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Dedico este livro a todas as mulheres que 
enfrentam barreiras para ocupar os espaços

 profissionais e sociais que desejam.

Que na diversidade mulheres e homens 
rompam tabus e se lancem em águas mais

 profundas, e em mares mais abertos.

Que a equidade de gênero possa produzir 
união de esforços para conquistas 

sociais e econômicas.



Se pudesse pescar a esperança,
Pescaria por ti

Pescador da Lembrança
De Pedro o Santo.

Se pudesse pescar o sonho,
Pescaria por ti

No teu abandono.

Mas se pudesse pescar o peixe,
Pescaria por mim

Minha insaciedade de sonhos e esperança
Numa mesa nem sempre tão farta.

(Vitor Hugo G. Rodrigues)
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INTRODUÇÃO

T
rabalhar com o desenvolvimento humano sempre foi a 

minha missão. Conhecer e respeitar as singularidades que 

constituem os sujeitos me fascina e me inspira a continuar 

navegando por estas águas. Cada pessoa tem a sua história, seus 

sonhos e seus anseios, mas todas têm algo em comum, querem 

se sentir “importantes”, necessitam ser valorizadas. 
Esta obra é uma das expressões da minha trajetória 

humana, acadêmica e prossional. Ela tem como eixo central a 

inserção e trajetória das mulheres que exercem a prossão de 

pescadoras no município de São José do Norte, no litoral Sul do 

Rio Grande do Sul, no Brasil. Mulheres que romperam tabus e se 

inseriram num espaço produtivo historicamente masculino.
O meu primeiro contato com o tema “relações de gênero, 

feminilidades e masculinidades”, ocorreu na minha trajetória 

acadêmica, mais precisamente no período de 2009 a 2011, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Especialização - 

Educação, Sexualidade e Gênero.  Já a minha ligação com a 

atividade pesqueira e com o município é muito anterior, está 

ligada a minha história.
Foi a histórica trajetória da minha família na pesca que me 

conduziu ao encontro com o tema. Tudo começou com uma 

conversa que tive com a minha mãe sobre a sua infância, 

juventude e vida prossional. Um bate papo informal sobre a sua 

inserção na atividade pesqueira, numa prossão historicamente 

masculina, daria origem a este livro.
Dona Lena, como é carinhosamente chamada, me fez um 

NAVEGANDO PELAS 
ÁGUAS MASCULINAS
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relato sobre a sua juventude e de suas irmãs trabalhando como 

pescadoras na parelha de pesca de meu avô. Noé Francisco 

Nunes Marques, seu pai, foi um dos portugueses que veio de 

Póvoa de Varzim (cidade Portuguesa), no início do séc. XX, e 

fundou uma das primeiras parelhas de pesca no Município. Ele, 

juntamente com os meus dois bisavôs José Francisco Marques, 

seu pai, e Manoel da Costa Vianna, pai da minha avó, Maria de 

Lourdes Vianna Marques, foram protagonistas na inserção da 

comunidade pesqueira da Crôa do Cemitério no Município. As 

bases da atividade pesqueira lançada pela minha família na 

região me levaram a escolher este tema. Minha mãe, tias, tios, 

primos, primas, avô, avó, bisavós, marido, sogro, exerceram ou 

ainda exercem a atividade pesqueira em São José do Norte.
Minha mãe, Maria Helena Vianna Marques, conta que uma 

vez ela e as duas irmãs mais velhas, todas muito jovens, não 

ultrapassando os 17 anos de idade, foram pescar sozinhas, sem 

a presença masculina do meu avô, pois os irmãos não haviam 

nascido ainda. Quando estavam pescando foram avistadas por 

um grupo de pescadores, e a irmã mais velha, minha tia Dilsa, 

precisou se fazer passar pelo meu avô, imitando o seu trejeito e o 

sotaque português, para que fossem respeitadas, já que meu avô 

era respeitado e até mesmo temido pelos outros pescadores e a 

presença de mulheres pescando sozinhas, sem a companhia 

masculina, não era comum. A pesca não era lugar para 

mulheres, ainda mais naquela época, início da década de 60. 
A motivação pessoal foi somada a minha trajetória 

