhecimento 

empírico que deve ser valorizado no estabelecimento de planos de manejo local.  
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Figura 02 – Localização da área de estudo. A – Estuário do Rio Mamanguape (6º43‟02” S 35º01‟46”W). B - Mapa de delimitação da Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Barra de Mamanguape. Em vermelho as comunidades-alvo do estudo no estuário do rio Mamanguape, PB. Fontes: 

A - Google Earth, 2009; B – Tomado de Alves & Nishida, 2002.    

A 
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Figura 03. Vista parcial das localidades onde vive as comunidades estudadas no estuário 

do rio Mamanguape, PB. A – Aritingui; B - Barra de Mamanguape; C –Taberaba; D – 

Tavares; E – Tramataia. Fotos: José da Silva Mourão, 2009. 
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3.3. Procedimentos Metodológicos 

 

3.3.1. Coleta dos Dados 

A coleta dos dados nas comunidades ocorreu no período de outubro de 2008 a agosto 

de 2009, onde foram realizadas visitas mensais (no período de outubro a dezembro de 2008 e 

de maio a agosto de 2009) e quinzenais (no período de janeiro a abril de 2009), com a 

permanência nas comunidades variando de três dias a uma semana. O ponto de apoio durante 

as visitas foi a base da APA de Barra de Mamanguape, do Instituto Chico Mendes – 

ICMBio/IBAMA, localizada na comunidade de Barra de Mamanguape.  

Para a abordagem qualitativa, onde se obteve dados etnoecológicos a respeito do 

contexto pesqueiro local e do conjunto de conhecimentos e práticas, foi utilizado o método da 

entrevista (aberta e semi-estruturada) e da observação direta de algumas atividades de pesca, 

equivalente à do observador participante não-membro (BERNARD, 1994; MARQUES, 1995; 

MONTENEGRO, 2002; VIERTLER, 2002). A coleta de dados foi realizada em duas etapas. 

Na primeira fase, foi estabelecida a amostra das entrevistadas, baseada no método Bola de 

Neve – snow ball (BAILEY, 1994), onde as pescadoras foram indicadas pelos próprios 

membros das comunidades estudadas. Foram consideradas como informantes-chaves aquelas 

pescadoras detentoras de conhecimento sobre a pesca com quem se estabeleceu uma relação 

mais próxima durante a pesquisa (MONTENEGRO, 2002).   

A amostragem foi não-aleatória intencional (ALMEIDA & ALBUQUERQUE, 2002), 

na qual foram pré-definidos os entrevistados, aqui representados por pescadoras. O universo 

da amostra consistiu em 30 (trinta) pescadoras (Aritingui = 03; Barra de Mamanguape = 03; 

Taberaba = 03; Tavares = 09; Tramataia = 12), previamente definidas de acordo com os 

seguintes critérios: 1) tempo de pesca igual ou superior a 10 anos; 2) regularidade com que 

desenvolve a atividade igual ou superior a 5 dias por semana; 3) pescadoras que desenvolvem 
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outras atividades ligadas à pesca (guias de pesca esportiva, coletores de iscas naturais, etc.); e 

4) ex-pescadoras, com 10 ou mais anos de pesca.  

A segunda etapa da coleta dos dados consistiu fundamentalmente na realização de 

entrevistas, precedidas pela identificação da entrevistadora, por uma rápida explanação sobre 

o trabalho e por um pedido de permissão para realização das entrevistas. Inicialmente, foram 

realizadas entrevistas livres com a finalidade de se conhecer aspectos gerais das comunidades, 

da interação das pescadoras com o complexo estuário-manguezal e dos recursos explorados 

deste.  Após esta etapa, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com as pescadoras, 

incluindo aquelas identificadas como informantes-chave (especialistas locais). Para Bailey 

(1994), um especialista pode ser definido como uma pessoa reconhecida pela comunidade 

como sendo detentora de determinado conhecimento, neste caso, a pesca. As entrevistas 

foram registradas graficamente e gravadas, quando permitidas pela entrevistada, sendo 

posteriormente transcritas. Foram aplicados questionários sobre uso e manejo dos recursos 

faunísticos (APÊNDICE A), com o propósito de se obter dados sobre as técnicas de captura 

utilizadas na pesca artesanal, catação e mariscagem, utilização e conservação dos recursos, 

áreas produtivas do manguezal e percepção ambiental sobre o manguezal; e questionários 

concernentes às questões de gênero e trabalho (APÊNDICE B), onde se observou aspectos 

como a divisão sexual de trabalho, jornada de trabalho, cadeia produtiva e geração de renda. 

Com esses questionários pretendeu-se também identificar a importância dos recursos 

extraídos como fonte geradora de renda para as famílias, bem como o papel da mulher na 

cadeia produtiva local. 

Para a abordagem quantitativa, cuja finalidade foi quantificar os recursos explorados e 

apontar quais os de maior importância para as comunidades estudadas, foi organizada uma 

listagem contendo todas as espécies citadas, bem como sua utilidade. Baseando-se em Silvano 

(2004), os usos dos recursos faunísticos foram agrupados em quatro categorias: 
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comercialização (onde os recursos capturados são destinados a venda por apresentarem valor 

comercial), consumo local (onde os recursos capturados são utilizados apenas para 

alimentação por  não possuírem valor comercial), medicinal (corresponde aos recursos 

utilizados para o tratamento de doenças) e artefato de pesca (onde os recursos capturados são 

utilizados como isca). O número de citações para cada espécie e o número de espécies citadas 

para cada categoria de uso foram usados para a construção de duas matrizes de dados, para 

posterior analise por meio de técnicas quantitativas. Adicionalmente, foram utilizados 

questionários sócio-econômicos (APÊNDICE C), visando à obtenção de dados sobre o quadro 

atual de desenvolvimento social e econômico das comunidades envolvidas na pesquisa. 

 

 3.3.2. Análise dos Dados 

 Qualitativamente, os dados obtidos foram analisados por meio da interpretação do 

discurso das entrevistadas, (MOURÃO & NORDI, 2003), com base no modelo de união das 

diversas competências individuais (HAYS, 1976), que consiste em considerar todas as 

informações fornecidas por todos/as entrevistados/as, sem exclusão (COSTA-NETO et al., 

2002). A confirmação das informações fornecidas pelas entrevistadas ocorreu principalmente 

de forma sincrônica, que consiste em perguntas idênticas feitas a indivíduos diferentes em 

tempos muito próximos (MARANHÃO, 1975). Os nomes vernaculares das espécies foram 

registrados como citados nas entrevistas, sendo a identificação dos mesmos feita através de 

trabalhos científicos (e.g. MOURÃO, 2000; MOURÃO & NORDI, 2002; 2003; NISHIDA et 

al, 2004; 2006; ROCHA et al., 2008) e bibliografia especializada (FIGUEIREDO & 

MENEZES, 1980a; 1980b; 1985).  

Quantitativamente, os dados relativos ao questionário de gênero/trabalho foram 

analisados por meio de estatística descritiva simples e de cálculo médio, através da utilização 

do software Microsoft Office “Excel 2007”. Os dados relativos ao uso dos recursos foram 

analisados por meio de fórmulas que calculam os índices de importância econômica e cultural 
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das espécies pescadas. Para cada espécie citada foi calculado seu respectivo valor de uso (VU) 

(PHILLIPS et al., 1994), que possibilitou demonstrar a importância relativa da espécie 

conhecida localmente, independente da opinião do pesquisador (ALVES, 2006). O valor de 

uso é calculado através da seguinte fórmula, entrevistando uma única vez cada entrevistado: 

n

U
VU

  
Onde: U = número de citações por espécie; n = número de informantes. 

Para cada espécie também foi calculado a Concordância de Uso Principal corrigido 

(CUPc) que fornece a importância relativa de uma determinada espécie relacionando-a com 

os usos comuns para essa espécie numa comunidade. Este cálculo é baseado no trabalho de 

Friedman et al. (1986), modificado por Amorozo & Gély (1988); todavia, diferentemente 

destes, mesmo espécies com uma citação foram consideradas, uma vez que o fator de 

correção (FC) permite corrigir eventuais distorções nos resultados. Sendo assim, temos: 

      

 

Onde: UP = número de informantes que citaram o(s) uso(s) principal (is) da espécie; E = 

número de informantes que citaram a espécie (número de citações por espécie); Em = número 

de informantes que citaram a espécie mais citada.  
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

4.1. Gênero e Meio Ambiente 

A questão ambiental tem sido uma preocupação constante nos dias atuais, uma vez que 

a degradação ambiental e pobreza permeiam as relações sociais em nível regional e mundial, 

envolvendo, simultaneamente, o ambiente e as problemáticas de gênero, de trabalho e de 

educação como uma decorrência da complexidade dessa questão (CARDOSO, 2007). Nos 

últimos anos, a íntima relação entre a mulher, o ambiente, o manejo dos recursos naturais e o 

desenvolvimento tem ganhado destaque no cenário das discussões de maneira global. Neste 

contexto, a mulher aparece como um indivíduo de extrema importância, devido ao papel 

desenvolvido no manejo e no uso dos recursos naturais e sua participação efetiva em 

iniciativas de desenvolvimento tem demonstrado eficácia no sentido de garantir a 

sustentabilidade (CASTRO & ABRAMOVAY, 2005; DI CIOMMO, 2007). Para Torreão 

(2007, p.102), “dar-lhes atenção implica em atuar estrategicamente para o desenvolvimento 

sustentável”.  

A introdução da variável “gênero” adiciona outra dimensão à análise dos ambientes 

naturais em virtude das relações de poder entre homens e mulheres em muitas sociedades, 

relações de poder que estão sujeitas a mudança (DI CIOMMO, 2007). Segundo Castro & 

Abramovay (2005), a criação de política pública ou de programas em uma perspectiva de 

gênero, envolvendo homens e mulheres, indicaria com mais especificidade o uso diferenciado 

dos recursos, fundamentado nas relações em que homens e mulheres estabelecem entre si, 

entre grupos, na comunidade e sociedade em geral, e com a natureza em particular. 

 A equação gênero e meio ambiente questiona os sentidos da economia política para a 

igualdade de vida dos indivíduos, ultrapassa dicotomias entre indivíduo e sociedade e entre 

natureza e cultura, defendendo o equilíbrio dos direitos dos seres humanos em sua diversidade 
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(CASTRO & ABRAMOVAY, 2005). A abordagem de gênero na questão ambiental pode 

evidenciar elementos fundamentais para a construção de um desenvolvimento sustentável 

com eqüidade. Nesta ótica, a igualdade aparece então não apenas entre os gêneros, mas entre 

os seres humanos e a natureza. Como aponta Gadotii (2005): 

 “O modelo dominante de desenvolvimento capitalista 

globalizado é concentrador de poder e de recursos, fomenta 

desigualdades de toda ordem e destrói o meio ambiente. (...) A 

hegemonia de um novo modelo de desenvolvimento depende 

também dos movimentos de mulheres. Inserir a perspectiva 

relacional de gênero nesse debate e localizá-la no interior de um 

debate mais amplo dos direitos humanos e da cidadania é uma 

contribuição importante que as mulheres estão dando para se 

chegar ao almejado desenvolvimento sustentável.” 

 

Gênero é um tema constante na discussão dos dilemas atuais e pode ser entendido 

como um papel social baseado nos recursos e responsabilidades de mulheres e homens, no 

modo como eles se relacionam uns com os outros e com seu ambiente natural (WILLIAMS et 

al., 2005). Está organizado a partir dos papéis masculinos e femininos, que variam através dos 

tempos, lugares e regiões e têm uma existência concreta no nível interpessoal, familiar e 

público (OLIVEIRA, 1993; TEDESCHI, 2007).   

Gênero é uma construção social que corresponde a um conjunto de relações, inclusive 

de poder, que define a função social do indivíduo com base no seu sexo biológico (GARCIA, 

2007). As funções exercidas por homens e mulheres não são iguais em todos os lugares, 

variando conforme fatores culturais. Enquanto os homens estão em sua maioria vinculados 

culturalmente ao setor produtivo, relativo à produção de bens e serviços, a sociedade e a 

cultura atribuem à mulher o papel materno, reforçando os vínculos biológicos que criam 

significados simbólicos de proximidade da natureza. Desta maneira, as mulheres estão 

vinculadas à reprodução, que inclui uma grande variedade de responsabilidades relativas ao 

bem-estar e sobrevivência da família (DI CIOMMO, 2007). Neste contexto, a divisão das 

funções sociais são, freqüentemente, opressivas para as mulheres, limitando a auto-
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determinação sobre suas vidas, o acesso aos direitos, o poder e controle dos recursos, e 

considera a função masculina mais importante, quantitativa e qualitativamente, onde a função 

feminina ser-lhe-ia complementar  (ALVARES & MANESCHY, 1997; OLIVEIRA & 

AMANCIO, 2002; GARCIA, 2007; 2009). 

O discurso feminista e as questões relacionadas ao gênero surgem com mais força no 

século XIX, com o advento da revolução industrial. Tendo em vista a busca pelo o lucro e 

riqueza, as diferenças de gênero foram intensificadas, estando a submissão das mulheres 

baseada nos mesmos fundamentos e impulsos que levaram a exploração da natureza e dos 

povos (CAPRA, 1996; SHIVA, 2005). Adicionalmente, o desenvolvimento industrial traz 

consigo a participação da mulher no trabalho produtor: nesse momento as reivindicações 

feministas saem do terreno teórico, encontrando fundamentos econômicos (BEAUVOIR, 

1970). Entretanto, a expansão dos estudos que incorporam a mulher e a categoria analítica 

gênero é um fenômeno recente: surgiu por volta da década de 60 e ganhou força a partir de 

1970, atrelada à efervescência das lutas feministas e à iniciativa de situar na história vivências 

e experiências femininas antes silenciadas (MATOS, 2009).  

O feminismo, como um movimento social, questionou a hegemonia masculina e dessa 

forma construiu as suas bases políticas, pautando as suas intervenções na ocupação de espaços 

pelo androcentrismo (BEAUVOIR, 1970; MATOS, 2009). A invisibilidade do trabalho 

doméstico não remunerado; a discriminação laboral e salarial contra as mulheres, face à 

divisão sexual do trabalho; a dificuldade de conciliar o trabalho na esfera pública com a 

atividade na esfera doméstica; a pobreza, que atinge majoritariamente às mulheres, e a 

violência (física e sexual) de que padecem, são exemplos de questões que foram 

contempladas nesse movimento (TORREÃO, 2007).  Assim, a combinação de lutas sociais e 

estudos introduziram a temática em várias áreas do conhecimento e da convivência humana 

que culminaram, ao longo dos anos 70, com a entrada das mulheres no espaço público 
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(FASSARELLA, 2008). Na década de 80 os estudos feministas concretizaram a incorporação 

do gênero, contribuindo para a mudança da ótica das análises – da questão da mulher para a 

questão das relações de gênero (MOTTA-MAUÉS, 1999). Trata-se de obter uma 

transformação no código de conduta que rege a organização social das relações entre homens 

e mulheres, de modificar algumas dicotomias que ainda caracterizam o tema: produção e 

reprodução, natureza (humana) e o socialmente imposto, o espaço público e o privado 

(TORREÃO, 2007).  

 A crítica fundamental que marca os estudos sobre mulheres – e se manifesta nos 

estudos de gênero – é aquela que denuncia a naturalização das diferenças entre os sexos, 

mostrando como a cultura se apropria dessas diferenças para justificar as desigualdades de 

gênero e a posição subordinada que as mulheres ocupam em diferentes situações e culturas 

(SIQUEIRA, 2008; TEDESCHI, 2007).    Na teorização feminista o termo sexo, designa as 

características anatômicas dos corpos, não servindo para definir o que se considera masculino 

ou feminino; Já o termo gênero designa a elaboração cultural do feminino e masculino, ou 

seja, as diferenças entre homens e mulheres em que a subordinação da mulher em relação ao 

homem se circunscreve a uma interpretação cultural dominada por uma relação social e de 

poder entre ambos (TORREÃO, 2007). Como afirma Sardenberg (1998, p. 02), “as 

identidades sexuais não são dados inerentes à biologia dos sexos e sim construções sociais, 

históricas e culturalmente específicas, passíveis de transformação”  

O movimento de mulheres, na sua longa história de avanços e de amadurecimento, 

tornou-se muito rico, diversificado e multidisciplinar. Algumas vêm trabalhando a questão de 

gênero na ótica da eqüidade, da igualdade de direitos, para superar as tradicionais iniqüidades 

existentes entre homens e mulheres. O objetivo é a conquista de mais igualdade na 

distribuição do poder e a superação de outras desigualdades, tais como: classe, raça, etnia, 

idade, região etc. Outras trabalham na ótica da identidade da diferença, da diversidade, que 
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depositam no corpo a determinação de práticas, atitudes e traços de personalidade de homens 

e de mulheres, buscando assim, reconhecer o papel e a importância de cada individuo na sua 

relação com o meio onde está inserido (GADOTTI, 2005).  

Uma idéia central ao conceito de gênero trabalhada por algumas/ns estudiosas/os diz 

respeito à divisão sexual do trabalho, entendida como a separação de funções sociais com 

base na distinção de sexo. Em relação ao papel sexual, homens e mulheres assumem 

diferentes comportamentos, deveres e atitudes que estão ligados a uma posição em uma 

hierarquia social: geralmente, os homens ocupam-se de tarefas que têm maior prestígio social 

e que demandam maior energia, enquanto às tarefas associadas à mulher são tidas como 

complementação e têm menor prestígio social (GARCIA, 2009; OLIVEIRA & AMANCIO, 

2002). 

