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Resumo 
A invisibilidade das pescadoras artesanais no trabalho produtivo e reprodutivo é permeada 
pela hierarquia dos gêneros reproduzindo relações de poder e desigualdades históricas, 
socialmente construídas. Políticas Públicas não consideram suas especificidades enquanto 
mulheres, trabalhadoras e donas-de-casa, que vivem da pesca e lutam para ter acesso às 
colônias, ao crédito e para reconhecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. 
Reprodução da hierarquia aparece quando os pescadores ainda dominam o espaço público e 
área de poder, as colônias e o mar, pois o trabalho das pescadoras, não é visto como atividade 
pesqueira, mas como extensão do trabalho doméstico, pela diversidade e por ser realizado em 
regime de atividades familiares. Pesquisa1 com pescadoras, entrevistas com questionário, 
oficinas e observações, revelam a reprodução da hierarquia dos gêneros.  A representação 
social do que é ser pescadora entre elas, entre organizações da categoria e do Estado 
contribuem para o não reconhecimento social da identidade profissional. Conhecer e analisar 
o significado dos sentidos que as pescadoras, as colônias e o Estado dão ao trabalho realizado 
por elas e como isto aparece nos agentes e nas instituições de poder foi o objetivo deste 
estudo.  
Palavras – chave: Gênero. Trabalho. Políticas Públicas. Poder. 
 

Introdução 

A invisibilidade da participação das pescadoras artesanais no trabalho produtivo e 

reprodutivo é permeada pela hierarquia dos gêneros reproduzindo relações de poder e 

desigualdades históricas, socialmente construídas. Conhecer e analisar o significado dos 

sentidos que as pescadoras, as colônias e o Estado dão ao trabalho realizado por elas e como 

isto aparece nos agentes e nas instituições de poder foi o objetivo deste estudo.  

                                                        
1  Pescadoras do Espaço Público: gênero, identidade, saber e geração. UFRPE/NEGA -CNPq. 



 

Relacionando a realidade da pesca artesanal entre pescadoras as teorias sócio-

antropológicas de gênero, vemos que ela muito se aproxima das noções que se tem construído 

sobre o trabalho reprodutivo ou doméstico (Ávila, 2009). As pescadoras, hoje categorizadas 

como trabalhadoras da agricultura familiar, apenas reforçam a idéia da naturalização do 

trabalho doméstico como complemento e não como atividade profissional. 

Embora tratando especificamente do trabalho doméstico assalariado, Ávila expõe 

algumas características dessa atividade profissional que ajuda a compreender o porquê do 

trabalho das pescadoras ter tanta dificuldade em ser reconhecido como trabalho produtivo. 

Pensando-o a partir de observações sistemáticas apresenta-se, de fato, em con-fusão com o 

doméstico. Afirma Ávila que a categoria de trabalhadoras domésticas tem o seu cotidiano e a 

sua vida pessoal totalmente tomada pelos afazeres, os horários e as determinações espaciais 

da residência onde trabalham. o seu tempo é o tempo da organização daquela unidade 

doméstica, gira em torno do trabalho produtivo dos patrões, embora seus afazeres digam 

respeito ao reprodutivo (cuidar de pessoas e animais da casa, limpar, cozinhar, lavar e passar, 

etc.). Para tal muitas delas, principalmente as que dormem no trabalho, tem seu tempo livre 

reduzido e sua jornada se alonga por até dezesseis horas. 

Agora a noção teórica que está sendo buscada é a profunda discussão entre os espaços 

público e privado onde também de modo desigual há domínios de homens e outros de 

mulheres (Bourdieu, 1999). Falo no plural e incluindo homens e mulheres nos dois espaços 

porque observo que as mulheres podem ir a público, templos religiosos, por exemplo, mas 

não podem dominá-lo e nem serem sujeitas nele (Castro, 2007). 