acadêmica na Fundação Universidade de Rio Grande. Fui 

moradora do Município durante o período de formação em 

Geograa e o meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) foi 

sobre São José do Norte. Pesquisei a Evolução sociodemográca 

do município no período de 1872-1991. O meu interesse pelo 

tema das masculinidades, aliado as motivações citadas 

anteriormente, levaram-me a pesquisar a inserção e trajetória 

das mulheres numa prossão tradicionalmente masculina.
São José do Norte tem uma população predominantemente 

masculina devido às características econômicas do Município, 

cuja base é o setor primário, tendo como principais atividades o 

cultivo da cebola, a pesca e a indústria madeireira. Um espaço
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geográco com tais peculiaridades tem muito mais diculdade 

para avançar nos estudos de gênero. Por isso esta temática é de 

suma importância para os avanços das relações de gênero e 

poder nas comunidades pesqueiras, principalmente na 

comunidade pesqueira Z-2 (em São José do Norte) onde a 

equidade de gênero está longe de ser conquistada.
As pesquisas, realizadas normalmente no Município, 

abordam o desenvolvimento, importância econômica e social da 

pesca para a população. Não tenho conhecimento de pesquisas 

que façam uma análise das relações de gênero na atividade 

pesqueira. Existem alguns estudos de gênero realizados na 

atividade pesqueira do litoral de Santa Catarina, no Pará e no 

Nordeste, mas não em São José do Norte. Alguns destes estudos 

serão apresentados no corpo desta obra.
Este livro é o resultado de um estudo realizado por mim em 

quatro comunidades pesqueiras distintas de São José do Norte, 

no nal de 2010 e início de 2011, envolvendo onze mulheres 

pescadoras e conversas informais com outras mulheres que já 

realizaram a atividade na década de 50 e 60. Sinto em armar 

que mesmo tendo se passado sete anos, as entrevistas e análises 

contidas neste livro reetem a conguração e situação atual das 

realidades vividas por estas e outras mulheres que se inserem na 

atividade pesqueira a cada ano. 
A pesquisa teve como enfoque central a investigação da 

inserção e trajetória de mulheres em “águas masculinas”, numa 

prossão tradicionalmente autorizada para os homens: a pesca.
Esta obra está estruturada de forma a inserir o leitor e a 

leitora nas histórias destas mulheres. Você será conduzido por 

estas águas para que conheça este universo das feminilidades, 

masculinidades e da atividade pesqueira. Conhecerá as 

protagonistas deste universo que talvez seja distante para você, 

mas que são expressões das diversas formas de ser, de pensar, de 

fazer e de viver.
Convido você a navegar pelas “Águas Masculinas”, e 

acompanhar a trajetória destas mulheres que se inseriram e 

ainda se inserem num espaço pouco “comum” para elas e que 

vem rompendo tabus, desconstruindo conceitos e enfrentando 

os preconceitos.
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Ao ler este livro eu recomendo que você pense nas “Águas 

Masculinas” como todos os espaços produtivos, ou não, que são 

naturalizados como masculinos. Você pode também pensar em 

como seria para os homens se inserirem em espaços autorizados 

socialmente para mulheres.
Você vai encontrar, ao longo desta obra, espaços 

destinados à reexão. Você vai ser desaado a se inserir nas 

Águas Masculinas e analisar a sua própria vida. 
Espero que você possa tirar o maior proveito deste livro e, 

quem sabe, venha também a “romper tabus” para que possa 

viver a sua vida do jeito que você deseja.
Lembre-se, o “lugar de mulheres” e o “lugar de homens” é 

onde desejarem estar. O único limite para o seu pleno 

desenvolvimento é a sua vontade de agir e fazer diferente.