Entretanto, mesmo a participação das mulheres no mercado de trabalho tendo 

apresentado uma significativa progressão, ainda existe desafios que precisam ser 

confrontados. Segundo Beauvoir (1970, p. 14), “economicamente, homens e mulheres 

constituem como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros têm situações 

mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de êxito que suas concorrentes 

recém-chegadas”. De uma maneira geral, não se verifica alteração do encargo com as 

atividades domésticas, já que as mulheres continuavam sendo as responsáveis por tais 

atividades. Evidenciou-se a ocorrência progressiva do acúmulo de tarefas por parte das 

mulheres, desembocando na dupla e até tripla jornada de trabalho. E, apesar de as mulheres 

desenvolverem múltiplas tarefas, o trabalho feminino é invisibilizado e considerado de menor 

relevância para a sociedade a que pertencem e as propostas para a gestão local raramente 

prestam atenção às atividades femininas (CARDOSO, 2007).  

Considerando os dados globais das Nações Unidas sobre mulheres, observa-se que as 

mulheres constituem metade da população mundial e trabalham aproximadamente 2/3 das 
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horas totais de trabalho. Nos países em desenvolvimento, as mulheres produzem metade do 

total de produtos agrícolas (incluindo pesca e aqüicultura), contudo ganham apenas 1/10 do 

rendimento total e possuem uma quantidade insignificante de 1/100 das propriedades totais 

(WILLIAMS et al., 2005). As mulheres não têm acesso a terra, a serviços para agricultura, 

extensionismo, créditos e financiamento. Adicionalmente, as interferências sociais, 

econômicas e culturais forçam a mulher rural a um papel subordinado, impedindo sua 

produtividade e limitando sua participação nas iniciativas empreendedoras (GARCIA, 2007).  

Deste modo, a análise de gênero, envolvendo ativamente as mulheres e valorizando 

seu papel, sua experiência e a importância de seu trabalho, é elemento essencial para que os 

projetos possam ser mais eficazes e trazer benefícios às comunidades (DI CIOMMO, 2007; 

GARCIA, 2007). Dentro da dimensão de gênero pode haver complementaridade e 

negociação, que levam a importantes implicações para o planejamento e o co-manejo, porque 

coloca os planejadores e as comunidades em um nível no qual é possível promover maior 

eqüidade na distribuição dos benefícios e direitos (DI CIOMMO, 2007; FADIGAS et al., 

2008). 

 

4.2. O Papel da Mulher na Pesca 

Em 2004, de um total de 38 milhões de pessoas empregadas globalmente na pesca e 

aqüicultura, quase 12 milhões de pessoas (43%) eram pescadores/as em tempo integral (obtêm 

pelo menos 90% da sua subsistência da pesca ou do cultivo aquático, segundo definição da 

FAO); outros 10 milhões de pessoas obtinham entre 30 e 89% da sua subsistência a partir 

destas atividades, enquanto que o restante estava apenas ocasionalmente envolvido nelas 

(WILLIAMS et al., 2005). No Brasil, segundo a SEAP (Secretaria Especial de Aqüicultura e 

Pesca), 390.761 pessoas estavam cadastradas como pescadores/as artesanais no ano de 2006. 
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Do total de pessoas cadastradas, 120 mil são mulheres que sobrevivem da pesca (BRASIL, 

2006).  

Apesar das modificações nas características básicas de trabalho que estão ocorrendo, 

geradas pela crise econômica e pelas mudanças tecnológicas, o núcleo familiar ainda tem 

grande importância na estruturação do sistema da pequena produção mercantil pesqueira 

(DIEGUES, 2000). Neste contexto, o papel desenvolvido pelas mulheres no manejo e no uso 

dos recursos naturais tem uma importância fundamental, uma vez que complementa ou 

suporta a atividade de pesca (ALENCAR, 1993). Como aponta Oliveira (1993, p. 85), “o 

gerenciamento dos usos e manejos dos recursos aquáticos marinhos não pode prescindir de 

estudos que recuperem o trabalho da mulher no litoral e o seu reconhecimento da dinâmica 

reprodutiva e da complexidade dos recursos que exploram.” 

Entretanto, a atividade das mulheres raramente tem sido valorizada. Até a Constituição 

Federal Brasileira de 1988, o trabalho feminino na pesca não era legalmente reconhecido, pois 

a pesca era considerada como uma atividade masculina. Antes disso, a SUDEPE – 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - só reconhecia legalmente as mulheres que 

trabalhassem como coletoras de mariscos ou algas. Foi somente após 1988 que um ato 

presidencial formalizou o trabalho feminino na pesca (DIEGUES, 2002).  Conseqüentemente, 

poucas políticas de intervenção têm sido desempenhadas para apoiar o potencial do papel das 

mulheres para o desenvolvimento do setor pesqueiro (ANDRADE, 2004; DIAS et al., 2007). 

No Brasil, embora existam estudos sobre a produção da mulher no setor pesqueiro, 

pouco ainda se sabe sobre a realidade desta produtora, e muito menos sobre a dinâmica da sua 

atividade. Segundo a SEAP, ao longo dos últimos vinte anos é significativo o crescimento da 

participação da mulher nas atividades da pesca e aqüicultura, mas essa realidade ainda não é 

traduzida em números, uma vez que as mulheres não aparecem nas estatísticas oficiais pelo 

fato da atividade ser considerada informal (BRASIL, 2006). Essa visão é decorrente da 
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própria formação de pescadores que privilegia a aprendizagem do saber ligado à pesca apenas 

aos homens, cabendo à mulher outras atividades produtivas, subordinadas e menos relevantes 

(CARDOSO, 2002; OLIVEIRA, 1993). 

De uma forma geral, os trabalhos sobre pesca mostram a existência de uma forte 

divisão de trabalho nas comunidades pesqueiras, baseadas em questões como sexo e idade 

(MARQUES, 2001; SOUTO, 2004). Deste modo, as coletas de dados, normalmente, não 

consideram aspectos de gênero, o que resulta em uma falta essencial de dados sobre o estado 

dos pesqueiros e uso dos recursos. Assim, as contribuições e os papéis das mulheres na pesca 

e na aqüicultura tornam-se invisibilisados, porque os sistemas de contabilidade nacionais e as 

avaliações estatísticas tendem a organizar a informação baseando-se nos dados recolhidos 

apenas dos pescadores (“chefes de famílias”) (SUNTORNRATANA & VISSER, 2003; 

WIILIAMS et al., 2005).  

No entanto, a produção científica que focaliza sua análise nos aspectos de gênero em 

comunidades pesqueiras tem mostrado que as mulheres são ativas em todos os segmentos que 

se ocupam de recursos aquáticos em várias regiões do mundo (KRONEN, 2002; LAMBETH, 

1999). Em muitas comunidades costeiras na África (e.g. GOLDER, 2002; RAJAGOPALAN, 

1998; SUNDE, 2003;), Ásia (e.g. KUSSABE, 2003; NANDEESHA, 1997; 

SUNTORNRATANA & VISSER, 2003), Europa (ESCALLIER, 2004; FRANGOUDES, 

2004), América Latina (e.g. AOKI, et al., 2007; FADIGAS et al., 2008; HOSHIKO & 

BERDUGO, 2004; NEGREIROS & GEHLEN, 2008; PISUA & LEONARDO, 1998) e 

Pacífico (e.g. MALM, 2007; MATTHEWS, 2002; TUARA & LAMBETH, 1999), as 

atividades produtivas exercidas por mulheres estendem-se da pesca, ao processamento do 

pescado, à comercialização, à agricultura e ao cultivo de peixes, e alguns estudos apontam que 

as mulheres têm uma longa tradição na história da pesca; o seu modo de vida assenta na pesca 
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de exploração familiar e elas são trabalhadoras experientes e conhecedoras, essenciais para a 

sobrevivência das comunidades ribeirinhas (ALENCAR, 1993;  ANDRADE, 2004).  

Adicionalmente, os estudos sobre as questões de gênero em comunidades pesqueiras 

(e.g. ALVARES & MANESCHY, 1997; AOKI et al., 2007; BARBOSA & BEGOSSI, 2004; 

CARDOSO, 2007; CAVALCANTI, 2008; DI CIOMMO, 2007; MAGALHÃES et al., 2007; 

PINHEIRO, 2008; PISUA & LEONARDO, 1998; OLIVEIRA, 1993 ) permitem a 

identificação do papel social, político e econômico da mulher considerando o contexto em que 

elas estão inseridas, promovendo o avanço das políticas públicas que satisfaçam suas 

necessidades básicas, como as relacionadas à saúde, reprodução e oportunidade iguais de 

trabalho.  

Compreender como as comunidades de pescadores/as artesanais vêm se reproduzindo 

requer um olhar abrangente, que leve em conta o trabalho das famílias, direta ou 

indiretamente ligado ao sistema produtivo da pesca. De diferentes modos, as mulheres 

desempenham papéis cruciais na manutenção das comunidades pesqueiras artesanais: 

manipulando recursos de diferentes ecossistemas, terrestres e aquáticos, gerando rendas 

complementares à da pesca, agregando valor a produtos locais e participando de organizações 

coletivas (MANESCHY, 2000). Neste contexto, uma investigação enfocada nas questões de 

gênero demonstra sua contribuição de modo a levar a uma melhor compreensão das mulheres 

no setor pesqueiro e a uma melhor política que apóie adequadamente não apenas a mulher 

pescadora, mas uma forma de desenvolvimento da pesca mais sustentável e justa.  

 

4.3. Populações Tradicionais: Conhecimento e Uso dos Recursos. 

A sociedade brasileira possui diversos exemplos históricos de formas de ocupação 

que, sob a forma de um modelo de desenvolvimento predatório e concentrador de riquezas, 

têm levado à extinção ou à degradação das formas tradicionais de produção que mantêm 
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secular interação com a natureza (DIEGUES et al, 2004). As populações tradicionais podem 

ser definidas como grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que 

reproduzem historicamente seu modo de vida, baseando-se nas suas relações sociais e com a 

natureza (DIEGUES et al., 2004). O decreto Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a 

política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

considera que Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, possuem formas próprias de organização social, ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).  

Algumas populações tradicionais reproduzem seu modo de vida explorando uma 

multiplicidade de habitats: as florestas, os estuários, os mangues e as áreas já transformadas 

para fins agrícolas. A exploração do meio natural por povos tradicionais baseia-se em um 

conjunto de saberes, práticas e crenças que constituem o conhecimento ecológico tradicional. 

Este conhecimento, produzido por meio da observação contínua e da experimentação do meio 

caracteriza comunidades que dependem diretamente da regularidade dos recursos, extraídos 

de seu ambiente de forma complexa e artesanal (MOURÃO, 2000).  Assim, essas 

comunidades fundamentam suas atividades em um vasto conhecimento empírico, adquirido e 

acumulado através de várias gerações, refletindo uma associação íntima com seu meio 

ambiente (DIEGUES, 2000).  

Partindo do conhecimento sobre os componentes bióticos e abióticos que integram o 

meio natural, os/as pescadores/as artesanais operam suas atividades dentro dos limites 

impostos pela natureza, desenvolvendo sistemas de manejo de recursos marcados pelo 

respeito aos ciclos naturais e por sua exploração dentro da capacidade de recuperação das 

espécies utilizadas (ALVES & NISHIDA, 2002; DIEGUES, 2000). Muito além, eles tecem 
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seu próprio tempo num ritmo dissonante do ritmo urbano-industrial, pois suas vidas seguem 

os movimentos próprios da natureza – das marés, das espécies, dos astros e da atmosfera 

(CUNHA, 2003).  

Ainda que a pesca artesanal seja um importante elemento de nossa cultura popular e 

ocorra ao longo de uma significativa porção do litoral e de águas interiores do país, observam-

se poucos trabalhos com um enfoque cultural e ecológico realizados em comunidades 

pesqueiras (SOUTO, 2004). Dentre alguns exemplos de estudos realizados no Brasil, 

destacam-se: Isaac et al. (1996), Murrieta (2001) e Cerdeira (2005),  na região Norte; Nordi 

(1992), Mourão (2000), Nishida (2000), Alves (2002) e Montenegro (2002) realizados no 

Nordeste; Pasa (2004) no Centro-oeste; Hanazaki & Begossi (2000), Thé (2003), Cardoso 

(2004), Saldanha (2005) na região Sudeste; e Diegues et al. (2004), Pasquotto & Miguel 

(2004) e Gerhardinger et al. (2006) no Sul do país.  

O conhecimento local é um recurso valioso que deve ser considerado em planos de 

desenvolvimento e em estudo de manejos do meio ambiente (ALVES & ROSA, 2005; 

DREW, 2005; PEDROSO JR. & SATO, 2005), sendo impossível desenvolver modelos 

sustentáveis de apropriação dos recursos naturais sem antes estudar a experiência adquirida 

por estas culturas locais durante os ciclos de interação com o ecossistema (TOLEDO & 

CASTILLO, 1999). Alguns estudiosos a exemplo de Balée (1988) e Gomez-Pompa (1992), 

afirmam que a manutenção, e mesmo o aumento da diversidade biológica nos “ambientes 

naturais” está intimamente relacionado com as práticas tradicionais dos povos. Johannes 

(1989) complementa quando diz que estas comunidades humanas exercem atividades de 

estreita relação de uso e dependência de recursos naturais, incorporando o conhecimento 

sobre os processos ambientais naturais.  

No Brasil, a lei 9.985 de 18/06/2000 (Artigo 5º), que criou o Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, assegura que comunidades tradicionais e populações indígenas que vivem 
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em áreas protegidas tomarão parte no processo de estabelecimento ou de administração e 

monitoramento de tais áreas (PATU, 2002). A valorização do saber local pode possibilitar a 

introdução de uma nova forma de pensamento integrador na pesquisa e no ensino, permitindo 

que a diversidade cultural e biológica sejam consideradas na conservação da natureza 

(MOURÃO & MONTENEGRO, 2006). 

Os estudos que se referem ao conhecimento ecológico tradicional são preocupados, de 

um modo geral, com a maneira como os povos tradicionais usam e se apropriam dos recursos 

naturais, seja por meio do manejo, das crenças, dos conhecimentos, das percepções, dos 

comportamentos e das formas de classificar os elementos do seu ambiente (MOURÃO, 2000). 

Todo esse conhecimento é objeto de estudo da etnoecologia e da etnobiologia, duas divisões 

da etnociência (ADAMS, 2000). O que hoje se denomina etnociência pode ser entendido não 

como um conjunto de disciplinas, mas sim, como um campo interdisciplinar, de cruzamento 

de saberes, que gera novos campos de conhecimento (MARQUES, 2002).  

Mesmo representando o cruzamento das ciências naturais com as ciências sociais, o 

termo etnoecologia não apresenta um consenso sobre seu significado, possuindo conceitos 

difíceis de serem generalizados pela existência de diferentes definições de vários autores, não 

sendo possível oferecer uma delimitação precisa do campo de pesquisa dessa ciência 

(TOLEDO, 1992). As dificuldades de se delimitar epistemologicamente o campo científico da 

etnobiologia e da etnoecologia estão fundadas em sua natureza interdisciplinar e em seu 

recente desenvolvimento teórico-metodológico. A etnociência assume um caráter 

multidisciplinar, ramificando-se em diversas áreas do conhecimento como, por exemplo: 

etnopedologia, etnofarmacologia, etnozoologia, etnoentomologia, entre outras. (VALLE, 

2007). Segundo Toledo (1992), o termo “etnoecologia” foi apresentado pela primeira vez na 

década de cinqüenta por Harold Conklin, em estudo sobre os Hanunoo, nas Filipinas. 

Entretanto, estudos inseridos neste contexto antecedem o século XIX. Como exemplo, a 
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designação etnozoologia foi o nome dado por Mason nos Estados Unidos, em 1899, para 

definir a “zoologia da região como exatamente descrita por indígenas” (MOURÃO et al., 

2006).  

Para Rist & Dahdouh-Guebas (2006) as etnociências podem desempenhar um 

importante papel no avanço da transdisciplinaridade e desenvolvimento sustentável, uma vez 

que o principal desafio para os estudos transdisciplinares consiste em encontrar modos de 

encorajar o diálogo e cooperação entre grupos heterogêneos de atores sociais com diferentes 

formas de conhecimento. Desta forma, a etnoecologia representa uma importante ferramenta 

para estudos conservacionistas, auxiliando no conhecimento da flora, fauna e ecologia dos 

ambientes, uma vez que seus estudos, em geral, incluem levantamentos de espécies, 

contribuindo para planos de manejo e conservação de ecossistemas (BEGOSSI, 1993; 

MOURÃO & NORDI, 2006).  

 

4.4. O Complexo Estuário-Manguezal 

O complexo estuário-manguezal representa uma área de transição entre os habitats de 

água doce e marinho que ocorrem, predominantemente, nas zonas litorâneas das regiões 

tropicais e subtropicais, perfazendo 8% de toda a linha de costa do planeta e 25% da costa da 

zona tropical, abrangendo um total de 181.077 km
2
 (SPALDING et al., 1997). O litoral 

brasileiro apresenta inúmeras áreas de mangues em praticamente toda sua extensão, 

geralmente associadas a estuários (DIEGUES, 2001a), ocupando uma área aproximada de 25 

mil km
2
,
 
distribuídos em 7408 km de orla litorânea, que vão do extremo norte do Amapá até 

São Francisco do Sul, em Santa Catarina (HERZ, 1991; LACERDA, 1984). No estado da 

Paraíba, os manguezais ocupam uma área estimada de 10.080 ha (FREIRE & OLIVEIRA, 

1993 apud PALUDO & KLONOWSKI, 1999).  