Para relacionar a pesca entre mulheres com as noções teóricas acima, iniciaremos por 

descrever características em recortes de histórias de vida das mulheres que durante a atividade 

de pesquisa conhecemos por pescadoras artesanais (Stadtler, 2008). De modo geral as 

pescadoras são mulheres próximas a situações de privação. Desde cedo na vida trabalhavam 

na casa dos pais ou mães ajudando nos afazeres domésticos e na pesca. Acompanhavam os 

pais durante a pescaria e ajudavam a carregar apetrechos e pescados. Iam as ruas vender ou 

entregar encomenda.   Ao final da puberdade ou juventude já estão grávidas e começa uma 



 

história com companheiros e crianças para criar. Foram viver em suas casas ou de algum 

familiar do casal onde se tornaram domésticas e pescadoras ao mesmo tempo para sobreviver.  

Há trinta anos deram o primeiro passo conseguindo sua carteira profissional, durante a 

Constituinte fizeram presença marcante e desde 2004 têm se organizado enquanto movimento 

social pelo reconhecimento enquanto pescadoras e pelos direitos profissionais. Poucas 

conseguem viver na mesma casa e com o mesmo companheiro por alguns anos, poucas têm o 

reconhecimento de pescadora por parte dos homens, poucas ganham um valor mensal 

superior ao salário mínimo, mas em sua maioria vivem em casa própria (embora não haja 

documentação sobre esse bem), e todas trabalham dia e noite em busca do sustento. As 24 

horas que correspondem a um dia devem estar bem distribuídas entre trabalho produtivo e 

reprodutivo, principalmente entre as que não possuem outra fonte de renda exceto seu próprio 

trabalho na pesca.   Algumas possuem companheiro contribuinte em casa ou recebem algum 

dinheiro de outra atividade produtiva, política pública ou pensão, conseguem continuar 

pescando apenas com objetivo de colocar alguma proteína na mesa ou outro tipo de alimento 

através do abastecimento do comércio local vendendo  o produto do trabalho na pesca porta-

a-porta.  

Seu ritmo de vida é o da maré, ou seja, o trabalho produtivo orienta o tempo doméstico 

para conseguir ganhar algum dinheiro.  A grande maioria que nos respondeu o questionário 

afirma sua preferência por pescar na maré baixa, ou vazante. Como existe uma tábua de 

tempo das marés, mas que as mulheres conhecem principalmente por observar diretamente o 

tempo acontece, com freqüência, que a boa hora para a pescaria vai ocorrer na madrugada. 

Isto significa sair de casa entre três e quatro horas da manhã muitas vezes acompanhada só 

pelas crianças ou pelo cachorro. Quando possui um grupo de amigas ou familiares consegue 

fazer a jornada para o mangue acompanhada.  

Quase sempre na noite anterior precisaram ficar de pé até tarde com afazeres, como o 

almoço do dia seguinte, já que ficarão na maré até conseguir o suficiente ou ela mudar e 

começar a encher. Há dias bons para a pesca e dias ruins, ultimamente não se consegue com 

facilidade um quilo de siri ou alguns quilos de pescado para vender e apenas garantem a 

comida.  Comparadas as horas entre o trabalho produtivo e reprodutivo, as horas do 



 

reprodutivo não podem ser medidas cronologicamente. Enquanto uma mulher cozinha para 

toda a família sua tábua de passar está armada e a roupa é passada. Neste mesmo tempo está 

observando a criança menor brincar e pensando a que horas vai comer, se haverá tempo para 

cuidar nas unhas e nos cabelos, se a bateira não dará problema, que precisa lembrar-se de 

separar tudo que vai levar e preparar o lanche que levará para maré. Arruma a casa, põe as 

crianças para dentro e para dormir, pergunta pela escola e a farda, se tomaram banho etc. 

Todos esses detalhes da reprodução devem estar sob sua responsabilidade ainda que tenha 

companheiro e que este seja também pescador. Nesse caso o trabalho dentro de um mesmo 

tempo está acrescido pelos cuidados com o tempo produtivo do companheiro. Ver suas 

roupas, preparar comida, sugerir que a ajude lavando os pratos, ver se fez direito, cobrar levar 

o lixo lá fora, pensar se falta algo que ele poderá ir comprar enquanto ela termina as diversas 

tarefas que faz ao mesmo tempo. Depois de tudo pronto e umas horas mal dormidas ou 

cumprindo deveres relacionais, segue-se o tempo do trabalho produtivo, este 

idiossincraticamente, parece cronológico, pois embora seja medido a partir do reprodutivo 

como o tempo da maré, a maré é cíclica e com intervalos de aproximadamente 6 horas torna a 

virar (enchente X vazante). É dentro deste tempo organizado em ciclos que deve aproveitar 

para produzir bens rentáveis. Existem dias que há duas marés vazantes em presença da luz 

solar. Algumas precisam aproveitar os dois tempos. Imagine como multiplicam dentro das 

horas que restam das marés todas aquelas responsabilidades domésticas duplicando o nosso 

argumento de que a medição do trabalho executado ai dentro foge ao cronológico. 