Boa Leitura.
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CAPÍTULO 01

ntre a Laguna e o Mar está localizado o Município onde a 

Epesquisa que deu origem a esta obra foi realizada.  São 

José do Norte se situa no extremo sul do Brasil, na Região 

Sul (classicação do IBGE), no Estado do Rio Grande do Sul, 

como pode ser observado na gura 01. 

 

ENTRE A LAGUNA E O MAR
(descrição do espaço estudado)

Fig. 01 - Posição Geográfica do 
Município de São José do Norte

Fonte: Reprodução de  Pamela Rhaira
 

Rio Grande
do Sul

BRASIL

São José do Norte

São José do Norte
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O Município possui uma beleza natural privilegiada. É uma 

restinga constituída de areias lagunares-marinhas em feições 

eólicas resultado das sedimentações marinha e continental de 

idade holocênica, localizada na Planície Costeira do Rio Grande 

do Sul, com uma altitude média de 3m, entre a Laguna dos Patos 

e o Oceano Atlântico.
O Norte, como é conhecido o Município, está situado a 

32°00"53" latitude Sul e 52°02"30" longitude Oeste, pertence à 
1Microrregião do Litoral Lagunar (035) , limitando-se ao Norte, 

Noroeste e Oeste com a Laguna dos Patos (Mar de Dentro); a 

Nordeste com o Município de Tavares; a Leste e Sudeste com o 

Oceano Atlântico (Mar de Fora), a Oeste com a Laguna dos Patos 
2

e ao Sul com o Canal do Norte  e Molhes da Barra, e Sudoeste com 

o Estuário da Laguna dos Patos, como pode ser visualizado na 

gura 02.

Fig. 02 - Mapa do Município de São 
José do Norte - RS

Fonte: Reprodução de  Pamela Rhaira
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O clima do Município é o Temperado Oceânico (Cfb), com 

temperaturas médias anuais de 16, 5° C.
São José do Norte é um dos Municípios mais antigos do 

nosso Estado. Sendo um dos primeiros a ser desbravado pelos 

pioneiros da colonização do Rio Grande do Sul.
Antes da chegada dos colonizadores, a península era 

habitada por índios Carijós, Charruas, Minuano e por nômades. 

Em 1725, é instalado no território nortense o primeiro posto de 

vigilância do Estado, o “Barranca do Norte”, dando início assim o 

povoamento do Rio Grande do Sul.
Em 1737, com a criação da “Estância Real de Bujuru”, tem 

inicio o povoamento do Município. Em 1763, devido à ocupação 

espanhola do município de Rio Grande, parte da população do 

Município e as tropas portuguesas se transferem para São José 

do Norte, fundando o núcleo populacional que originou o atual 

Município. Foi criado pelo Decreto nº 13 de 25 de outubro de 

1831 e instalado em 15 de agosto de 1832.
Seu território de 1.118 km² está dividido em três distritos. 

O 1° Distrito, a Sede do Município, o 2° Distrito, a localidade do 

Estreito, disto a 36 km da sede e, o 3° Distrito, Bujuru, a 66 km 

da Sede.
Rio Grande é o município mais próximo de São José do 

Norte. São limitados apenas pelo estuário da Laguna dos Patos. A 

ligação entre eles é feita por transporte hidroviário, num trajeto 

de 7 km.
O Município dista da capital em aproximadamente 360 km. 

3
A ligação com Porto Alegre é feita via BR 101 , a antiga “estrada 

4
do inferno ”, ou pela BR 116, via município de Rio Grande.

____________________________

1. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística) divide o Rio Grande do Sul 
em 35 Microrregiões.

2. Limite Sul é conhecido também como o Canal de Rio Grande, pois o canal é 
formado pelas águas da Laguna dos Patos e esta desemboca no Oceano. A Laguna dos 
Patos limita os Municípios de São José do Norte e Rio Grande.