40 

 

 

Os ambientes estuarinos e os manguezais a eles associados correspondem a um corpo 

semifechado de água que mantém uma conexão livre com o mar, sendo influenciado pelo 

fluxo e refluxo das marés e pela diluição fluvial (ODUM & BARRET, 2007). São 

constituídos de espécies vegetais lenhosas típicas, além de micro e macro algas, adaptadas à 

flutuação de salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente 

lodosos, com baixos teores de oxigênio (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Essas áreas úmidas 

entre-marés são compostas por um mosaico de componentes interatuantes, vinculados pelos 

fluxos de água, sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e populações animais que se movem 

entre seus elementos componentes. Desta forma, estes ambientes apresentam uma alta 

variação de parâmetros ambientais como turbidez, concentração de alimento e salinidade que 

são responsáveis por uma elevada produtividade biológica fornecedora de uma ampla 

variedade de recursos ecológicos e naturais importantes para a manutenção da biodiversidade 

e para a sobrevivência das comunidades costeiras (PROST & LOUBRY, 2000).  

Os bosques de mangue são ambientes importantes para a manutenção de diversas 

espécies estuarinas, marinhas ou dulciaquícolas, que vivem nesses locais ou que os usam 

durante algum período do seu ciclo de vida, quer seja para a alimentação, reprodução ou 

refúgio contra predadores (RÖNNBÄCK, 1999; SPACH et al., 2003). Os manguezais têm, 

ainda, importante função de proteção da costa contra erosão, protegem a população costeira 

contra furacões, tempestades e inundações e agem como fixadores de sedimento através de 

suas raízes. Além disso, os ecossistemas de manguezal exercem funções primordiais como 

berçário, meio nutritivo, centro de multiplicação de numerosas espécies e fonte de recursos 

naturais como carvão, tanino, medicamentos e mel, para as comunidades costeiras que deles 

utilizam produtos vitais para a sua subsistência ou para a economia local (PROST & 

LOUBRY, 2000; RÖNNBÄCK, 1999; SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 
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O manguezal é considerado de acordo com Schaeffer-Novelli (1995) um dos 

ecossistemas mais complexos do ambiente marinho, não apenas por sua diversidade biológica, 

mas principalmente devido à diversidade funcional; seus sistemas complexos tendem a resistir 

mais eficientemente às perturbações tanto naturais quanto induzidas pelo homem. Mas a cada 

perturbação há perda de elementos do sistema, tornando-o mais vulnerável e com menor 

capacidade de suporte. Os impactos que esse ecossistema tem sofrido estão trazendo grandes 

ameaças a qualquer atividade dependente dos manguezais.  Mesmo as áreas de manguezal 

sendo consideradas como Áreas de Preservação Permanente (Art. 2º da lei 4771/65), estudos 

apontam que 35% da área de florestas de mangue foram destruídas nas ultimas duas décadas 

e, segundo a Universidade Federal Rural de Pernambuco, os manguezais brasileiros já haviam 

diminuído 46,4%, (SCHAFFER-NOVELLI, 1995). Dias (2006) aponta como a principal 

causa para esta perda a implantação do cultivo de camarão. Além da destruição causada pela 

carcinocultura, outras causas de degradação dos manguezais são: o desmatamento, as 

queimadas, os aterros, a deposição de lixo, o lançamento de efluentes industriais, as descargas 

sanitárias, as dragagens, a construção de marinas, a ocupação por salinas e loteamentos 

imobiliários e o sistema da monocultura canavieira.  

Os efeitos sobre o ambiente costeiro se dão através da erosão e sedimentação, 

eutrofização e mudanças nas cadeias alimentares e na estrutura de comunidades (LACERDA, 

1984). A eliminação dos manguezais é causa de grave preocupação ambiental e econômica 

para muitos países em desenvolvimento, dada à função central que desempenham na proteção 

das costas e também pela relação de dependência que as comunidades ribeirinhas mantêm 

com os recursos oferecidos por esse ecossistema. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Perfil Sócio Econômico das Pescadoras do Estuário do Rio Mamanguape, PB 

 

No perfil sócio-econômico foram registradas 30 entrevistadas, cuja idade variou entre 

18 e 55 anos, com média de 36,5 anos. A faixa etária da maioria das entrevistadas (40%) foi 

de 26 a 35 anos, seguida da faixa de 36 a 45 anos (27%) (TABELA 01).  Composição etária 

semelhante foi encontrada em localidades estudadas por diferentes autores. Anderson (2007) 

constatou a presença de mulheres entre 26 e 67 anos no distrito de Icoaraci (PA). Barbosa e 

Begossi (2004) registraram na praia de Itaipu (RJ), a predominância da faixa etária de 20 a 49 

anos. Dias et al. (2007), em estudo com marisqueiras da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentáveis Ponta do Tubarão (RN), observou uma variação de idade entre 12 e 59 anos. 

Lopes (2004), na comunidade de Praia do Puruba (SP), constatou que a faixa etária 

predominante é entre 21 e 25 anos. Magalhães et al., (2007) registrou ente as mulheres que 

processam carne de caranguejo na comunidade de Caratateua (PA) a variação de idade entre 

16 e 55 anos. Já Silva (2004), em Canguaretama (RN), registrou 41% das pessoas em idade 

mais avançada (41 a 60 anos). Assim, como também observado por Silva (2004), o número 

expressivo de pessoas adultas na amostra, e em idades variadas, favorece a compreensão da 

atividade pesqueira artesanal devido à experiência das entrevistadas acumulada ao longo dos 

anos de profissão.   

Em relação ao estado civil, pode-se observar que 40% das mulheres apresentam a 

união estável por meio do casamento oficializado e 27% possuem a união consensual, 

totalizando 67% de mulheres com companheiros fixos (TABELA 01). Quanto à composição 

familiar, o número de indivíduos por família variou de 1 a 8, com predominância de três 

indivíduos (40%) por família (TABELA 01). Resultados semelhantes foram obtidos por 
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Anderson (2007), que verificou que todas as mulheres entrevistadas em Icoaraci (PA) 

possuem um companheiro, mas nem todas têm registro formal de casamento, e apresentam de 

2 a 6 filhos. Já Dias et al. (2007), observaram entre as marisqueiras a presença de diferentes 

situações conjugais, sendo  a maioria solteira ou com companheiro, e com um número de 0 a 

8 filhos. O elevado número de componentes familiares observado em grande parte das 

famílias ribeirinhas ocorre possivelmente devido a agregação de filhos provenientes de 

relacionamentos anteriores, como também, ao fato de ocorrer a permanência de filhos na casa 

dos pais após seu casamento ou união a um companheiro, muitas vezes devido a idade 

prematura em que tal fato acontece. Adicionalmente, como nas comunidades pesqueiras a 

atividade de pesca ocorre vinculada, principalmente, às relações de parentesco (DIEGUES, 

2001a), os casamentos e o elevado número de indivíduos por família auxiliam na formação de 

grupos de pesca. 

O grau de escolaridade das entrevistadas é relativamente baixo, uma vez que o número 

de mulheres com o ensino fundamental incompleto (33%) e de analfabetas (27%) é expressivo 

(TABELA 01). O baixo nível de instrução escolar observado neste estudo também foi 

verificado em outros estudos com comunidades tradicionais. Anderson (2007) observou entre 

a sua amostra que apenas duas mulheres haviam concluído o ensino médio. Silva (2004), na 

comunidade de Canguaretama (RN), registrou o percentual de 35% de analfabetos e 26% de 

alfabetizados ou analfabetos funcionais (pessoas com menos de 4 anos de estudo). A alta 

incidência de pessoas não-alfabetizadas que incide, principalmente, naquelas que se 

encontram numa faixa etária mais elevada, é reflexo do envolvimento destas com a pesca, 

quando crianças. Segundo Nishida (2000), a falta de escolas e a necessidade de ajudar os pais 

nas pescarias, como uma forma de contribuir para o aumento da renda familiar, estão entre os 

principais fatores que levaram a evasão escolar nas pessoas de idade mais elevada. Entretanto, 

segundo as entrevistadas, mudanças têm ocorrido nas comunidades e os incentivos 
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governamentais como o “Bolsa Família” e a oportunidade de acesso à escola, associado ao 

desejo das pescadoras de que seus filhos tenham acesso à educação formal, são fatos que 

apontam para a elevação do nível de escolaridade entre as pescadoras do ERM. 

Quanto à atividade ocupacional, constatou-se que todas as mulheres dividem seu 

tempo entre as atividades de pesca e as obrigações domésticas; adicionalmente, 30% destas 

mulheres estão também envolvidas com a agricultura. Conforme afirmam Ramires e Barrella 

(2003) e Souza (2004), hoje a pesca artesanal não é mais a única atividade econômica nas 

comunidades litorâneas. Dentre as atividades complementares desenvolvidas destacam-se 

aquelas relacionadas ao turismo, comércio, prestação de serviços domiciliares, agricultura e 

aluguel de barcos (ANDERSON, 2007; ESCALLIER, 1999; FRANGOUDES, 2004; 

HANAZAKI et al., 1996; SILVA, 2004).  

Em relação à renda familiar, tem-se que o rendimento mensal é baixo e, tomando 

como base o valor do salário mínimo atual (R$ 465,00) observa-se que 60% das famílias 

estudadas apresentam renda menor que um salário mínimo, não ultrapassando o valor de dois 

salários mínimos (40%) (TABELA 01). Distribuição de renda semelhante foi verificada por 

Andrade e Blume (2006), em uma comunidade de mulheres marisqueiras em Ilhéus (BA) e 

Lopes (2004), na Praia do Puruba (SP). Diante dos resultados observados, fica claro que o 

reduzido acúmulo de capital, uma característica marcante das comunidades tradicionais para 

Diegues (2001a), faz das comunidades de pescadores (as) grupos periféricos em relação ao 

sistema econômico vigente. Por isso, esses grupos humanos desenvolveram culturas 

particulares cujo modo de vida é fortemente dependente dos recursos renováveis oferecidos 

pelo ecossistema onde estão inseridos (DIEGUES, 2001b).  

Ainda em relação à renda, observou-se a presença de alternativas para compor a renda 

familiar dessas pescadoras. Outros meios que emergem de modo a complementar a renda 

familiar variam do recebimento de aposentadoria e pensão (3% em ambos) ao recebimento 
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de auxílios dos programas sociais governamentais, como o Bolsa Família (60%) ou o PETI - 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (3%) (TABELA 01).  Corroborando com Dias 

et al. (2007), 56,25% das marisqueiras estudadas, no Rio Grande do Norte, têm outra 

alternativa de renda, que varia da pesca realizada pelo marido ou companheiro à ajuda 

conseguida através de programas sociais do Governo Federal Brasileiro como o Bolsa-

Família. No entanto, embora todas essas outras possibilidades representem importantes 

contribuições na renda da família ribeirinha, a atividade pesqueira artesanal ainda continua 

sendo a principal renda das famílias, atribuindo às mulheres a garantia de subsistência 

(DIEGUES, 2001b).  

  Dentre as entrevistadas, 43% possuem a carteira de pescador (61,5% cedidas pela 

Capitania dos Portos e 38,5% cedidas pelo IBAMA) e 20% são cadastradas como 

agricultoras (TABELA 01), perfazendo um total de 63% de mulheres com algum tipo de 

atividade legalmente regulamentada e que contribuem para a Previdência Social. Este é um 

dado de grande importância para as comunidades em questão e, principalmente para as 

mulheres dessas localidades, pois leva a atividade dessas mulheres à condição de formal, lhes 

garantindo direitos de seguridade social, como o direito à licença maternidade e à 

possibilidade de aposentadoria. Adicionalmente, com relação à carteira de Pescador (a), é 

importante destacar que apenas as mulheres que a possuem podem assumir legalmente a 

condição de pescadora como profissão, tornando esta atividade visibilizada por toda a 

sociedade, enquanto as que não a possui, tem na atividade pesqueira a condição de ocupação 

informal. A condição formal da atividade de pesca feminina encontrada nas comunidades 

estudadas do ERM não é comumente encontrada em outras comunidades pesqueiras do 

Brasil, sugerindo a existência de uma nova organização na pesca deste local.  Diversos 

autores apontam que as mulheres pescadoras constituem uma categoria de trabalho informal, 

e por isso invisibilizada, uma vez que a maioria não está associada nenhuma entidade de 
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legalização da classe (cooperativas ou associações). Dentre alguns exemplos, Aoki et al. 

(2007) encontrou, entre as pescadoras do distrito de Itaipava (ES), a dificuldade que essas 

mulheres tinham de se afirmarem socialmente devido a ausência da carteira profissional de 

pescadora. Dias et al. (2007), observou que apenas 43,75% das marisqueiras da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RN) possuíam documento de pescador (a) 

profissional. Silva (2004) constatou em Canguaretama (RN), que dos registros realizados 

pela colônia de pescadores, apenas 38% eram de marisqueiras. Dentre alguns fatores para a 

ocorrência deste fato os autores citam: a falta de documentos pessoais, falta de dinheiro para 

dar entrada no documento, problemas pessoais com a diretoria da Colônia e o próprio 

desconhecimento desse direito. 
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Tabela 01. Percentual do Perfil Sócio-Econômico das pescadoras do estuário do rio 

Mamanguape, PB           

Parâmetros 

 

Comunidades % 

AR 

(N=3) 

BM 

(N=3) 

TB 

(N=3) 

TV 

(N=3) 

TM 

(N=3) 

Total 

(N=30) 

FAIXA ETÁRIA 18-35 2 2 - 6 6 53 

36-45 1 1 3 3 6 47 

ESTADO CIVIL Casada 1 1 1 7 2 40 

Solteira - - - 1 4 17 

Separada/Divorciada - - - - 2 6 

Viúva - - 1 - 2 10 

União Consensual 2 2 1 1 2 27 

COMPOSIÇÃO 

FAMILIAR 

2 - - - 1 2 10 

3 2 2 1 4 4 43 

4 1 1 1 1 3 23 

Acima de 5 - - 1 3 3 23 

ESCOLARIDADE Analfabeta 1 1 2 2 4 33 

Escreve o nome - - - 2 3 17 

Lê e escreve - - - 1 2 10 

1ºgrau 2 1 1 3 3 33 

2ºgrau - 1 - 1 - 6 

OCUPAÇÃO Pesca 3 3 3 9 12 100 

Agricultura 2 - 2 5 - 30 

Doméstica 3 3 3 9 12 100 

RENDA 

MENSAL 

< 1 SM 3 2 - 6 7 60 

1-2 SM - 1 3 3 5 40 

OUTRAS 

RENDAS 

Pensão - - 2 - - 6 

Aposentadoria - - - 1 - 3 

PETI - - - - 1 3 

Bolsa Família 1 1 1 6 9 60 

PREVIDÊNCIA Contribui 1 3 1 6 9 67 

Não Contribui 2 - 2 3 3 33 

CARTEIRA 

FUNCIONAL 

Pesca - 3 - 2 9 47 

Agricultor 1 - 1 4 - 20 

Não Possui 2 - 2 3 3 33 

Legenda: AR – Aritingui; BM – Barra de Mamanguape; TB – Taberaba; TV – Tavares; TM 

- Tramataia 

 

Os dados sobre o perfil domiciliar (TABELA 02) mostraram que 97% das 

entrevistadas têm habitação própria; os outros 3% da amostra moram em casas cedidas por 

familiares. A maioria das construções é de alvenaria (87%) e apenas 13% de taipa, 
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apresentando de 3 a 5 cômodos em 83% dos casos. Todas as residências visitadas tinham 

iluminação elétrica disponível e água encanada, previamente tratada pela empresa de 

abastecimento de água. Como combustível para o cozimento dos alimentos, 67% das 

entrevistadas utilizam gás de cozinha associado ao uso de lenha (77%). Quanto às condições 

sanitárias, foi verificado que cerca de 83% das casas possuíam banheiro, sendo 70% destas 

com instalações sanitárias. Em relação a destino dos dejetos, na maioria das casas são 

utilizadas fossas (77%), sendo 23% despejado ao ar livre. Já no que se refere ao destino do 

lixo domiciliar, 87% dos entrevistados queimam lixo e 70% apenas o depositam ao ar livre 

(TABELA 02). A respeito dos aspectos de moradia, Paludo & Klonowski (1999), registraram 

que grande parte da casas da comunidade de Barra de Mamanguape, em 1994, era de taipa 

(93%), com 17% das residências utilizando gás e lenha como fonte de energia para 

cozimento. Desta forma, é possível estabelecer uma comparação entre o nível de 

desenvolvimento socioeconômico local ao longo dos anos, mostrando haver uma relativa 

melhoria no acesso às condições de moradia atualmente.  Como afirmam Paludo e Klonowski 

(1999), antigamente todas as casas eram de taipa e cobertas de palhas de coqueiros, devido à 

fartura de bens materiais. Entretanto, como foi verificado neste estudo, as casas de taipa foram 

(e estão sendo) substituídas por casas de alvenaria, devido à idéia de maior conforto e 

modernidade, demonstrando também um certo grau de desenvolvimento e melhorias no poder 

aquisitivo das comunidades (FIGURA 04). Silva (2004) observou na comunidade de Canto do 

Mangue (RN) que, apesar das melhorias referentes à moradia, infra-estrutura e educação 

ocorridas nas ultimas duas décadas, a população local ainda enfrenta vários problemas de 

ordem sanitária, como saneamento básico e a formação de lixões que se formam no entorno 

da comunidade.  
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Figura 04. Exemplo de mudanças ocorridas na estrutura domiciliar das comunidades do 

estuário do rio Mamanguape, PB. Comunidade de Tramataia: Casa da direita – construção 

antiga de taipa; casa da esquerda – construção recente de alvenaria. Foto: José da Silva 

Mourão, 2009. 