Outros elementos podem ser acrescentados a atividade doméstica dessas mulheres. O 

número de pessoas na casa que espera e parecem depender dessa sua atividade. Ter um grupo 

familiar hoje de cinco pessoas, geralmente dois ou três menores, pode sofrer a agregação de 

um novo nascimento ou da chegada de familiares.  Embora algumas vezes isso represente um 

aumentozinho na renda familiar, como a chegada de uma mãe pensionista, um/a aposentado/a, 

aumento na bolsa família, representa também aumento, às vezes grande, no trabalho 

reprodutivo que inclui cuidados especiais com idosos/as, alcoolismo ou doentes. 

Toda essa proximidade entre trabalho doméstico e produtivo, e até mesmo sua com-

fusão, levam a uma ausência de reconhecimento na unidade doméstica ou entre pescadores, de 



 

que o trabalho de todas essas mulheres possa ser categorizado como pesca profissional 

artesanal.  

E importante assinalar que o processo de organização das pescadoras tem sido 

viabilizado, principalmente em torno de alternativas de geração de trabalho e renda. Mesmo 

considerando a resistência por parte de seus companheiros buscam conquistar espaços 

profissionais, afirmar sua identidade e assumir a luta pela sustentabilidade da pesca artesanal 

e pela sobrevivência das comunidades pesqueiras. 

Alem disto, Políticas Públicas não consideram suas especificidades enquanto 

mulheres, trabalhadoras e donas-de-casa, que vivem da pesca e lutam para ter acesso às 

colônias, ao crédito e para reconhecimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. 

Reprodução da hierarquia aparece quando os pescadores ainda dominam o espaço público e 

área de poder, as colônias e o mar, pois o trabalho das pescadoras, não é visto como atividade 

pesqueira, mas como extensão do trabalho doméstico, pela diversidade e por ser realizado em 

regime de atividades familiares.  

Pesquisa2 com pescadoras, entrevistas utilizando questionários, oficinas e 

observações,  revelam a reprodução da hierarquia dos gêneros.  A representação social do que 

é ser pescadora entre elas, entre organizações da categoria e do Estado contribuem para o não 

reconhecimento social da identidade profissional.  

Neste sentido, o significado do que e ser pescadora contribui para esta reprodução por 

transformar a historia em natureza, o arbitrário cultural em natural como discute Bourdieu 

(1999). Para o autor é necessário reconstruir a historia das estruturas objetivas da dominação 

masculina, que se realiza desde que existem homens e mulheres e que se reproduz através dos 

tempos. Acrescenta ainda  o autor que uma “historia das mulheres” tem que dar lugar a 

história dos agentes e das instituições que reproduzem a hierarquia dos gêneros e garantem 

essas permanências. 

                                                        
2  Pescadoras do Espaço Público: gênero, identidade, saber e geração. UFRPE/NEGA -CNPq. 



 

 Alguns aspectos desta dominação, da reprodução e permanência desta hierarquia 

podem ser observados na atividade pesqueira mesmo diante do crescimento da elaboração de 

políticas públicas para o setor e da participação das mulheres nos movimentos da categoria. 

As mulheres pescadoras ainda encontram dificuldade de acesso as políticas; o pescador é 

maioria numérica no espaço de poder da categoria, as colônias de pescadores e, o trabalho 

produtivo realizado pelas pescadoras, não é visto como atividade pesqueira, ou seja, 

pescadora não pesca, pois quase sempre, o trabalho das mulheres pescadoras é realizado junto 

ao grupo familiar nos estuários, mangues e praias e não em “alto mar”, visto como espaço dos 

homens. 