3. Neste trajeto é conhecida como RST 101, pois ainda está sob jurisdição do Estado 
do Rio Grande do Sul.

4. Era chamada de “estrada do inferno” devido a sua impossibilidade ou grande 
diculdade de tráfego antes de ser asfaltada. Durante o período em que era conhecida 
por estrada do inferno a ligação com os outros municípios do Estado era feita via Rio 
Grande. O término do asfaltamento ocorreu em 2008.
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A população de São José do Norte, segundo o último censo 

realizado pelo IBGE em 2010, é de 25.523 habitantes (a 

estimativa em 2017 foi de 27.206 habitantes). Destes, 17.403 

residem na zona urbana, e 8.120 na zona rural. Sendo que há um 

predomínio de homens no município. São 13.011 homens e 

12.512 são mulheres. A população do Município é chamada de 

nortense.
O predomínio da população masculina ocorre em áreas 

onde a base da economia é o setor primário. Em São José do 

Norte a agricultura e a pesca constituem a base econômica do 

Município. Sendo que a captura de pescados supera até mesmo o 

Município de Rio Grande, mas a maior parte do pescado 

capturado no Município é destinada às indústrias do município 
5

vizinho. É realizado no Município a pesca industrial  feita no 
6

oceano e a pesca artesanal  na Laguna dos Patos e no Oceano.
A riqueza hidrográca do Município de São José do Norte, 

formado pela Laguna dos Patos e pelo Oceano atlântico, atraiu 

para a região os imigrantes portugueses de Póvoa de Varzim no 

nal do século XIX e meados do século XX. Estes introduziram 

em São José do Norte a atividade pesqueira e montaram as 
7primeiras parelhas :

Esses pescadores atuavam no estuário da Lagoa dos 
Patos e no litoral do Oceano Atlântico através do 
sistema de parelhas – embarcações a remo e 
munidas de redes, que operavam com grande 
contingente de homens. Portadores de uma 
experiência pesqueira de séculos de desenvolvimen-
to, eles introduziram novas técnicas de captura e 
um processo produtivo mercantil na região, 
passando a organizar uma pequena produção 
destinada ao porto de Rio Grande. O peixe era 
salgado, inicialmente para consumo próprio, sendo 
que alguns desses imigrantes adquiriram 

____________________________

5. Pesca realizada em alto-mar em barcos grandes, acima de 12 toneladas, e com 
extensas redes de arrasto.

6. Pesca realizada por embarcações menores conhecidas como “botes” e com redes de 
menor extensão. Devido a estrutura das embarcações a pesca oceânica é realizada 
somente até 3 milhas.

7. As parelhas introduzidas pelos povoeiros eram constituídas de embarcações a remo, 
redes e um grande número de homens. Agora há, além das embarcações a remo, as 
movidas a motor.
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capital suciente para criarem as salgas e 
comercializarem o pescado, que então passou a ser 
exportado para a região sudeste do Brasil, em um 
processo de consolidação das indústrias de 
conservas de peixes através do abastecimento do 
mercado nacional (ADOMILLI, 2007, p. 154).

Os povoeiros quando chegaram a São José do Norte, 

encontraram já instalados no Município os açorianos. Os 

açorianos, os tropeiros lagunenses e os paulistas iniciaram o 

povoamento, a partir de 1737 e instalaram as bases econômicas 

do Município. Os tropeiros introduziram as primeiras estâncias 

no Município. A pecuária era a principal atividade econômica até 

o início do século XX, mas a agricultura introduzida pelos 

açorianos foi ocupando este lugar. A colonização açoriana 

introduz no Município o cultivo da cebola e do trigo. A pesca era 

praticada pelos açorianos juntamente com a agricultura. A 

agricultura era a atividade principal e a pesca era para a 

subsistência, não de forma mercantil. Dicilmente um açoriano 

se dedicava somente a pesca como faziam os imigrantes 

povoeiros:

Conforme Orlando et al. (1989), os povoeiros 
dispunham de técnicas de pesca que lhes conferiam 
uma maior capacidade de captura em relação aos 
descendentes de açorianos, que se dedicavam 
preferencialmente à agricultura, sendo que poucos 
eram exclusivamente pescadores. Os pescadores 
nativos, por sua vez, dicilmente sujeitavam-se a 
trabalhar para os portugueses, uma vez que eram 
pescador-agricultores, obedecendo a um ritmo de 
pesca diferenciado, que não se baseava na 
produção mercantil, mas no trabalho enquanto 
unidade familiar, voltada para a subsistência 
(Encontrado em ADOMILLI, 2007, p. 155 ).
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CAPÍTULO 02

A
s águas navegadas foram identicadas, desbrava-

das e analisadas com muito cuidado, pois a minha 

inserção poderia causar estranhamento na comuni-

dade local.
Antes de chegar às comunidades pesqueiras, que seriam o 

campo desta pesquisa, naveguei por águas conhecidas. Navegar 

por águas desconhecidas normalmente causa estranhamento e 

receios. Estes precisavam ser rompidos e superados.
O Município de São José do Norte já estava denido por 

anidades pessoais e conhecimento do território. Restava agora 

identicar possíveis entrevistadas e denir as que fariam parte 

da tripulação deste barco. Os primeiros passos foram conseguir 

os contatos telefônicos com os meus familiares, para que 

tentassem identicar possíveis entrevistadas, já que não havia 

possibilidade de me deslocar para o Município já no início do mês 

de outubro de 2010. Após algumas possíveis indicações, deni o 

nal do mês de dezembro para o início das entrevistas.
O foco de minha exploração foi a localidade conhecida como 

Crôa do Cemitério, na sede do município, local das minhas 

origens maternas, habitado por meus familiares, amigos e 

conhecidos. Em dezembro de 2010, fui contatar as primeiras 

possíveis entrevistadas. Uma delas me disse que não, que ela não 

era pescadora, que ela só ajudava o marido na pesca, carregando 

rede, liquinhos e tirava carne de siri para vender. Esta não fez a 

entrevista e me indicou a Luiza. Sua fala foi “ela realmente é 

pescadora. Têm uma andânea só dela. Pesca que nem homem.” 

Além desta foi me indicado também a Vanda. Dessa forma as 

entrevistadas foram sendo denidas.
A intenção para este estudo era entrevistar cinco mulheres, 

mas para a minha surpresa as indicações não pararam. 

AS ÁGUAS NAVEGADAS
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Entrevistei onze pescadoras. Duas no mês de dezembro e 

nove no mês de março. A partir dessas indicações foi se 

construindo os campos de estudo e o grupo de pescadoras que 

representariam a categoria a ser investigada.
O conhecimento do município e da própria atividade 

pesqueira facilitou a construção do roteiro de pesquisa. A partir 

daí comecei a investigar sobre a inserção das mulheres na pesca, 

as características desta atividade, quem havia pesquisado sobre 

o assunto, que abordagem foi dada e em que local.
A partir de observações, investigações e entrevistas, esta 

obra foi se congurando. Para entrevistar as pescadoras utilizei 

um roteiro de entrevista contendo 42 (quarenta e duas) 

perguntas. Estas precisavam contemplar os objetivos da 

pesquisa. Elas foram distribuídas em quatro blocos, como pode 

ser observado a seguir.
O primeiro bloco contém questões sobre o perl das 

entrevistadas. A partir dele é possível estabelecer as 

características pessoais, tempo na atividade e vínculo 

prossional. Saber quem é esta mulher que exerce uma atividade 

tradicionalmente masculina.

- Qual é a sua idade?

- Onde Nasceu? Ha quanto tempo mora no Município?

- Onde mora? Quem mora com você?

- Qual é a sua religião? É praticante?

- Que cor você se classicaria? Branca, parda, preta, amarela 
(asiática) ou indígena?