 

 

Portanto, a situação socioeconômica das poescadoras de Barra de Mamanguape é 

caracterizada por ser de baixa renda, onde o grau de escolaridade é reduzido, principalmente 

entre os mais velhos. Isto é devido à falta de oportunidade à educação, uma vez que muitos 

desses tiveram que abandonar a escola quando crianças para ajudar na complementação da 

renda familiar. Este perfil é característica de varias outras comunidades de pescadores/ as 

artesanais já estudadas, onde o nível de pobreza, a falta de melhores oportunidades de vida e 

de alta dependência dos recursos que são extraídos do manguezal para a subsistência torna-se 

visível (ALVES, 2002; DIAS, 2006; DIEGUES, 2001a; SILVA, 2004; SOUZA, 2004). 
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Tabela 02 – Percentual do Perfil domiciliar das pescadoras do estuário do rio 

Mamanguape, PB. 

Parâmetros % 

 

Tipo de Construção Alvenaria 87 

 Taipa 13 

Número de Cômodos 2 a 3 10 

 4 a 5 83 

 6 ou mais 7 

Abastecimento de Água Encanada 100 

 Poço 3 

 Cacimba - 

Iluminação Elétrica 100 

 Querosene - 

Combustível para cozinhar Gás 67 

 Lenha 77 

 Carvão 3 

Banheiro Possui 83 

 Não possui 17 

Esgotamento Sanitário Possui 70 

 Não possui 30 

Destino dos dejetos Fossa 77 

 Ao ar livre 23 

Destino do lixo Queimado 87 

 A céu aberto 70 

 Recolhido 20 
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5.2. Gênero e Pesca: O Papel da Mulher da Pesca do Estuário do Rio Mamanguape, 

PB 

5.2.1.  A Importância da Pesca 

 

“Eu fui criada na pescaria (...) o mangue é bom, é de onde tiro 

o sustento.” (C., 55 anos. Comunidade de Tavares) 

 

“Eu arrumo o que comer pra casa. É uma profissão que eu vejo 

os outros fazer e vou fazer também. E acho muito bom, visse, é 

uma divirtição” (R., 53 anos. Comunidade de Taberaba) 

 

Para as mulheres envolvidas na pesca a atividade representa mais do que uma 

alternativa de vida, tem significado a principal base econômica para o sustento diário e, em 

algumas comunidades pesqueiras, a mulher tem representado a principal responsável pela 

subsistência da família (ANDRADE & BLUME, 2004; FASSARELLA, 2008). 

Nas comunidades do ERM, a pesca feminina representa uma importante fonte 

geradora de renda para as famílias locais. Dentre as entrevistadas, 56,25% relatam ser as 

chefes de família, assumindo todas as responsabilidades e despesas do lar e tendo na pesca o 

principal meio para a manutenção de seus filhos. Das mulheres que não dizem ser chefes de 

família (43,75%), 25% consideram-se como principais provedoras do lar, dividindo com o 

cônjuge o orçamento família e 12,5% dizem ser do companheiro esta responsabilidade. 

Dentro do contexto da tomada de decisão, as mulheres têm demonstrado uma forte influência, 

principalmente devido a sua participação econômica na renda da família: 50% das 

entrevistadas apontam a tomada de decisão como uma atitude do casal e 43,75% dizem que 

apenas elas influenciam neste quesito (TABELA 03). Estes dados demonstram a importância 

da atividade realizada pelas entrevistadas no ERM posto que, mesmo a maioria das 
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pescadoras possuindo companheiro (67%, segundo os dados do perfil sócio econômico. Ver 

TABELA 01), elas são as principais responsáveis pelo comando da família. Além de ser fonte 

geradora de renda para as famílias, muitas mulheres têm na pesca sua independência 

financeira, e assim sentem-se mais livres para tomar as decisões do dia-a-dia, como 

evidenciado nos depoimentos abaixo: 

“Eu não gosto de ta pedindo nada a meu marido. Se eu preciso 

compra minhas coisa, vou lá e pesco.” (P., 43 anos. Comunidade de 

Taberaba) 

 

“Eu sou o pai e a mãe daqui, tudo que eles [os/as filhos/as] precisa é 

comigo.” (M., 36 anos. Comunidade de Barra de Mamanguape) 

 

 Segundo dados do IBGE, em 2000, cerca de 25% dos domicílios brasileiros estavam 

sob a responsabilidade da mulher; 17% destes eram habitados por mulheres sem cônjuges 

(IBGE, 2002).  Conforme aponta Scott (2007), aproximadamente 26% dos domicílios no 

Nordeste são chefiados por mulheres, porcentagem maior que a média nacional. Como 

observado por Andrade e Blume (2006), em estudo realizado em Ilhéus (BA), algumas 

mulheres entrevistadas são chefes de família e é através do trabalho da pesca que mantêm os 

seus filhos. Magalhães et al., (2007), na comunidade de Caratateua (PA), registraram entre as 

mulheres que processam carne de caranguejo a existência de algumas solteiras que são chefes 

de família. Shah (2002) aponta que, em algumas comunidades pesqueiras do Paquistão, 

muitas mulheres desenvolvem, devido à ausência de seus cônjuges, a reputação de chefes de 

família e também de chefes comunitárias.  Fato semelhante foi observado por Kronen (2002) 

em comunidades de pesca do Pacífico. Souto (2004) afirma que, mesmo que na maioria das 

vezes o lucro da atividade feminina seja um complemento para a renda das famílias de Acupe 

(BA), são bastante comuns os casos em que mulheres separadas, viúvas ou com maridos 

doentes têm na pesca a única alternativa de sobrevivência.  
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5.2.2. O Aprendizado 

“Faz muito tempo (...) fui criada no mangue, desde criancinha, com 

pai e mãe. No dia que não vou, fico de onça” (P., 43 anos. 

Comunidade de Taberaba) 

 

Os depoimentos das mulheres entrevistadas revelam a existência de uma pesca 

feminina, que está relacionada há um amplo conhecimento tradicional acumulado por 

gerações, onde o processo de se tornar trabalhadora da pesca teve influência nas experiências 

vividas anteriormente. Desde muito cedo as meninas acompanham a longa jornada de trabalho 

das mães e dos pais na pesca, e assim, apresentam uma relação próxima com tal atividade. Na 

busca de alternativas para contribuir para subsistência da família começam a inserir-se no 

processo de trabalho muito jovens. Nas comunidades estudadas, o caráter transgeracional - no 

qual o conhecimento é passado dos pais para os/as filhos/as - foi predominante para o 

aprendizado das atividades de pesca. Segundo as entrevistadas, 87,5% disseram ter aprendido 

a pescar com a mãe e/ou pai; algumas afirmaram ter aprendido com o esposo/companheiro 

(6,25%) ou sozinhas (6,25%), pela necessidade de obter uma renda extra (TABELA 03). 

A característica transgeracional da aprendizagem da pesca presente no ERM é 

comumente encontrada nas comunidades de pesca artesanal (DIEGUES et al., 2004). 

Segundo Fassarela (2008), na Vila de São Miguel (RS), a escolha pelo trabalho foi motivada 

pela necessidade de auxiliar pais e maridos que já tinham um envolvimento com a atividade 

da pesca artesanal. Dias et al. (2007) observaram, entre as marisqueiras da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RN), que este oficio é passado das mães 

para as filhas em um sistema contínuo. Hoshiko e Berdugo (2004), em comunidades 

pesqueiras no México, retrataram que as mulheres adquirem o conhecimento dos pais, com os 

quais aprenderam as técnicas de pesca, as diversas condições climáticas que influenciam a 

atividade e o gosto pelos benefícios econômicos que a pesca traz. Para Suntornratana e Visser 
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(2003), devido à responsabilidade de fornecer a alimentação para a família, a mulher pesca 

durante todo ano e, conseqüentemente, adquire uma experiência contínua sobre a dinâmica da 

atividade e até mesmo sobre as espécies que não têm valor comercial. Acompanhar a 

dinâmica da reprodução do manguezal e adequá-la à organização produtiva exige da mulher 

um profundo conhecimento do ecossistema e das espécies exploradas. Estes conjuntos de 

saberes empíricos, transmitido de geração a geração, é resultado da longa tradição do 

relacionamento das mulheres com os recursos naturais do mangue (OLIVEIRA, 1993) 

Como observado, as mulheres se envolvem com a pesca desde cedo, seja por falta de 

instrução ou de oportunidade em outra profissão. Assim, ainda crianças são inseridas nesta 

atividade, permanecendo por longo tempo na profissão, o que acaba contribuindo para o baixo 

grau de instrução dessas mulheres (ver TABELA 01). As entrevistadas no ERM possuem um 

tempo de pesca que varia de 10 a 50 anos, sendo predominante a experiência de 20 a 30 anos 

de pesca (43,75%) (TABELA 03). Devido a prematura inserção no mercado de trabalho, o 

tempo de atividade desenvolvida apresenta-se elevado, corroborando com Dias et al. (2007) 

onde, de um modo geral, as marisqueiras  iniciam neste trabalho muito cedo e apresentam um 

tempo de pesca médio de 11,5±8,8 anos, variando de 1 a 30 anos de atividades no manguezal. 

Segundo Guimarães (2007), como a participação da família é muito significativa na pesca, 

ocorre o envolvimento ativo de crianças muito pequenas até os mais idosos para garantir 

maior rentabilidade. 

Através do exercício diário das atividades de pesca, as mulheres constroem um rico 

conhecimento local sobre a dinâmica do ecossistema estuarino e seus componentes (DI 

CIOMMO, 2007). Com a experiência adquirida essas mulheres destacam-se pelo “fazer-se 

pescadora”: mesmo com todas as adversidades impostas pela própria complexidade da 

pescaria onde enfrentam os riscos oferecidos pela natureza, não subestimam sua força e 

coragem e trabalham com o intuito de sustentar suas famílias. Em relação à identidade social 
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assumida localmente pelas mulheres do ERM, constatou-se que elas se identificam de acordo 

com a atividade que realizam com maior freqüência, destacando-se as identidades de 

pescadora (56,25%) e marisqueira (43,75%) (TABELA 03). Este fato é corroborado com o 

grande percentual de mulheres que estão associadas às colônias de pesca e que possuem 

carteira funcional (43%). Muito embora as mulheres entrevsitadas também realizem a catação 

de crustáceos, elas não assumem a identidade de catadora, o que se deve, provavelmente, ao 

cadastro funcional da carteira como pescadora.  Além da identificação pessoal, essas 

pescadoras são reconhecidas como tal pelos demais membros das comunidades onde vivem, 

gerando modificações importantes para as mulheres, que passam a ser vistas como 

trabalhadoras e não apenas como ajudantes. Por meio desta identificação social, a de mulher 

pescadora, as entrevistadas têm construído uma nova relação dentro das comunidades, cuja 

centralidade está voltada para a pesca e para a diversidade de recursos explorados por esta 

atividade.  

“[Ter carteira de pescadora]... é importante para ser mais reconhecida 

na nossa própria comunidade” (M., 49 anos. Comunidade de Barra de 

Mamanguape) 

      

 Segundo Fadigas et al. (2008) é cada vez mais freqüente a participação da mulher na 

pesca artesanal da Paraíba, reforçando assim a identidade social de pescadoras e agentes 

modificadoras do ambiente. Para Andrade e Blume (2006) o trabalho feminino na pesca 

envolve uma grande variedade de atividades, contudo, o fato das mulheres não participarem 

da pesca do mar alto não exclui a ação da mulher enquanto pescadora. Hoshiki e Berdugo 

(2004) registraram, na comunidade de San Felipe (México), que as mulheres se reconhecem e 

são reconhecidas pela própria comunidade como pescadoras, uma vez que realizam as 

mesmas atividades pesqueiras que os homens. Desta forma o estuário passa a ter conotações 
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diversas para as mulheres: ambiente de trabalho, local onde crescem suas crianças, provedor 

do alimento e subsistência, ambiente do qual fazem parte ao mesmo tempo que já faz parte 

delas (FADIGAS et al., 2008)  

 

5.2.3. Divisão Sexual do Trabalho na Pesca 

A atividade pesqueira realizada no estuário do rio Mamanguape, assim como em 

outras comunidades pesqueiras, envolve a unidade familiar, onde homens, mulheres e 

crianças participam ativamente da pesca de modo a garantir o sustento da família. O 

envolvimento dos membros da família na atividade de geração de renda encontra-se 

caracterizado dentro do regime de economia familiar e todos os familiares participam do 

trabalho, o que é comum na agricultura e na pesca (FASSARELLA, 2008). Entretanto a pesca 

ainda é tida em muitas comunidades tradicionais como uma atividade que apresenta uma 

divisão de trabalho muito especifica: às mulheres cabem as atividades ligadas à terra e as 

águas mais próximas, já os homens realizam a pesca em áreas mais distantes, como no mar 

(ALENCAR, 1993; CARDOSO, 2007; DIEGUES et al., 2004; ESCALLIER, 1999; 

MARQUES, 2001; SILVA, 2004; WOORTMANN, 1992).  

A divisão sexual do trabalho na pesca foi um fenômeno também mencionado pelas 

mulheres pescadoras no ERM. Segundo a maioria das entrevistadas (75%) existe a divisão do 

trabalho entre homens e mulheres, seja no que diz respeito aos artefatos de pesca (25%), aos 

locais de pesca (18,75%) e aos recursos explorados (12,5%) (FIGURA 05). Assim, em relação 

aos artefatos de pesca, às mulheres são atribuídas as tarefas de pesca com pequenas redes, 

covos e puças e aos homens a pesca com redes maiores exigem mais esforço físico; em 

relação aos locais de pescaria, as mulheres estão associadas às atividades que ocorrem no 

manguezal, nas camboas, croas e beira do rio, enquanto os homens pescam principalmente no 

rio e no alto mar;  já em relação aos recursos explorados, as mulheres dedicam-se, com  maior 
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freqüência, à coleta de moluscos e crustáceos e de peixes que ocorrem nas camboas e no 

manguezal; os homens capturam peixes de maior porte que ocorrem em alto-mar. 

Adicionalmente, foi observada a separação por gênero em atividades como a fabricação de 

redes, artefatos de pesca e canoas, realizada pelos homens, e o beneficiamento do produto da 

pesca (que compreende a limpeza, evisceração e salga dos peixes e a retirada da carne dos 

mariscos, siris e caranguejos) como uma atividade das mulheres. Entretanto, 25% das 

entrevistadas relataram não existir diferenças entre a atividade realizada por homens e a 

realizada por elas, e essas pescadoras dizem ser tão participativas na pesca quanto os homens, 

uma vez que possuem os mesmos direitos de acesso aos locais, recursos e instrumentos de 

pesca (TABELA 03). Alguns aspectos sobre a divisão sexual do trabalho na pesca podem ser 

observados nos relatos das pescadoras: 

    

“ Nois mulé não vai andá pra muito canto longe de canoa, nois pesca 

na região...”(P., 43 anos. Comunidade de Taberaba) 

 

“As pescaria mais pesada, com rede e tarrafa, a gente deixa pros 

homem mesmo” (C., 31 anos. Comunidade de Aritingui) 

 

“Eles cuidam da rede e da canoa, a mulher só vai pescar...” (M., 36 

anos. Comunidade de Barra de Mamanguape) 

 

“Homem tem mais acesso a pesca, mulher é mais marisco.” (M., 49 

anos. Comunidade de Barra de Mamanguape) 

 

“Num vejo diferença não aqui, tudo que eles fazem eu também faço” 

(S., 42 anos, Tramataia) 

 

“Depois que meu marido ficou doente, sou eu que faço tudo por aqui, 

boto a rede, depois vou lá tirá, pego um caranguejo, siri, camarão, sei 

pescar de tudo...” (G., 28 anos, Comunidade de Aritingui) 
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Figura 05. Fatores determinantes para a divisão sexual do trabalho na pesca segundo as 

pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB. 

 

 

Estudos realizados no Brasil e no exterior mostram a presença de uma divisão de 

tarefas na pesca associada ao gênero. Segundo Silva (2004), na comunidade de Canto no 

Mangue (RN, Brasil) e Oliveira (1993), em comunidades do Recôncavo Baiano (BA, Brasil), 

as tarefas são realizadas de acordo com o sexo: os homens realizam a pesca e os filhos passam 

a acompanhar os pais desde cedo. Já as mulheres e as filhas se encarregam das atividades 

domesticas, dos consertos das redes, da coleta dos moluscos, do tratamento e comercialização 

do pescado. Pinheiro (2008) observou entre os pescadores do litoral do Paraná (Brasil), que 

entre as tarefas atribuídas às mulheres estavam: puxar rede; carregar os peixes capturados; 

limpar, preparar e vender o peixe; pescar no rio e trabalhar na roça; já aos homens eram 

atribuídas tarefas de jogar rede; remar; fazer panos de rede; pescar no mar e no rio e trabalhar 

na roça. Como relata Cardoso (2007), as mulheres da vila de Guarajubal (PA, Brasil) coletam 

moluscos e crustáceos, mas esse trabalho é pouco valorizado entre os próprios pescadores 

porque não está ligado diretamente à captura de peixe em alto-mar, e quando uma mulher 

pesca, ela o faz desenvolvendo a chamada pesca pequena, ou pesca da beira.  
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Escallier (1999), em investigação realizada em Nazaré (Portugual), aponta que as 

mulheres encarregaram-se de diversos serviços, tais como o transporte, a transformação e a 

comercialização do peixe, fabricação e conserto das redes. Williams et al. (2005) apontam 

que, na África e na Ásia, as mulheres tendem a dominar o processamento de peixe, tratamento 

e comércio, a reparação de redes de pesca e iscas, realizando suas atividades de pesca em 

pequenos cursos de água de rios, ribeiros, enseadas e lagos, mas também em áreas costeiras. 