Maria Angélica Motta-Maués (1999), em seu trabalho intitulado Pesca de 

Homem/Peixe de Mulher?: Repensando gênero na literatura acadêmica sobre comunidades 

pesqueiras  ressalta a ausência de estudos antropológicos que tenham como tema a mulher e 

as relações de gênero na pesca. Acrescenta ainda  que “recorreu a Woortmann (1992) quando 

nos diz que sobre comunidades pesqueiras e a posição dos gêneros a classificação do espaço, 

opondo o mar a terra, é central para a identidade do grupo como um todo, e corresponde à 

oposição homem/mulher. Ela não é uma oposição simétrica, mas hierárquica, pois implica 

relacionar a parte com o todo. Mais que uma oposição lógica, é uma oposição ideológica (....) 

A atividade do homem-pescador é completa porque ele “é” a comunidade total, pois a 

identidade masculina constitui a identidade do grupo (...)”. 

Afirma a autora que “tendo em conta o diálogo existente ao longo do tempo 

focalizado, que sinaliza diferenças de percepção e interpretação da questão dos papéis sociais 

de gênero cruzadas com aquelas sobre pesca e pescadores, é possível também “ler” a trajetória 

do próprio debate sobre o tema, que só um domínio tão enfaticamente visto como masculino 

como a pesca poderia proporcionar”.  

As mulheres pescadoras sempre trabalharam na captura de mariscos, sururu, camarão, 

caranguejo, peixes considerados inferiores, no beneficiamento de produtos, na confecção e 

reparo de apretechos de pesca. Por esta razão, estão mais prejudicadas, na medida em que 

quem mais sofre com a poluição e a especulação imobiliária são os estuários e mangues, 

locais onde predomina a presença feminina como trabalhadoras da pesca. 



 

Na pesca artesanal a participação das mulheres tem sido efetiva. Embora muitas vezes, 

sejam responsáveis pela sobrevivência de suas famílias, ainda sofrem de forma marcante, as 

conseqüências da supremacia do capital sobre o trabalho por meio da pesca industrial. Seu 

trabalho na pesca como responsáveis pela produção e beneficiamento de alimentos oriundos 

do mar, bem como, as precárias condições de trabalho também sofre esquecimento quando da 

elaboração de políticas públicas para o setor. 

A interferência do gênero nas relações estabelecidas entre os espaços privado e 

público tornam invisível e limitam a participação da pescadora na atividade pesqueira e a sua 

contribuição na produção e reprodução da família. O gênero aqui é entendido como o 

significado social e político historicamente atribuído ao sexo de um ser humano, como afirma 

Moema Viezzer (1989). 

Entre as várias definições sobre gênero Joan Scott (1995), destaca que enquanto 

categoria de análise o gênero é um meio de decodificar o sentido e de compreender as 

relações complexas entre diversas formas de interação humana, ou seja, de relações.  

Acrescenta a autora que o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar 

significado às relações de poder. 

Propõe Joan Scott (1995) que devemos perguntar como as coisas se passaram para 

descobrir porque elas se passaram. Logo, é importante “substituir a noção de um poder social 

unificado, por algo que esteja próximo do conceito foulcatiano de poder ‘ constelação 

dispersas de relações desiguais, constituídas pelos discursos nos campos de forças sociais’  

O trabalho das pescadoras ocorre em um formato de interação entre trabalho produtivo 

e reprodutivo, pois antes de sair para pescar elas cuidam da casa, dos/as filhos/as e vão pescar 

na maré, nos estuários, rios, mangues ou praias, próximos ao local de moradia.  

Neste estudo buscamos um maior contato com o cotidiano das pescadoras pela ênfase 

nos dados qualitativos e nas técnicas de coleta de dados que possibilitassem conhecer e 

compreender as interações entre o trabalho produtivo e reprodutivo realizados em espaços de 



 

reprodução das relações de poder; o ambiente de trabalho, de moradia com a família e a 

colônia.  

 O significado do que é ser pescadora é permeado pelo significado dos sentidos do 

trabalho produtivo. Quem pesca? E o local onde pesca? Quem define o significado? Mangues, 

rios, estuários, açudes e praias são vistos como extensão do quintal ou terreiro da casa. Por 

isto pescadora não pesca. 
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