- Você é casada ou mora junta com alguém? Já teve outras uniões 
antes?

-Tem lhos(as)? Quantos(as)? São todos(as) do mesmo marido ou 
companheiro?

- Até que série estudou?

- Há quanto tempo trabalha como pescadora?

- Qual  é  o  seu v ínculo prossional? Você é  dona da 
embarcação(patrão), mestre ou é proeira ( empregada)?
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O segundo bloco do roteiro das entrevistas caracteriza a 

atividade prossional e a relação de gênero, atravessadas por 

relações de poder no trabalho.

- Em que localidades você pesca (Estreito, Ponta do Mato, Barra...)? 
Na Laguna dos Patos ou no Oceano?

- Com que frequência realiza sua atividade como pescadora (diária, 
semanal, mensal, sazonal?)

- Durante a pesca costuma car afastada de casa mais de um dia? Se 
sim, aonde costuma car e como são as acomodações, 
(infraestrutura)?

- Que tipo de pescado captura?

- Com quem você pesca (sozinha, marido, lhos(as))?

- Outros homens trabalham com você? Quem são eles?

- Como é a relação destes homens com você?

- Você possui alguma assistência médica e odontológica?

- Quais as tarefas realizadas por você na sua atividade como 
pescadora?

- Qual é o seu tempo de prossão?

- Além da pesca que outras atividades você exerce?

- Você já atuou ou atua em alguma associação, sindicato ou outra 
organização ligada a pesca e aos pescadores? Você é sindicalizada? 
Conhece alguma mulher sindicalizada como pescadora?

No terceiro bloco o roteiro é composto por questões que 

procuram denir a trajetória da mulher na pesca, 

constrangimentos, fatos que marcaram, situações de perigo, as 

satisfações/insatisfações na prossão e rendimentos.



MULHERES EM ÁGUAS MASCULINAS - Stela MarisMULHERES EM ÁGUAS MASCULINAS - Stela Maris

2222

MULHERES EM ÁGUAS MASCULINAS - Stela Maris

22

- Conte como foi a sua trajetória como pescadora (inicio, motivos de 
inserção nesta atividade...)?

- Você já passou por algum constrangimento nesta atividade? Relate

- Quais os fatos que mais lhe marcaram?

- Já passou por alguma situação de perigo ou medo? Conte como foi?

- Qual a reação dos homens quando você começou a pescar?

- O que mais gosta na sua prossão?

- O que menos gosta?

- Compare os ganhos salariais com outras prossões que você 
poderia exercer. Você considera que é uma prossão rendosa?

- O ganho é igual ao dos homens que exercem a mesma prossão?

O bloco quatro analisa as questões de gênero e a visão 

feminina em relação a sua atividade prossional, das tarefas que 

realiza, das vantagens, desvantagens, sindicalização, inuência 

da pesca na vida afetiva e na sua feminilidade e as expectativas 

com a prossão.

- Você percebe que está exercendo uma atividade tradicionalmente 
masculina?

- Os homens te respeitam como prossional?

- Em algum momento surgiram tarefas difíceis de você realizar? 
Relate como foi alguma situação destas.

- Quais as vantagens de ser pescadora? E as desvantagens?

- Você participa da Colônia de Pescadores? Como é esta 
participação?

- Você participa das assembleias?

- Se sente feminina como antes?

- Há de alguma forma de interferência desta prossão na sua vida 
afetiva?

- Você pretende car nesta prossão? Gosta dela?

- Se tivesse que trocar de prossão, qual prossão você gostaria de 
exercer?
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As entrevistas foram realizadas a partir das minhas 

disponibilidades  para viagens, pois a distância da minha 

residência ao Município de São José do Norte, onde o estudo foi 

realizado, é de 306 km, durando em média quatro horas de 

deslocamento. 
A conguração das entrevistas respeitaram as 

especicidades de cada comunidade pesqueira e as 

individualidades das pescadoras. Das onze entrevistas 

realizadas, sete foram individuais e quatro foram realizadas em 

conjunto.
O contato com as pescadoras foi bastante tranquilo. A 

partir do momento que fui relatando o que eu estava fazendo na 

comunidade e a importância das suas atividades, as mesmas se 

mostraram totalmente dispostas e entusiasmadas a participar. 