Nesta perspectiva, para Suntornratana e Visser  (2003), diferenças nas habilidades físicas 

entre homens e mulheres levam a diferenças no tempo e nos habitats de pesca. 

Responsabilidades no trabalho doméstico, cuidados com as crianças e atividades reprodutivas 

limitam a ida das mulheres à pesca, tornando suas atividades mais ligadas à terra. Já 

Woortmann (1992) afirma que a classificação do espaço natural é também uma classificação 

de espaços sociais e de domínios pertencentes ao gênero. Assim, as mulheres se encarregam 

da pesca no mangue e os homens encarregam-se da pesca no mar.  

Muito embora exista a divisão de atividades por gênero nas comunidades do ERM, 

atualmente é comum observar atividades que são desempenhadas tanto por homens quanto 

por mulheres. Deste modo, atividades que antes eram apenas do domínio masculino, como a 

catação de caranguejos, a pesca com redes e o conserto destas, hoje são também realizadas 

pelas mulheres; já atividades vistas como exclusivamente femininas, a exemplo da 

mariscagem, estão sendo desempenhadas por homens, demonstrando que modificações 

significativas vêm ocorrendo nas comunidades pesqueiras tradicionais, com as mulheres 

assumindo novos espaços de trabalho (FIGURAS 06 e 07).  
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Figura 06. Exemplo de mudança no padrão sexual da pesca no estuário do rio Mamanguape, 

PB: Pescadora da comunidade de Aritingui realizando o conserto da rede de pesca com o 

auxilio de seu companheiro. Foto: José de Silva Mourão, 2009 

 

 

 

 
Figura 07. Exemplo de mudança no padrão sexual da pesca no estuário do rio Mamanguape, 

PB: Pescador da comunidade de Tramataia realizando a coleta de marisco (mariscagem). 

Foto: José da Silva Mourão, 2009. 

 

 

Para Kronen (2002), uma analise da freqüência e duração de pesca realizada por 

ambos os grupos de gênero sugere que a contribuição das mulheres para o sustento da casa é 

tão regular e confiável quanto a dos homens; a pesca da mulher é considerada um meio de 
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assegurar o provimento alimento da família quando os recursos financeiros e agrícolas são 

poucos. Este autor ainda afirma que poucas diferenças existem entre a pesca realizada por 

homens e mulheres. Como observou Souto (2004), em estudo realizado entre os pescadores 

de Acupe (BA, Brasil), mesmo existindo a separação de trabalhos por gênero (e.g. utilização 

de redes de pesca) e complementação de tarefas (e.g. pesca e beneficiamento), também é 

bastante comum se observar uma interseção nas atividades, que são desempenhadas tanto por 

homens, quanto pelas mulheres (e.g. conserto de redes, mariscagem e comercialização).  

Como apontam Fadigas et al. (2008), em comunidades pesqueiras da Paraíba e 

Pernambuco, a coleta de recursos que são encontrados apenas em alto mar não são mais 

exclusividade dos homens. Gasalla (2005) (apud WILLLIAMS et al., 2005) cita que a 

participação feminina na pesca brasileira é mais diversificada do que se esperaria dos 

estereótipos masculinos normalmente formulados. No litoral sudeste do Brasil (Estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro), as mulheres contribuem de múltiplas maneiras para a pesca, 

havendo casos em que as mulheres se envolvem a bordo de embarcações artesanais de pesca 

junto com os homens. Segundo Kroren (2007) e Vunisea (2007), as atividades de pesca das 

mulheres do Pacífico vão para além da recolha de moluscos, e a utilização de equipamentos 

de pesca parece ser determinada pelo acesso e disponibilidade, em vez dos tabus específicos 

dos gêneros.  

Entretanto, mesmo estando cada vez mais presente na pesca artesanal, as atividades 

realizadas pelas mulheres não são devidamente reconhecidas e são pouco recompensadas na 

maioria das comunidades pesqueiras, uma vez que são vistas como funções de colaboradoras 

(MARQUES, 2001). Conforme Williams et al. (2005) e Maneschy (2000), as restrições ainda 

existentes no trabalho das mulheres destroem a sua capacidade de se ver fora do papel de 

„ajudante‟ e, conseqüentemente, pouca informação sobre as mesmas é coletada. Neste 

contexto, as instituições de pesca precisam de trabalhar para a criação de um espaço de 
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respeito para as pescadoras e para a promoção dos seus direitos e necessidades em relação ao 

seu emprego, rendimentos e saúde futuros. Entender e valorizar o papel da mulher é de 

fundamental importância em projetos de intervenção que visem á melhoria da vida econômica 

e social das populações que vivem da pesca.  

 

Tabela 03. Percentual dos Parâmetros das Relações de Gênero e Pesca segundo as 

pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB 

PARÂMETROS   % 

DIVISÃO SEXUAL NA PESCA 
Sim 75 

Não 25 

PRINCIPAL PROVEDOR Entrevistada 25 

 Cônjuge 12,5 

 Os pais 6,25 

CHEFE DE FAMILIA Sim 56,25 

 Não 43,75 

TOMADA DE DECISÃO Entrevistada 43,75 

 Casal 50 

 Família 6,25 

APRENDIZADO Pais 87,5 

 Cônjuge 6,25 

 Só 6,25 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 10 a 20 31,25 

 20 a 30  43,75 

 30 a 40  6,25 

 acima de 40 18,75 

IDENTIDADE Pescadora/Pescadeira 56,25 

 Marisqueira 43,75 

 

 

5.2.4. Jornada de Trabalho 

 

 “Passo o dia todim... fico tranqüila lá [no manguezal], 

se caba a dor nas pernas, se caba tudo...” (Z.M., 52 

anos. Comunidade de Taberaba) 

 

As mulheres que estão envolvidas com a pesca possuem uma jornada laboral 

prolongada e contínua, uma vez que esta tem que abarcar as responsabilidades de casa e as 

atividades pesqueiras (CARDOSO, 2002; 2007; FASSARELA, 2008; MAGALHÃES et al., 

2007). Tendo que a pesca é uma atividade intimamente dependente de fatores ambientais (e.g. 
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marés, ventos, fases da lua), estas mulheres condicionam sua rotina às condições impostas 

pela natureza, dividindo seu tempo diário em inúmeras atividades. Nas comunidades do ERM, 

constatou-se que as mulheres possuem uma jornada de trabalho que varia de 2 (duas) a 8 

(oito) horas diárias, sendo predominante (56,25%)  uma carga diária de 4 (quatro) a 6 (seis) 

horas de trabalho. No que se refere à freqüência semanal em que é desenvolvida a pesca, foi 

registrado que 68,75% das entrevistadas trabalham de 4 a 6 dias por semana (TABELA 05). 

Conforme mostra a figura 17, adicionalmente ao trabalho na pesca, as mulheres entrevistadas 

dividem seu tempo para a realização das tarefas domésticas (93,75%), da educação dos filhos 

(87,5%) e dos cuidados médicos com os membros da família (93,75%), contando, na maioria 

dos casos, com ajuda dos cônjuges, pais, filhos/as e outros parentes para a realização destas 

atividades. Há ainda aquelas que desenvolvem atividades agrícolas (30%), com as quais 

complementam a renda adquirida na pesca e/ou obtêm um meio adicional de alimento quando 

os recursos da pesca são poucos. Os relatos abaixo evidenciam a longa jornada de trabalho a 

que as mulheres estão submetidas: 

 

“Quando a maré ta boa, pesco todo dia” (P. 43 anos, 

Taberaba)  

 

“Pesco umas 8 horas por dia... vou de manhã e chego lá 

pras quatro horas” (G., 18 anos, Tavares) 

 

“... a maré tano boa, vou todo dia. Mas quando afraca, eu 

boto um feijão, milho, inhame...” (C., 55 anos, Tavares) 

 

“Quando num pesco, tô lá no roçado, planto macaxeira” 

(R., 53 anos, Taberaba) 

 

“Faço de um tudo... cuido das coisa da casa, vou pro 

mangue e trato da roça junto com ele [o esposo] e as duas 

meninas...” (C., 31 anos, Aritingui) 
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Figura 08. Atividades e divisão do tempo das pescadoras do estuário do rio Mamanguape, 

PB.  

 

 

Dias et al. (2007) registraram entre as marisqueiras das comunidades pesqueiras de 

Diogo Lopes e Sertãozinho (RN), as duradouras jornadas de trabalho, onde as marisqueiras 

passam de 1 a 6 horas no manguezal catando Anomalocardia brasiliana, durante 2 a 7 dias na 

semana. Já Kronen (2002) observou entre as mulheres envolvidas com a pesca no Pacífico, 

que a atividade variou de 2 a 4 horas. Segundo Cardoso (2002), a jornada diária de trabalho 

das catadoras de Guarajubal (PA) tem início nas primeiras horas do dia com a execução de 

atividades ligadas à casa, tais como: preparar alimentos, lavar roupas cuidar dos filhos e da 

roça, fazer reparos em roupas e apetrechos da pesca. Após o almoço, as catadoras dão início 

ao trabalho de catação propriamente dito e se prolongam com esta atividade até o entardecer. 

Fassarela (2008) constatou na Vila de São Miguel (RS), uma rotina diária compreendida entre 

os afazeres domésticos e o trabalho na pesca, onde as mulheres cuidam dos filhos, da casa, do 

quintal, dos animais, dos alimentos e também exerce atividades na pesca que compreendem, 

em geral, a captura no mar raso, o tratamento, o preparo de isca, tecelagem e reparo das redes 

de pesca e, em alguns casos, a venda do produto. Conforme cita Pinheiro (2008), a dupla 

jornada de trabalho também está presente entre as mulheres do litoral do Paraná: aquelas que 
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tinham filhos pequenos davam-lhes banho, alimentavam-nos, colocavam-nos para dormir e, 

não raro, passavam a madrugada limpando peixe com luz de querosene. Segundo Magalhães 

et al. (2007), na esfera domestica da comunidade de Caratateua (PA), a mulher é o membro da 

unidade familiar que realiza o controle do espaço de trabalho, organizando as tarefas diárias 

para maximizar as atividades produtivas e assegurar a convenção e reprodução dos valores 

culturais e sociais na família; é ela que educa as crianças, cozinha e lava e cuida da saúde dos 

membros da família.  

Essa desgastante jornada de trabalho surge da necessidade de garantir 

sobrevivência/sustento à família. Conforme verificado, as mulheres se envolvem em uma 

série de outras tarefas que não aquelas ligadas à produção de renda, de modo a conciliar o 

trabalho remunerado da pesca e o não remunerado trabalho da casa, sem necessariamente se 

afastar do espaço doméstico.  Neste contexto, as mulheres do ERM buscam, sempre que 

possível, realizar as pescarias em locais próximos aos seus domicílios, como pode ser 

verificado no seguinte depoimento:  

 

“Eu prefiro ir pra camboa da Cabeceira... é mais perto 

de casa” (G., 18 anos, Tavares). 

 

As pescadoras entrevistadas gastam, geralmente, de 15 minutos à 1 hora para  chegar 

aos locais de pesca, podendo ir a esses locais a pé (31,25%) ou através de canoas (68,75%) 

(TABELA 05), as quais, na maior parte dos casos, são próprias (62,5%) ou então cedidas por 

familiares (37,5%). A escolha do local de pesca, bem como os artefatos de pesca, é feita de 

acordo com os recursos faunísticos (peixes, crustáceos e moluscos) que se deseja coletar 

(TABELA 04). Assim, dentre os principais locais citados pelas entrevistadas tem-se: o 

manguezal (onde se coleta caranguejos, ostras e algumas espécies de peixes); as croas (onde 

ocorre a coleta dos mariscos); as camboas (local de captura de pequenos peixes, camarão e 
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siris); e o rio (para o captura de peixes e camarão). Quanto aos artefatos de pesca utilizados 

pelas mulheres, destacam-se: o anzol (47%), o puçá (33%), o covo e a rede de arrasto (ambos 

com 27%) (FIGURA 09).  

 

Tabela 04. Locais de pesca, recursos explorados e artefatos de pesca utilizados pelas 

pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB. 

Locais Recursos Explorados Artefatos de Pesca 

Camboas 

Peixes Redes; Puça; Anzol  

Ostra Ferro; Facão  

Sururu Catação Manual; Ferro; Facão 

Camarão Puça; Redes  

Croas 
Marisco Catação Manual; Colher 

Siris Catação Manual; Puça; Anzol 

Mangue (Raiz) Ostra Ferro; Facão  

Manguezal 

Peixes Covo; Puça  

Aratu Anzol; Catação Manual 

Caranguejo uca Redinha  

Goiamum Ratoeira  

Ostra Ferro; Facão  

Sururu Catação Manual; Ferro; Facão 

Regos 

Peixes Covo; Puça  

Siris Puça  

Caranguejo uca Redinha; Puça  

Rio 

Peixes Redes; Puça; Anzol  

Siris Puça; Catação Manual 

Camarão Puça; Redes  
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Figura 09. Exemplos de Artefatos de pesca utilizados pelas pescadoras no estuário do rio 

Mamanguape, PB. A: Covo, utilizado para captura de amoré (B. soporator) no manguezal; 

B: Rede, utilizada para captura de peixes nas camboas e no rio; C: Ratoeira, utilizada para a 

captura de goiamum (C. guanhumi) no manguezal; D: Redinhas, utilizadas para a captura do 

caranguejo uca (U. cordatus) no manguezal; E: Ferro, utilizado para coleta de ostra (C. 

rhizophorae) e sururu (M. guyanensis); F: Puça, pequena rede armada utilizada para a coleta 

de siris (Callinectes sp.), camarões (Pnaeus sp.)  e peixes de diferentes espécies. Fotos: José 

da Silva Mourão, 2009. 
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Com relação ao deslocamento aos sítios de coleta, Fadigas et al. (2008) observaram 

entre as marisqueiras do estuário dos rios Goiana e Megaó (PB/PE), que o acesso aos locais 

de atividade é feito por meio de pequenos barcos (chamados localmente de caico). Lambeth 

(1999) constatou, em comunidades pesqueiras no Palau, que as mulheres têm aumentado sua 

participação no mercado de pesca devido ao uso de pequenos barcos a motor. Fato semelhante 

foi observado por Hoshiko e Berdugo (2004) na Vila de San Felipe (México), onde as 

mulheres possuem barcos e motores, tendo acesso à pesca em alto-mar. Já Dias et al. (2007), 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RN),  Di Ciommo (2007), na 

Reserva Extrativista da Ponta do Corumbau (BA) e Kronen (2002), no Pacífico, observaram 

que o acesso das mulheres à canoas ou barcos é praticamente inexistente, dificultando o 

acesso a pesqueiros mais distantes. Este ultimo autor afirma que as preferências por certos 

locais de pesca são determinados pela acessibilidade e viabilidade (KRONEN, 2002). Como 

citam Lambeth (1999), Magalhães et al. (2007) e Pisua e Leonardo (1998), são mais comuns 

às mulheres a pesca e a coleta de invertebrados nas lagoas, recifes, rios e no próprio 

manguezal.  No que diz respeito aos artefatos de pesca, Di Ciommo (2007) observou entre as 

mulheres da RESEX Corumbau que o acesso a varas, anzóis e linhas é livre, de modo que 

90% das entrevistadas declararam usar redes. Kronen (2002) aponta igualmente o uso de 

redes na pesca feminina do Pacífico.   

Com a finalidade de facilitar a atividade, especialmente quando se trata da catação 

manual de alguns recursos (e.g. mariscos), as mulheres utilizam instrumentos para auxiliar a 

atividade, dentre os quais se destacam o facão (56,25%), que ajuda a retirar a ostra presa na 

raiz do mangue, e a colher (43,75%), utilizada para retirar a areia que recobre o marisco 

(TABELA 05). Já, como forma de se proteger contra a ação do sol, de insetos e contra 

possíveis acidentes que podem ocorrer durante a atividade laboral, as mulheres citaram 

algumas medidas preventivas, como: o uso de botas de borracha (62,5%); chapéu/boné 
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(62,5%); e de repelente de insetos a base de óleo diesel queimado (62,5%) (TABELA 05). 

Porém, comportamento diferente foi encontrado por Dias et al. (2007) entre as marisqueiras 

no Rio Grande do Norte, não havendo medidas de segurança contra acidentes, contra 

queimaduras solares nem contra incidentes eventuais que possam acontecer com as 

marisqueiras ou com as crianças (seus filhos) que as acompanham, o que torna esta atividade 

ainda mais difícil e precária. Em relação ao uso de instrumentos auxiliares pelas mulheres, 

como pás, facas e colheres, Dias et al. (2007), Di Ciommo (2007), Magalhães et al. (2007) e 

Mendes (2002), afirmam que o uso de objetos é comum em comunidades pesqueiras e 

demonstra a necessidade de alcançar uma maior produção em função do tempo, na busca de 

maior rentabilidade. 

 

Tabela 05. Aspectos Gerais da Pesca Feminina no estuário do rio Mamanguape, PB 

PARÂMETROS  % 

   

CARGA HORÁRIA 2 a 4 31,25 

 4 a 6 56,25 

 6 a 8 12,5 

JORNADA SEMANAL 1 a 3 31,25 

 4 a 6 68,75 

DESLOCAMENTO À Pé 31,25 

 Canoa 68,75 

INSTRUMENTOS 

AUXILIARES 
Colher 43,75 

Facão 56,25 

Pá 12,5 

Pedaço de Madeira 6,25 

INTRUMENTOS DE 

PROTEÇÃO 
Botas 62,5 

Luvas 25 

Camisa de magas longas 56,25 

Chapéu/Boné 62,5 

Repelente de Insetos 62,5 

Mascara protetora 12,5 
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5.2.5. Papel da Mulher na Cadeia Produtiva do Pescado no Estuário do Rio Mamanguape 

 

Os papéis das mulheres em atividades artesanais pós-coleta, tais como processamento, 

distribuição e comércio, são particularmente importantes nas comunidades ribeirinhas e 

costeiras, principalmente naquelas onde não existem instalações adequadas para 

armazenamento ou congelamento do pescado. As mulheres do ERM estão diretamente 

envolvidas no processo produtivo da pesca (FIGURA 10). Além da coleta dos recursos, 

realizada por todas as entrevistadas, estas estão envolvidas também com o beneficiamento 

(87,5%) e com a venda (62,5%) do produto pescado. Segundo os depoimentos das 

entrevistadas, os peixes são vendidos in natura; já os crustáceos (caranguejos e siris) podem 

ser vendidos in natura, em dezenas ou dúzias chamadas de “cordas”, ou beneficiados; e os 

moluscos passam pelo beneficiamento antes da venda: 

“Eu faço tudo aqui, pego siri, peixe, tudo que tem aí eu pego... 

quando chego em casa ainda vou tirá a carne do siri... vendo 

pro pessoal da comunidade mesmo” (S., 42 anos, Tramataia) 

 

“O siri a gente vende na corda por 4 reais... é com 10 siri em 

cada...” (C., 30 anos, Tavares) 

 

“Amoré eu pego no braço, arrancado, ou de covo no mangue... 

ele eu vendo a palha, por 8 reais o quilo...” (C., 55 anos, 

Tavares) 

 

“... o marisco dá aqui nas croas mesmo, teve vez de eu trazê 

mais de 10 quilos... em casa a gente aferventa ele pra ficá mais 

fácil de tirá da casca, mas o bicho rende bem pouquim, se muito 

dá é 2 ou 3 quilos pra vender” (M., 36 anos, Tramataia) 
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Figura 10. Representatividade Feminina na Cadeia Produtiva da Pesca no estuário do rio 

Mamanguepe, PB.  

 

 

O beneficiamento do pescado ocorre na casa das entrevistadas e, mesmo 

acrescentando valor ao produto final, é tido como uma extensão das tarefas domésticas uma 

vez que é realizado no domicilio das entrevistadas.  Este processo consiste, basicamente, em 

três etapas: a fervura, para abrir a concha dos bivalves e facilitar a separação da carne do 

exoesqueleto dos crustáceos; a separação da carne do molusco ou crustáceo da sua concha e 

do seu exoesqueleto, respectivamente; e o acondicionamento da massa final da carne em 

sacos plásticos. De maneira geral, o beneficiamento envolve outros membros da família, 

como jovens e idosos, ocorrendo de forma insalubre e em condições precárias de higiene. 

Etapas do beneficiamento do marisco são mostradas na figura 11. Processo semelhante ocorre 

para o beneficiamento dos siris. 
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Figura 11. Etapas da cadeia produtiva do pescado no estuário do rio Mamanguape, PB. 

Como exemplo, Beneficiamento do Marisco por pescadoras de Tramataia: A – Coleta do 

marisco nas croas; B – Fervura do marisco; C – Separação do carne da concha do marisco; D 

– Produto final para ser consumido ou embalado para venda. Fotos: José da Silva Mourão, 

2009. 

 

 

No processo de comercialização, as entrevistadas estão divididas entre aquelas que 

têm freguesia e as que não têm. A freguesia corresponde a uma parcela da clientela que 

mantém com a pescadora um acordo de exclusividade de compra do produto, seja o pescado 

in natura ou o produto beneficiado, que é capturado geralmente sob encomenda: “O sururu eu 

pego pra vendê, só quando é encomenda”, G., 18 anos; “Vem um homem de Pernambuco 

comprar amoré três vezes por semana...”, C., 55 anos (Ambas da Comunidade de Tavares).  

B A 

C D 
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Assim, 75% das mulheres têm uma freguesia e 25% não possuem essa freguesia, que 

adquirem o produto sem nenhum acordo prévio de compra. O produto da pesca feminina 

apresenta diferentes destinos. A venda pode ocorrer de forma direta (75%) entre a pescadora e 

o consumidor final ou de maneira indireta (25%), onde o comprador assume o papel de 

atravessador e repassa o pescado para o consumidor final. A venda direta do produto ocorre, 

principalmente para membros da própria comunidade (86,75%) e nos mercados públicos 

(6,25%) nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto. Diante do exposto, fica visível o importante 

papel desempenhado pelas pescadoras do ERM na atividade de pesca, uma vez que a maioria 

dessas mulheres participa efetivamente em todas as etapas da cadeia produtiva do pescado 

local, contribuindo de forma significativa para o incremento da economia da região. 

Estudos em comunidades pesqueiras no Brasil e em outras regiões do mundo apontam 

que as mulheres estão inseridas nas diferentes etapas da cadeira produtiva, principalmente 

com as atividades de pré-pesca (preparo dos barcos e instrumentos de pesca) e de pós-pesca, 

como o beneficiamento e a comercialização (CARDOSO, 2002; 2007; ESCALLIER, 1999; 

MAGALHÃES et al. 2007; MATTHEWS, 2002; KUSAKABE, 2003). Como ressalta Souto 

(2004), as mulheres de Acupe (BA) estão diretamente inseridas no processo de produção da 

pesca, atuando em pelo menos três etapas da cadeia produtiva: a explotação de mariscos 

bivalves, o beneficiamento de bivalves e siris e a comercialização de produtos da pesca em 

geral. De acordo com Fassarella (2008), as mulheres da Vila de São Miguel (RS) se envolvem 

em geral na pós-captura, especificamente no processamento do produto pescado (peixe, 

camarão ou siri), por isso o índice de mulheres atuando nos galpões de pesca é maior em 

relação aos pescadores da comunidade. Conforme citam Williams et al. (2005), as mulheres 

também estão envolvidas na venda dos produtos após acrescentarem-lhe valor através das 

suas atividades de processamento, freqüentemente em colaboração com as suas crianças. Dias 

et al. (2007), observaram que a comercialização do pescado é feita principalmente pelas 
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crianças, que vendem o produto de casa em casa, nas comunidades de Barreiras, Diogo Lopes 

e Sertãozinho, e em alguns casos, por meio de atravessadores.  

De maneira geral, as tarefas como o processamento da carne de crustáceos e moluscos, 

mesmo representando uma parte vital do processo de mercado, são vistas como uma extensão 

das suas obrigações domésticas e, portanto, são subvalorizadas e consideradas como 

secundárias (MAGALHÃES et al., 2007).  Todavia, mesmo diante desta invisibilidade e das 

adversidades a que estão expostas, as mulheres que se envolveram na pesca praticamente não 

encontram outra alternativa de trabalho remunerado na região. E, apesar dos problemas 

advindos, as mulheres do ERM reconhecem as mudanças positivas que este trabalho provocou 

em suas vidas e nas vidas das pessoas de suas famílias. 

 

 

5.3. O Uso dos Recursos Faunísticos pelas Pescadoras no Estuário do Rio 

Mamanguape, PB 

 

A diversidade de recursos naturais oferecidos pelo complexo estuário-manguezal do 

rio Mamanguape (ERM) é ampla. As pescadoras que vivem nas comunidades presentes no 

entorno deste estuário estabelecem uma intrínseca relação com o ecossistema manguezal e 

exploram uma série de recursos faunísticos de importância social e econômica, como peixes, 

crustáceos e moluscos. Por meio das entrevistas nas comunidades, foi registrada a exploração 

e uso de um total de 41 espécies, distribuídas em três categorias taxonômicas (Figura 12): 

peixes (n = 30), crustáceos (n = 08) e moluscos (n = 3).  
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Figura 12. Representatividade por categoria taxonômica das espécies registradas (n = 41) nas 

comunidades estudadas do estuário do rio Mamanguape, PB. 

 

 

Contudo, como pode ser observado na tabela 03, a utilização das espécies ocorre de 

forma diferenciada entre as comunidades, sendo este fato determinado pelo acesso aos 

recursos devido à proximidade da comunidade em relação ao estuário do rio Mamanguape. 

Deste modo, as pescadoras de comunidades presentes no interior do estuário ou mais distante 

da foz do rio, como Aritingui e Taberaba, concentram suas atividades na exploração de peixes 

e alguns crustáceos; em contrapartida, as pescadoras de comunidades localizadas próximo a 

foz do rio, a exemplo de Barra de Mamanguape e Tramataia, têm acesso a um número maior 

espécies e variados táxons. 

 

Tabela 06. Relação dos táxons explorados entre as comunidades estudadas no estuário 

do rio Mamanguape, PB. 

Comunidade 

  

PEIXES CRUSTÁCEOS MOLUSCOS 

Nº de 

Espécies 

Nº de 

Citações 

Nº de 

Espécies 

Nº de  

Citações 

Nº de 

Espécies 

Nº de 

Citações 

ARITINGUI 5 15 4 15 0 0 

BARRA DE 

MAMANGUAPE 12 16 2 2 2 3 

TABERABA 8 15 4 9 0 0 

TAVARES 9 23 5 18 2 2 

TRAMATAIA 17 51 6 33 2 21 
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A diversidade de pescados explorados pelas mulheres pescadoras do ERM, demonstra 

a importância de diversos recursos pesqueiros do manguezal na subsistência de suas famílias, 

e os resultados obtidos nesse estudo corroboram com diferentes trabalhos que demonstram a 

importância dos manguezais para as comunidades ribeirinhas e registram a riqueza de 

recursos explorados por pescadores e pescadoras em áreas de manguezais no Brasil (DIAS, 

2006; HANAZAKI et al., 1996; PALUDO & KLONOWSKI, 1999; ROCHA, et al., 2008; 

SILVA, 2004; VANNUCCI,2001). Como observaram Magalhães et al. (2007), existe uma 

forte dependência das mulheres de Caratateua (PA) em relação ao ecossistema do mangue, na 

qual a viabilidade econômica de suas famílias está baseada na comercialização dos produtos 

do mangue.    

Entretanto, conforme aponta Silva (2004), a análise dos estudos sobre diversidade de 

espécies em comunidades pesqueiras é muito ampla, indo além do que o pescador (a) fala, 

uma vez que estas pessoas também detêm o conhecimento acerca das espécies que não são 

utilizadas por elas. Assim, é bem expressivo o número de espécies que compõe os recursos 

explorados pelas mulheres no ERM, o que demonstra a importância desse manguezal para a 

manutenção do estoque populacional de diversas espécies animais. Diversos estudos apontam 

para a relação estabelecida entre as populações humanas litorâneas e os recursos naturais 

oferecidos pelos manguezais e para sua importância como base econômica e meio de 

subsistência (DIAS et al., 2007; ELLISON, 2008; LAMBETH, 1999; RONNBACK, 1999). 

Segundo Ellison (2008), os manguezais e seus produtos têm sido explorados por séculos, 

sendo importante fonte geradora de renda para a economia mundial. Rönnbäck (1999) ressalta 

o valor dos manguezais como fornecedores de peixes, crustáceos e moluscos para o 

desenvolvimento de atividades de importância econômica e social para homens e mulheres 

em comunidades pesqueiras.   
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5.3.1. O Uso da Ictiofauna  

 

A exploração dos peixes pelas mulheres no ERM é bastante diversificada, sendo 

registrada, no cômputo total das comunidades estudadas, a exploração de 30 espécies de 

peixes, pertencentes a 20 famílias (Tabela 07). As famílias com maior representação quanto 

ao número de espécies são: Clupeidae, Gerreidae, Gobiidae, Hemulidae, Lutjanidae, 

Mugilidae e Scianidae, com 02 (duas) espécies citadas em cada família (Figura 13). Já as 

famílias mais representativas quanto ao número de citações (n = 120 citações) foram Ariidae 

(n=21 citações) e Mugilidae (n=20 citações) (Figura 14). O número de espécies da ictiofauna 

explorada foi diferenciado entre as comunidades estudadas, destacando-se em Tramataia e 

Barra de Mamanguape, com 17 e 12 espécies respectivamente (ver Tabela 06). Dois fatores 

contribuem para o destaque destas comunidades: o primeiro diz respeito à localização mais 

próxima da foz do rio Mamanguape, o que faz com que as pescadoras locais tenham acesso a 

diferentes habitats e espécies de peixes; o segundo refere-se à dependência e à dedicação 

exclusiva que as mulheres de Barra de Mamanguape e Tramataia têm em relação à pesca, já 

que as pescadoras das outras comunidades estudadas têm na agricultura outro meio de 

subsistência. 

A importância da ictiofauna para as comunidades do ERM corrobora com vários 

estudos realizados no Brasil. A exemplo, Dias (2006), em estudo na Reserva de 

Desenvolvimento sustentável Ponta do Tubarão (RN) sobre exploração de recursos, registrou 

um total de 50 espécies, pertencentes a 38 gêneros e 30 famílias, sendo Gerreidae e Lutjanidae 

as famílias com maior número de espécies; Hanazaki et al. (1996) constataram, em ponta da 

Almada (SP), o uso de 20 espécies de peixes, distribuídas em 16 famílias; Ramires e Barrella 

(2002) registraram 54 espécies, distribuídas em 28 famílias na Estação Ecológica de Juréia – 
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Itatins (SP); e Rocha et al. (2008) que em estudo com pescadores e pescadoras do estuário do 

rio Mamanguape (PB), observaram o uso de 48 espécies de peixes.  

 

 

Figura 13. Freqüência de famílias por número de espécies da ictiofauna explorada pelas 

pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB (n = 30 espécies). 

 

 

Figura 14. Freqüência das famílias quanto ao número de citações para cada espécie da 

ictiofauna explorada pelas pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB (n = 120 citações). 
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Dentre as espécies citadas, o bagre cambueiro (Genidens genidens – Ariidae) foi a 

espécie com maior número de citações nas áreas estudadas (n=21 citações), seguida da tainha 

(Mugil curema – Mugilidae) e do camurim (Centropomus sp. -  Centropomidae), com 19 e 

15 citações respectivamente. O valor de uso (VU) para as espécies de peixes utilizadas variou 

de 0,03 a 0,70 (Tabela 07). A maioria das espécies (57%) apresentou um baixo VU (0,03), 

sendo a espécie G. genidens com maior VU (0,7) (FIGURA 15). Dentre as espécies 

exploradas, G. genidens, M. curema e Centropomus sp foram citadas por todas as 

comunidades estudadas; entretanto, observa-se também a exploração de determinadas 

espécies de acordo com a localização das comunidades, como por exemplo, a espécie amoré 

(Bathygobius soporator) citada pelas pescadoras das comunidades localizadas mais no 

interior do ERM (Aritingui, Taberaba e Tavares), e a sardinha azul (Opistonema oglinum) 

citada apenas em Barra de Mamanguape e Tramataia, comunidades próximas da foz do rio 

Mamanguape. Este fato demonstra a existência de um padrão para a escolha das espécies 

exploradas, seja pela distribuição e habitat da espécie, diversidade local ou modo de captura 

do recurso em questão.  

Estudos realizados em outras comunidades pesqueiras corroboram com o observado 

entre as pescadoras do ERM, demonstrando uma ampla diversidade de espécies e indicando a 

existência de “preferências” por determinadas espécies da ictiofauna. Como exemplo, Dias et 

al. (2007) observaram na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão 

(RDSPT - RN), que entre os principais táxons explorados estão: Gerres sp., Eucinostomus sp., 

Haemulon sp., Pomadasys corvinaeformis, Conodon nobilis, Mugil sp. e Lutjanus sp. Silva 

(2004) aponta que as espécies dos gêneros Mugil sp., Centropomus sp. e Cynoscion sp. estão 

entre as espécies de maior importância na pesca artesanal de Canguaretama (RN). Já 

Hanazaki et al. (1996), em estudo sobre o uso dos recursos por moradores de Ponta do 

Almada (SP), observaram que entre as espécies mais exploradas está a tainha, sendo 
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registrada também a captura de espécies pertencentes às famílias Clupeidae, Centropomidae e 

Scombridae. 

 
 

Figura 15 – Distribuição e freqüência do Valor de Uso para as espécies de peixes exploradas 

pelas pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB. 