Elas foram bastante receptivas e se dispuseram a responder as 

perguntas sem nenhuma resistência. A princípio foi preciso 

romper com os estranhamentos e timidez, tanto das 

entrevistadas, como da entrevistadora, pois anal eu estava 

navegando por águas totalmente desconhecidas e invadindo a 

privacidade de mulheres que não estavam acostumadas a 

receber pessoas de fora da comunidade para falar de suas vidas.
Depois de “quebrar o gelo”, com conversas informais e 

calorosas, deu-se início as entrevistas que foram todas bem 
8descontraídas e brindadas com um bom chimarrão.

Optei por lmar as entrevistas para depois poder 

transcrever e analisá-las com tranquilidade e segurança. Além 

das lmagens, foram feitas fotograas das entrevistadas e das 

comunidades. Como suporte, para a análise das entrevistas, 

utilizei um diário de campo onde anotava as observações que se 

faziam necessárias, como comentários das entrevistadas e de 

outras pessoas, aspectos relativos aos ambientes de realização 

das entrevistas, entre outras considerações que julgava 

relevante.

_____________________________

8. Bebida típica do Rio Grande do Sul feita com erva mate.
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Após o término das entrevistas, procedi com a transcrição 

das mesmas. Decidi por não alterar a maneira falada pelas 

entrevistadas. Conservei seus vícios de linguagem. Acredito que 

o vocabulário utilizado por elas enriquece a obra, pois faz parte 

da construção social, da história de vida de cada uma delas.
Com o m das transcrições sistematizei os tópicos que 

julguei necessários serem analisados para a nalidade da 

pesquisa. Os vários elementos das entrevistas se entrecruzam e 

dialogam. Não é possível tomá-las de forma isolada. É importante 

levar em consideração os atravessamentos e o aspecto relacional 

no processo de análise. Considerei seis tópicos para serem 

analisados.
O primeiro tópico é constituído pela inserção e trajetória 

das mulheres na atividade pesqueira. No segundo item analiso a 

atividade com o atravessamento de gênero, levantando a questão 

das produções culturais com o termo “Pesca para homem”, 

“Peixe para mulher”. O Terceiro tópico faz referência à 

sobrecarga de trabalho das mulheres. No quarto item faço a 

análise dando enfoque às relações de poder entre os gêneros na 

atividade pesqueira. As produções culturais das masculinidades 

e feminilidades e as suas representações são analisadas no 

quinto tópico. As análises são encerradas com o tópico 

“perspectiva”, onde é levantado questões sobre as expectativas e 

perspectivas na prossão.
Antes de passar para a identicação das comunidades 

pesqueiras onde as entrevistas foram realizadas, considero 

importante denir algumas palavras que surgiram no 

transcorrer das entrevistas e que fazem parte do cotidiano 

prossional e cultural das pescadoras:
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Vocabulário Local

BOTE – barco de pesca em madeira de convés aberto com motor.

CAICO – barco de pesca em madeira sem motor e pode ser movido à vela 
e/ou remo.

ANDÂNEA – local onde são colocadas as redes de pesca. Ela é composta 
por calão/calões”.

AVIÃOZINHO – rede utilizada para pescar camarão.

BARRACO – instalação familiar no acampamento de pesca. 
Normalmente é em madeira com um ou dois cômodos. É também 
chamado de varandinha.

CALÃO – é o mesmo que a escora de madeira. São feitos normalmente do 
tronco de eucalipto ou pinus.

CAÇAPA – é também chamada de alçapão do aviãozinho. É a parte da 
rede em formato de funil por onde o camarão passa.