 

  

Embora estudos sobre a mulher na pesca apontem que a pesca feminina está restrita a 

catação de invertebrados, a exemplo de moluscos e crustáceos (FADIGAS ET AL., 2008; 

OLIVEIRA, 1993), este quadro vem mudando e muitas mulheres estão ingressando em áreas 

de pesca, tradicionalmente associadas ao homem, como a pesca no mar, contribuindo para o 

desenvolvimento do setor pesqueiro (KRONEN, 2002; PISUA & LEONARDO, 1998). Neste 

contexto, o número de espécies que compõe a ictiofauna explorada (n=30) pelas pescadoras 

deste estudo é expressivo e demonstra a importância da mulher na pesca local. Muito além, 

este fato representa uma resignificação da atividade de pesca feminina na realidade local, 

contrapondo o que comumente é encontrado em outras comunidades pesqueiras. Esta 

redefinição da atividade de pesca das mulheres do ERM está associada à busca de novos 

ambientes de pesca e, consequentemente, novos recursos naturais, com a finalidade de se 

incrementar a renda familiar. 
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Em relação aos usos das espécies de peixes capturadas, verificou-se que a maior parte 

da ictiofauna explorada pelas pescadoras do ERM é destinada ao consumo local (47%), sendo 

de grande importância como fonte protéica para a alimentação das famílias das mulheres; e 33 

% são exploradas para o consumo e venda, não havendo espécies destinadas apenas à venda, 

uma vez que os recursos vendidos são provenientes do excedente do que foi consumido 

localmente (Figura 16). Dias et al. (2007), observaram entre as marisqueiras da RDS Ponta do 

Tubarão (RN), que a maior parte recursos exploradas são utilizados para alimentação e apenas 

um pequeno número destes são comercializados; Silvano (2004), em um levantamento sobre a 

diversidade e uso de peixes ósseos no Litoral de São Paulo, verificaram que cerca de 133 

espécies são utilizadas de alguma forma, seja para consumo (61%), comércio (39%), como 

isca (15%) ou para a medicina popular (6%). Como aponta Kronen (2002), a contribuição da 

mulher na pesca do Pacífico vai além da subsistência, abarcando também as atividades 

comerciais de baixa escala.  

 

 
Figura 16 – Categorias e freqüência dos usos da ictiofauna pelas pescadoras do estuário do 

rio Mamanguape, PB.  
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A Tabela 07 também  traz a porcentagem de concordância de uso principal corrigido 

(CUPc) das espécies utilizadas pelas pescadoras das comunidades estudadas. Como pode ser 

visto, as espécies com maior CUPc são o bagre cambueiro (G. genidens – 100%), a tainha (M. 

curema – 90%) e o camurim (Centropomus sp.- 71%). Estas espécies também coincidem com 

as que apresentam maior valor de uso (VU) e correspondem as mais importantes para os 

moradores das comunidades, sobretudo para consumo local. Desta maneira, verifica-se que a 

pesca artesanal efetuada por comunidades costeiras e ribeirinhas que vivem as margens do 

manguezal é uma atividade de grande relevância socioeconômica e cultural, ficando evidente 

a necessidade de uma manutenção rigorosa desse ecossistema para que a sobrevivência dessas 

famílias seja garantida. 

 



83 

 

 

TABELA 07.  Valor de Uso e Concordância de Uso Principal corrigido por usos da ictiofauna explorada pelas pescadoras do estuário do 

rio Mamanguape, PB 

Família/Espécie/Nome Local 
Número de citações por 

comunidade 

Valor de 

Uso 
Usos UP 

CUP 

(%) 

FC CUP

c 

 AR BM TB TV TM       

CHONDRICHTHYES            

Myliobatidae/Myliobates narinari/ “Arraia Pintada" - - - - 2 0,06 CL, V, UM CL, V, UM 50 0,09 4,5 

OSTEICHTHYES            

Ariidae/Genidens genidens/ "Bagre cambueiro" 3 2 3 3 10 0,7 CL,V,I CL 100 1 100 

Carangidae/Trachinotus sp./"Pampo" - - - - 1 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Clupeidae            

Opisthonema oglinum/ "Sardinha azul" - 2 - - 6 0,26 CL,V CL 100 0,38 38 

Sardinella brasiliensis/ "Sardinha fofi" - - - 1 1 0,06 CL,V CL 100 0,09 9 

Centropomidae/Centropomus sp./ "Camurim" 3 2 2 3 5 0,5 CL,V,I CL 100 0,71 71 

Engraulidae/ Lycengraulis grossidens/ "Sardinha arenca" - - - - 1 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Ephippidae/Chaetodipterus faber/ "Paru" - - - - 1 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Erithrinidae/ Holopias sp./ "Traíra" - - 1 - - 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Gerreidae            

Diapterus olisthostomus/"Carapeba" 3 1 2 - 7 0,43 CL,V,I CL,V 100 0,61 61 

Eucinostomus argentius/ "Carapicu" - - - - 2 0,06 CL,V,I CL,V,I 100 0,09 9 

Gobiidae            

Bathygobius soporator/"Amoré" 3 - 3 4 - 0,3 CL,V CL 100 0,47 47 

Gobionellus sp./"Taiçica" - - - 2 - 0,06 I I 100 0,09 9 

Haemulidae            

Pomodasys corvinaeformis/"Coró branco" - 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Haemulon steindachneri/"Pirambu" - 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Lutjanidae            

Lutjanus apodus/ “Dentão" - 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 
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Lutjanus jocu/ “Vermelha" - - - - 1 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Megalopidae/Megalops atlanticus/ "Camurupim" - - - - 1 0,03 UM UM 100 0,04 4 

Mugilidae            

Mugil liza/ "Curimã" - - 1 - - 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Mugil curema/ “Tainha" 3 2 2 5 7 0,63 CL,V,I CL 100 0,9 90 

Polynemidae/Polydactylus virginicus/ "Barbudo" - 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

Pomacentridae/Abudedfduf saxantii/ “Cará" - - 1 - - 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Sciaenidae            

Stellifer sp./ "Cabeçudo" - 1 - - - 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Cynoscion sp./ "Pescada" - 1 - 2 2 0,16 CL,V CL 100 0,23 23 

Synbranchidae/Synbranchus marmoratus/ "Muçum" - - - 1 - 0,03 CL CL 100 0,04 4 

Syngnathidae/Hippocampus reidi/" Cavalo-marinho" - - - - 1 0,03 UM UM 100 0,04 4 

Tetraodontidae/Colomesus psittacus/ "Baiacu camisa de meia" - - - - 1 0,03 CL,V,I CL,V,I 100 0,04 4 

N.I./"Corongo" - - - - 2 0,06 CL,V,I CL,V 100 0,09 9 

N.I./"Bicuda" - 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,04 4 

N.I./ "Xilapo" - - - 2 - 0,06 CL,V CL 100 0,09 9 

 

Legenda: Comunidades-alvo - AR: Aritingui; BM: Barra de Mamanguape; TB: Taberaba; TV: Tavares; TM: Tramataia. Usos dos recursos - CL: 

consumo local; V: venda; I: isca; UM: uso medicinal. Fórmulas - UP: uso principal da espécie; CUP: concordância do uso principal; FC: fator de 

correção; CUPc: concordância do uso principal corrigido. N.i.: espécie/família não identificada. 
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5.3.2. O Uso da Carcinofauna 

 

Diversas espécies de crustáceos são capturadas pelas mulheres no ERM. No 

presente estudo foram registradas 8 espécies de crustáceos, pertencentes a 6 famílias 

(Tabela 08). Conforme mostra a figura 17, a família mais representativa em número de 

espécies foi Portunidae; sendo também esta família a mais representativa quanto ao 

número de citações, com 62,3% das citações (Figura 18). Em relação à exploração da 

carcinofauna entre as comunidades estudadas (ver Tabela 06), Tramataia destacou-se 

com a presença de 6 espécies e um número expressivo de citações de uso (n=33 

citações), sendo os siris da família Portunidae os mais explorados nesta comunidade 

(n=30 citações). 

Os crustáceos representam um importante recurso explorado pelas populações 

ribeirinhas que vivem próximas aos manguezais e muitas mulheres têm 

tradicionalmente dedicado suas vidas à captura destes recursos em diversas 

comunidades pesqueiras (CARDOSO, 2002; 2007; DIAS et al., 2007; DI CIOMMO, 

2007; MAGALHÃES et al., 2007; MATTHEWS, 2002). Como apontam Alves (2002) e 

Alves e Nishida (2003), os crustáceos representam um dos grupos de maior relevância 

para a economia doméstica de várias famílias que se desenvolvem no entorno dos 

manguezais paraibanos. Contudo, diferentemente do observado neste estudo em relação 

aos siris (Portunidae), Cardoso (2007) observou que o caranguejo é um recurso 

relevante para as mulheres da vila de Guarajubal (PA) devido à produção e 

comercialização de sua massa, geradora de emprego e renda. Já Di Ciommo (2007) 

registrou na RESEX de Corumbau (BA), a forte presença feminina na pesca do 

Camarão, na qual as mulheres assumem a identidade de pescadoras. Corroborando com 
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estas autoras, os recursos observados nos estudos supracitados também são explorados 

pelas mulheres nas comunidades do ERM. 

 

 

Figura 17.  Frequência das famílias por número de espécies da carcinofauna explorada 

pelas pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB (n = 8 espécies) 

 

 

Figura18. Freqüência das famílias quanto ao número de citações por espécie da 

carcinofauna explorada pelas pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB (n = 77 

citações).  
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Dentre as espécies de crustáceos mais citadas pelas mulheres do ERM, destaca-

se o siri-açu (Callinectes exasperatus – Portunidae), com o total de 22 citações, sendo 

50% dessas citações feitas pelas mulheres de Tramataia (Tabela 08). Em seguida 

destaca-se o siri cagão (Callinectes bocourti), com 14 citações no total, sendo 

principalmente utilizado pelas pescadoras de Tramataia (n=7 citações) e Aritingui (n=6 

citações). O valor de uso registrado para as espécies da carcinofauna variou de 0,03 a 

0,73 (Tabela 08), e C. exasperatus foi a espécie com maior valor de uso (0,73), sendo a 

única espécie com citações em todas as comunidades estudadas. 

Estudos sobre a pesca de crustáceos mostram que uma ampla diversidade é 

explorada potencialmente, sendo alguns crustáceos de maior importância para as áreas 

envolvidas, como ocorre com o C. exasperatus entre as pescadoras do ERM. Segundo 

Cardoso (2002) e Magalhães et al. (2007), a pesca desenvolvida nas áreas de 

manguezais na vila de Guarajubal (PA) e no estuário do Caeté (PA), respectivamente, é 

feita artesanalmente e direcionada à captura e beneficiamento do caranguejo, com 

destaque para a catação do Ucides cordatus. Alves e Nishida (2003) observaram que, 

entre as espécies capturadas e comercializadas pelos catadores no estuário do Rio 

Mamanguape (PB), merecem destaque o goiamum, o aratú, os siris e o caranguejo-uçá. 

Mendes (2002), em estudo realizado junto à comunidade de Garapuá (BA), registrou 

que o caranguejo, a lagosta vermelha e os camarões estão entre os principais crustáceos 

explorados. Deste modo, verifica-se junto à literatura a diversidade de exemplos da 

carcinofauna que são exploradas nas comunidades pesqueiras, assim como ocorre no 

ERM. Entretanto em nenhum dos estudos observou-se a exploração dos siris, e em 

especial do C. exasperatus, com tamanha predominância. Fatores como o modo de 

captura dos siris (por meio de puçás ou catação manual) e a presença destes por toda a 
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extensão do estuário contribuem para sua acentuada exploração entre as comunidades 

estudadas.  

No que se refere ao uso das espécies de crustáceos capturadas (Figura 19), 50% 

são destinadas principalmente ao consumo local e venda para membros da própria 

comunidade, restaurantes, turistas ou cidades vizinhas; 37,5% são utilizados apenas para 

consumo da própria família; e 12,5% são destinados para consumo, venda e também 

usados como iscas, a exemplo do aratú do mangue (Goniopus cruentata) e dos siris 

(Callinectes sp.) que são utilizados para a pesca de outros recursos. Não houve registro 

de uso de crustáceos para fins medicinais entre as entrevistadas da presente pesquisa. 

 

 
Figura 19. Categorias e freqüência dos usos da carcinofauna pelas pescadoras do 

estuário do rio Mamanguape, PB. 

 

  A Tabela 08 mostra os valores referentes à Concordância do Uso Principal 

corrigido para as espécies de crustáceos citadas, na qual o siri açu (C. exasperatus) 

apresentou o maior CUPc (70,3%), seguido pelo siri cagão (C. bocourti) com CUPc 

igual a 58,4%. Este fato demonstra a importância da carcinofauna, e principalmente dos 

siris (Callinectes sp.), sobretudo para o consumo local, sendo uma importante fonte 
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protéica para as famílias das pescadoras locais. Para Paludo e Klonowski (1999), a 

catação artesanal de crustáceos é atividade econômica mais importante relacionada ao 

manguezal do Rio Mamanguape.  Dias (2006) ressalta a importância dos siris 

(Callinectes sp.) como fonte de alimento para as famílias da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RN). Já Clauzet et al. (2005), em 

estudo realizado com caiçaras do litoral de São Paulo, observaram a utilização de 

crustáceos como iscas, a exemplo do que ocorre com os camarões que são vendidos 

para a pesca esportiva. E, mesmo não havendo o registro de crustáceos para fins 

medicinais entre as entrevistadas no presente estudo, Alves & Rosa (2006) encontraram, 

em estudo na APA Barra do Rio Mamanguape (PB), o uso de 10 espécies de crustáceos 

para fins medicinais. 
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Tabela 08. Valor de Uso e Concordância de Uso Principal corrigido por usos da carcinofauna explorada pelas pescadoras do estuário do 

rio Mamanguape, PB 

Família/Espécie/Nome Local 

  

Número de citações por 

comunidade 
Valor de 

Uso 
Usos UP 

CUP 

(%) 
FC 

CUP

c 
AR BM TB TV TM 

Gercacinidae 

Cardisoma guainhumi/"Goiamum" 
3 - - 2 1 0,2 CL,V CL,V 83,3 0,27 22,5 

Grapisiade 

Goniops cruentata/ "Aratu de mangue" 
- - - 4 1 0,16 CL, V, I CL,V, I 100 0,22 22 

Ocypodiade 

Ucides cordatus/"Caranguejo sal - C. Uçá" 
3 - 2 4 - 0,3 CL, V, I CL 88,8 0,41 36,4 

Palinuridae 

Palinurus argus/ "Lagosta vermelha" 
- 1 - - - 0,03 CL,V CL,V 100 0,045 4,5 

Paneidae 

Paneus sp./ "Camarão" 
- - 3 4 1 0,26 CL, V, I CL 100 0,36 36 

Portunidae            

Callinectes exasperatus/ "Siri açu" 3 1 3 4 11 0,73 CL, V, I CL 81,8 0,86 70,3 

Callinectes bocourti/ " Siri cagão - S. nema - S. pimenta" 6 - 1 - 7 0,46 CL, V CL, V 92,8 0,63 58,4 

Callinectes sp. / "Siri pontinha" - - - - 12 0,4 CL, V, I CL, V 100 0,54 54 

Legenda: Comunidades –alvo - AR: Aritingui; BM: Barra de Mamanguape; TB: Taberaba; TV: Tavares; TM: Tramataia.Usos dos recursos -  

CL: consumo local; V: venda; I: isca. Fórmulas - UP: uso principal da espécie; CUP: concordância do uso principal; FC: fator de correção; 

CUPc: concordância do uso principal corrigido 
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5.3.3. O Uso da Malacofauna  

 

Os resultados obtidos registraram a exploração de 3 espécies de moluscos, 

pertencentes a 3 famílias diferentes (Tabela 09). As três famílias apresentaram os 

mesmo valores quanto à diversidade de espécies (33,3%). Em relação à 

representatividade das famílias quanto ao número de citações (n = 26 citações) destaca-

se Veneridae, com 53,8% (Figura 20). Dentre as comunidades estudadas, foi verificada 

a exploração apenas em Barra de Mamanguape (n=3 citações), Tavares (n=2 citações) e 

Tramataia (n=21 citações), não havendo registro entre as pescadoras de Aritingui e 

Taberaba (Tabela 09).  

Apesar de estudos sobre a exploração de moluscos serem escassos, alguns 

autores apontam a importância desse grupo para comunidades que dependem dos 

recursos oferecidos pelos manguezais. Conforme afirma Rönnbäck (1999), os moluscos 

constituem um importante pesqueiro localizado, sendo extensivamente explorado por 

famílias de comunidades pesqueiras locais. Segundo Dias et al. (2007), dentre os 

moluscos explotados pelas marisqueiras da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Ponta do Tubarão, estão as espécies de Anomalocardia brasiliana (búzio ou marisco), 

Lucina pectinata (búzio grande) e Mytella guyanensis (sururu),  cujo o beneficiamento 

da carne representa um importante meio de vida para a população local. Como apontam 

Nishida et al. (2006) e Paludo e Klonowski (1999), no litoral paraibano destacam-se a 

exploração de ostras (Crassostrea rhizophorae),  marisco (Anomalocardia brasiliana) e  

sururu (Mytela guyanensis), das famílias Ostreidae, Veneridae e Mytilidae, 

respectivamente.  
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Figura 20. Freqüência das famílias quanto ao número de citações por espécie da 

malacofauna explorada pelas pescadoras do estuário do rio Mamanguape, PB (n = 26 

citações). 
 

Entre as espécies de moluscos citadas, o marisco (Anomalocardia brasiliana - 

Veneridae) foi a espécie com o maior numero de citações (n=14 citações) e a que 

apresentou o maior VU (0,46) (Tabela 09). As comunidades de Barra de Mamanguape e 

Tramataia se destacam pelo uso desta espécie, sendo registradas 2 e 12 citações 

respectivamente. Já em Tavares, as pescadoras entrevistadas relataram o uso de sururu 

(Mytella guyanensis) e Ostra (Crassostrea rhizophorae), não havendo registros para a 

exploração do marisco (Tabela 06).  Corroborando com Dias et al. (2007), a espécie 

Anomalocardia brasiliana corresponde ao principal recurso explorado pelas 

marisqueiras estudadas no Rio Grande do Norte . Silva (2004) observou que o sururu, o 

marisco, a ostra e a unha de velho foram as espécies de moluscos mais citadas na 

comunidade do Canto do Mangue (RN). Já Andrade (2008) registrou entre as 

pescadoras de Ilhéus (BA) a ostra como sendo o principal bivalve explorado. Nishida et 

al. (2004) registraram, entre os moradores das comunidades de Tramataia e Camurupim, 

localizadas também no Estuário de Rio Mamanguape (PB), que a atividade de catação 
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de moluscos é restrita à catação de marisco, demonstrando a importância deste recurso 

para os pescadores/as que vivem às margens desse estuário 

No tocante ao uso dos moluscos, constatou-se que o principal destino das 

espécies coletadas é o consumo local (75%), sendo o excedente em 25% dos casos 

destinado também à venda da carne beneficiada na comunidade local ou nas feiras livres 

das cidades vizinhas. Quanto ao valor do CUPc (Tabela 09), a A. brasiliana foi a 

espécie que apresentou maior porcentagem de concordância em relação aos seus usos, 

com 92,8%.  

 

Tabela 09. Valor de Uso e Concordância de Uso Principal corrigido da 

malacofauna utilizada pelas pescadoras do ERM 

Família 

Espécie/Nome Local 

Número de 

citações por 

comunidade 

Valor 

de 

Uso 

Usos UP 
CUP 

(%) 
FC 

CUP

c 

BM TV TM 

Mytilidae 

Mytella guyanensis 

 "Sururu" 

- 1 - 0,03 CL,V 
CL 

V 
100 0,07 7 

Ostreidae 

 Cassostrea rhizophorae 

"Ostra" 

1 1 9 0,36 CL,V CL 100 0,78 78 

Veneridae 

 Anomalocardia brasiliana 

 "Marisco" 

2 - 12 0,46 CL,V CL 92,8 1 92,8 

Legenda: Comunidades –alvo - BM: Barra de Mamanguape; TV: Tavares; TM: 

Tramataia. Usos dos recursos - CL: consumo local; V: venda. Fórmulas - UP: uso 

principal da espécie; CUP: concordância do uso principal; FC: fator de correção; CUPc: 

concordância do uso principal corrigido. 

 

De acordo com Dias (2006), alguns dos recursos explorados, a exemplo dos 

mariscos, são de relevante importância social, sendo fundamentais para a alimentação 

local em comunidades litorâneas do Rio Grande do Norte. Conforme observaram 

Fadigas et al. (2008), entre as marisqueiras dos estuário dos rios Goiana e Megaó 

(PB/PE), catação do marisco (A. brasiliana), atividade caracteristicamente feminina, 

possui uma relevância vital para a preservação da cultura pesqueira local. Segundo estas 
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autoras, o manejo do marisco é feito de forma artesanal, sendo imprescindível para a 

manutenção da espécie. Ademais, a diversidade de pescados explorados pelas mulheres 

pescadoras do ERM, seja para comercialização ou consumo, mostra a importância de 

diversos recursos pesqueiros do manguezal na subsistência dessas mulheres e de suas 

famílias. Isso torna ainda mais urgente a necessidade de manejo desses recursos naturais 

como forma de manutenção da diversidade biológica local, mas também como forma de 

manutenção da subsistência dessas comunidades. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar das mudanças de ordem econômica e ambiental virem ocorrendo nas 

comunidades pesqueiras, ainda há uma forte dependência das populações em relação 

aos recursos naturais nessas áreas.  A diversidade de pescados explorada pelas mulheres 

no ERM reforça o papel dos manguezais como um ecossistema responsável pela 

subsistência das comunidades costeiras e ribeirinhas, bem como um habitat necessário 

para a reprodução e manutenção de diversas espécies. Nas áreas estudadas, os recursos 

pesqueiros explorados são a principal fonte de alimento e renda, e as atividades de pesca 

realizadas pelas mulheres são de extrema importância econômica e social.  

O perfil socioeconômico das mulheres estudadas revela que a grande maioria das 

entrevistadas possui a pesca como único meio de manutenção das famílias, realizando 

também atividades ligadas à agricultura como meio de se adquirir outras fontes para a 

alimentação familiar. De maneira geral, essas mulheres e suas famílias vivem em 

condições precárias de educação, saúde, infra-estrutura e renda, comum a outras 

comunidades pesqueiras, o que contribui de forma direta para que elas dependam 

diretamente dos recursos naturais. 

No tocante a pesca feminina, o papel desempenhado pelas mulheres na pesca 

local mostrou-se ser de fundamental importância uma vez que elas estão efetivamente 

integradas ao sistema de produção pesqueira no estuário do rio Mamanguape (ERM), 

estando presente em todas as etapas da cadeia produtiva (captura, beneficiamento e 

venda). A atividade exercida pelas pescadoras do ERM representa uma importante fonte 

de renda, tanto para a família, como para o incremento econômico da comunidade.  A 

participação da mulher na pesca, registrado neste estudo, surge como escopo da 

introdução da mulher no mercado de trabalho, devido à necessidade de se obter renda 

extra para o sustento família: inicialmente, auxiliando os pais quando criança, e 
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posteriormente, para o sustento da própria família. Adicionalmente, esta atividade 

também surge como forma de independência financeira para essas mulheres, lhes 

garantindo autonomia para tomar as decisões diárias e gerir suas próprias vidas.     

No cotidiano observado no ERM, as mulheres possuem uma jornada de trabalho 

intensa e contínua, onde assumem diversas responsabilidades divididas entre a atividade 

de pesca, a agricultura, as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos e parentes. 

Diferente do observado em muitas comunidades pesqueiras, a maioria das pescadoras 

do ERM possuem carteira funcional, seja de pescadora ou de agricultora, fato que 

representa um importante avanço na busca pela equidade social, uma vez que essas 

mulheres adquirem a condição de trabalhadora formal, o que lhes garante uma maior 

seguridade social, como o direito à aposentadoria. Ademais, as mulheres do ERM vêm 

construindo ao longo dos anos sua identidade de pescadora e o reconhecimento do 

trabalho exercido por elas – pelos familiares, pela comunidade e por elas mesmas – 

evidenciou a inserção, aceitação e valorização do trabalho da mulher frente ao trabalho 

dos homens.  

As trajetórias vivenciadas pelas trabalhadoras demonstraram que a presença da 

mulher na pesca ainda é marcada por algumas barreiras que impedem uma melhor 

remuneração de seu trabalho. O modelo de divisão de trabalho adotado no sistema de 

pesca no ERM ainda está marcado por algumas diferenças de gênero, percebidos pela 

separação das atividades de captura, pelo acesso aos locais de trabalho e pelo acesso e 

controle de recursos para o desempenho das atividades. Entretanto, modificações 

importantes acerca dos papéis sexuais nas atividades de pesca também vêm ocorrendo 

nas comunidades estudadas, com as mulheres realizando atividades antes consideradas 

apenas masculinas (e.g. catação de crustáceos, conserto de redes), representando mais 

um ganho das mulheres na busca por igualdade de direitos na sua atividade laboral.   



97 

 

 

As mulheres mantêm uma estreita relação com o manguezal do ERM, 

revelando-se detentoras de um amplo conhecimento a respeito do ambiente onde estão 

inseridas e realizam suas atividades. Neste contexto, a análise de gênero é uma variável 

necessária para a formulação de políticas públicas e planos de manejo que visem 

garantir os espaços naturais para a realização das atividades pesqueiras femininas e a 

reprodução sociocultural das comunidades, levando à eqüidade da participação feminina 

e à valorização de seu trabalho como pescadora.  
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Apêndice A – Questionário Semi-Estruturado – PESCA 

 

USO DOS RECURSOS 

 

NOME: _____________________ APELIDO: ____________________ 

IDADE: _____ SEXO ( ) ESTADO CIVIL: ___________________ 

COMUNIDADE: ___________________________________________ 

 

1- O que você pesca? 

 

A) Peixes 

A.1 – Quais os tipos de peixes pescados? 

A.2 – Qual (is) o (s) tipo (s) de peixe (s) mais pescado (s)? 

A.3 – Como você pesca (artes de pesca)? 

A.4 – Em que locais (do estuário-manguezal) ocorre? 

A.5 – Em que época do ano (meses/estação)? 

A.3 – Para quê é usado? 

( ) Comer. Exemplos:  

( ) Vender. Exemplos:   

 - Valor/Kg:__________ 

( ) Tratar doenças. Exemplos:  

- Parte usada: 

- Modo de uso: 

( ) Isca. Exemplos:  

Outros: _____ 

A.7 - Quantos quilos/dia? 

 

B) Crustáceos 

B.1 – Que tipos de crustáceos você cata? 

B.2 – Qual (is) o (s) tipo (s) de crustáceo (s) mais pescado (s)? 

B.3 – Como você pesca (artes de pesca)? 

B.4 – Em que locais (do estuário-manguezal) ocorre? 

B.5 – Em que época do ano (meses/estação)? 

B.6 - Para quê é usado? 

( ) Comer. Exemplos: __________________ 

( ) Vender. Exemplos: ___________________ 

  - Valor/Kg:_______________ 
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( ) Tratar doenças. Exemplos: __________________________ 

- Parte usada: 

- Modo de uso: 

( ) Isca. Exemplos: _______________ 

Outros: _____________________________________ 

B.7- Quantos quilos/dia? 

 

C) Moluscos 

C.1 - Quais os tipos de moluscos catados? 

C.2 – Qual (is) o (s) tipo (s) de moluscos (s) mais pescado (s)? 

C.3 – Como você pesca (artes de pesca)? 

C.4 – Em que locais (do estuário-manguezal) ocorre? 

C.5 – Em que época do ano (meses/estação)? 

C.6 – Para quê é usado? 

 ( ) Comer. Exemplos: ______________ 

( ) Vender. Exemplos: _______________ 

 Valor/Kg:____________ 

(  ) Tratar doenças. Exemplos: ___________________ 

- Parte usada: 

- Modo de uso: 

( ) Isca. Exemplos : ______________________________ 

Outros: ____ 

C.7 - Quantos quilos/dia? 

 

2- Como está a pesca atualmente? (quantitativos da pesca) 

 

 

3 – Como você vê a situação do manguezal hoje? 

 ( ) Pouco degradado 

 ( ) Degradado 

- Causas:________________________________________________ 
 

 

OBSERVAÇÃO: 
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Apêndice B – Questionário Semi-Estruturado – GÊNERO E TRABALHO 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Data: ______________Local:____________________________________ 

Nome:______________________________________Idade:___________ 

 

*DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 

1- Como você denomina sua atividade? 

(  ) Pescadeira  (  ) Pescadora   

(  )Catadora  (  )Marisqueira 

 

2- Qual o seu trabalho antes de ser pescadeira/marisqueira? 

 

3- Já trabalhou de carteira assinada? (  ) Sim   (  ) Não   

Quanto tempo? 

Onde?Que atividade desenvolvia?  

4- Há quanto tempo é Pescadeira/marisqueira? 

  

5- Desenvolve atualmente outra atividade além da pesca/mariscagem?  

(  ) Sim. Qual?        (  ) Não  

 

6- Como começou a pescar? Com quem apredeu? 

 

7- Quais são os instrumentos de trabalho utilizados na pesca/mariscagem? 

Luvas (  )  Bota Plástica (  )  Pá (  ) Colher (  ) Faca (  ) 

Pedaço de madeira (  )  Mascara de proteção para o rosto(  ) 

Blusa de mangas compridas (  )  Chapéu/boné (  ) 

Repelente para insetos (  ) Carrinho-de-mão (   )   

Embarcação:  Própria (  )Cedida (  ). Por Quem?  

Redes (  ). Quais? 

 

8- Como chega aos locais de pesca? Tempo de deslocamento até o local? 
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9-  Quantos dias por semana pesca? Quantas horas por dia? 

 

10- Existe diferença no trabalho que homens e que mulheres realizam? 

 

11- Se sim, quais são essas diferenças? 

 

12- Se não, em que aspectos a pesca é igual para homens e mulheres? 

 

13- Por que pesca? Qual a importância da pesca para você? 

 

14- Quanto (em R$) você arrecada com a pesca? 

 

*ASPECTOS DE GÊNERO 

1-Você é chefe de família? (assume sozinha a despesa da casa)  

(  )Sim (  )Não  

2-Em caso de resposta negativa quem são os principais provedores? 

A própria entrevistada ( ) Esposo( ) Sogro ( ) Sogra ( ) Pai ( ) Mãe ( )  

Filhos ( ) Filhas ( ) Outros (  ) __________________________ 

3-Quem administra o orçamento familiar? 

 A própria entrevistada (  ) Esposo (  ) Sogro (  ) Sogra (  ) Pai (  ) Mãe  

(  ) Filhos (  ) Filhas (  ) Outros (  )_______________________________ 

4-Forma de tomada de decisão na família:  

Deliberação final da entrevistada (  ) Deliberação final do esposo  (  ) 

 Deliberação final do casal (  ) Deliberação conjunta dos membros da família (  ) 

5-Em caso de doença dos filhos, quem os leva ao médico? 

A própria entrevistada(  ) Esposo(  ) Sogro (  ) Sogra (  ) Pai (  )  

Mãe (  ) Filhos mais velhos (  ) Filhas mais velhas (  ) Vizinhos (  ) 

Outros(  )____________________________________________ 

6-Quem deixa e pega os filhos na escola? 

 A própria entrevistada (  ) Esposo (  ) Sogro (  ) Sogra (  ) Pai (  ) Mãe (  ) Filhos mais 

velhos (  ) Filhas mais velhas (  ) Vizinhos (  ) outros(  )_ 

7-Quem ensina as tarefas escolares para os filhos?  

A própria entrevistada (  ) Esposo (  ) Sogro (  ) Sogra (  ) Pai (  ) Mãe (  ) Filhos mais 

velhos (  ) Filhas mais velhas (  ) Vizinhos (  ) Outros(  )____ 
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8-Quem faz as tarefas domésticas, (cozinhar, lavar, passar etc)?  

A própria entrevistada (  ) Esposo (  ) Sogro (  ) Sogra (  ) Pai (  ) Mãe (  ) Filhos mais 

velhos (  ) Filhas mais velhas (  ) Vizinhos (  ) Outros(  )_____ 

 

 

* CADEIA PRODUTIVA 

 

1 - O que você pesca e/ou coleta?  

 

 

 

2- Qual desses pescados você trata/beneficia para vender? 

 

 

 

3 - Como é feito o beneficiamento desse pescados (etapas)? 

  

 

 

4 - Sobre a venda do pescado 

 

Você tem freguesia?  

 

 

 

Como é realizada a venda? 

 

 

 

Onde é vendido o pescado? 

 

 

  

 

OBSERVAÇÕES 
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Apêndice C: Questionário Estruturado – PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:       Apelido: 

Sexo:       Idade: 

Comunidade:      Data: 

 

2. ESTADO CIVIL 

Casado: (  ) Religioso (  )Cartório (  )Outros 

Solteito(  ) (  )Separado (  ) Disquitado  (  )Divorciado 

 

3. GRAU DE INSTRUÇÃO 

(  ) Analfabeto (  )Apenas escreve o nome (  )Apenas lê (  )Lê e escreve 

1º grau   (  )completo    (  )incompleto 

2º grau   (  )completo    (  )incompleto 

 

 

4. COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

 

 

5. ATIVIDADE OCUPACIONAL: 

 

6. RENDA MENSAL 

Menor que 1 salário mínimo (  )  1 à 2 salários mínimos (  ) 

2 à 3 salários mínimos (  )   3 ou mais salários mínimos (  ) 

NOME 
GRAU DE 

PARENTESCO 
SEXO IDADE ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 
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7. HABITAÇÃO:  

Própria (  ) Cedida(  ) Alugada (  )  Valor: 

Tipo de Construção:  Alvenaria (  ) Taipa (  ) Madeira(  ) Outros: 

Tipo de Cobertura:  Telha (  ) Zinco (  ) Palha(  )  Outros: 

Tipo de Piso:   Chão (  )  Cimento (  ) Tijolo (  ) Outros: 

Nº de cômodos na casa:  

Iluminação:   Elétrica (  ) Querosene (  )   Outros: 

Abastecimento de Água: Encanada(  ) Poço (  )  Cacimba(  ) 

 Outros: 

Água para beber: Tratada (  ) Filtrada (  ) Sem tratamento (  )  Outros: 

Sanitário: Tem (  ) Não Tem (  )   anheiro: Tem(  ) Não Tem (  ) 

Destino dos dejetos: Esgoto (  ) Fossa (  ) Lançado na maré(  ) Ao ar livre(  )

 Outros: 

Lixo: Recolhido pela prefeitura (  ) Enterrado (  ) Queimado (  ) Lançado na maré (  ) 

Depositado à céu aberto (  )  Outros: 

Eletrodomesticos: Radio(  ) Tv colorida(  )  Tv preto-branco(  ) Freezer(  ) Aparelho de 

Som (  )  Geladeira(  ) Ventilador (  ) Liquidificador(  )  

Combustível usado para cozinhar: Gás (  )  Lenha(  ) Carvão (  ) 

 

8. ASPECTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Contribui com a previdência: sim (  ) não(  )Aposentado(  ) Pensionista (  ) 

Recebe BPC? (  ) Sim   (  ) Não PETI (  ) Sim (  ) Não Bolsa Família (  )  Sim (  ) Não 

Pro Jovem (  ) Sim (  ) Não Programa do Leite (  ) Sim (  )Não           Outros 

 

9. CARTEIRA DE PESCADOR: 

Sim (  ) não (  )Órgão fornecedor: IBAMA (  )Capitania dos Portos (  )   

Outros: 

 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 
 

 