LIQUINHO – lampião á gás utilizado normalmente para iluminar a 
andânea de camarão.

MAR – referência a Laguna dos Patos.

NORTE – referência ao município de São José do Norte.

PADIOLA – é uma espécie de tabuleiro retangular em madeira utilizado 
para carregar os apetrechos de pesca.

PARELHA – empresa de pesca artesanal, constituída de bote (s), caico 
(s), redes e outros apetrechos.

PROEIRA/O – é o pescador que não é o proprietário dos meios de 
produção. Trabalha para outro pescador como ajudante. Pode exercer 
algumas tarefas ou todas as tarefas relativas a pesca.

ROUPA DE OLEADO - é a roupa em material sintético utilizada por 
pescadores. É constituída de calça ou macacão e casaco com capuz.

SAFRA – período da produção de pescado. A safra varia de acordo com o 
tipo do pescado.

SALGA – empresa que faz o beneciamento do pescado.

As Comunidades

A pesquisa foi realizada em quatro comunidades 

pesqueiras distintas do Município de São José do Norte, no 

período de dezembro de 2010 a março de 2011. Na sede do 

Município, na Comunidade Pesqueira da Ponta do Mato, na 

Comunidade Pesqueira da Várzea e na Comunidade Pesqueira 

da Quinta Secção da Barra. Foram feitas um total de 11 

entrevistas e diálogos com duas senhoras lhas de pescadores
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que relataram a participação das mulheres na pesca na década 

de 50 e 60.
Na sede do Município foram realizadas entrevistas com 

duas pescadoras, na Localidade da Ponta do Mato com uma, seis 

na Comunidade Pesqueira da Várzea e duas entrevistas na 

Comunidade pesqueira da 5ª Secção da Barra.
A sede do Município abriga as comunidades pesqueiras 

mais antigas. Aquelas originadas dos fundadores das primeiras 

parelhas de pesca do Município. São pescadores que migraram 

de Póvoa de Varzim, Portugal, entre ns do século XIX e meados 

do século XX e se estabeleceram no Rio de Janeiro, Rio Grande e 

São José do Norte. A Crôa do Cemitério é uma destas 

comunidades. Ela abriga os descendentes dos primeiros 

pescadores povoeiros do Município. Estes descendentes são 

agora conhecidos como a turma dos “palhaços”. De todas as 

comunidades, esta é a comunidade pesqueira de melhor 

situação econômica. A pesca é realizada em família e os 
9pescadores e pescadoras são donos de suas parelhas.

Nesta comunidade foram realizadas entrevistas com duas 

pescadoras, Vanda e Luiza. Elas não pescam na sede. Vanda, já 

está aposentada, mas pescava na Comunidade da Várzea e a 

Luiza na Comunidade da Ponta do Mato.
A Comunidade Pesqueira Ponta do Mato está situada a 30 

km da Sede do Município, às margens da Laguna dos Patos, a 

noroeste. Ela tem uma característica impar, é um povoado 

sazonal, ou seja, se forma somente no período de safra do 

camarão e tainha, de fevereiro a maio. Neste período, pescadores 

e pescadoras se transferem juntamente com suas famílias para a 

localidade. A maioria deles tem sua residência na sede do 

Município. Montam as “varandinhas”, uma ou duas peças em 

madeira, que será sua casa nos próximos meses. Foi realizada 

apenas uma entrevista neste local, com a pescadora Cida que foi 

indicada pela pescadora Luiza.
A Comunidade Pesqueira da Várzea está situada a 35 km da 

sede do Município, a noroeste, às margens da Laguna dos Patos e 

a 5 km da Comunidade da Ponta do Mato. É uma Comunidade

____________________________

9. Parelha é constituída de barcos de pescas, redes e demais utensílios.
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xa, muito organizada, com moradores antigos e famílias 

tradicionais.
Nesta comunidade realizei entrevista com seis pescadoras, 

Vera, Méri, Maria, Vânia, Laura e Léia. Quatro das entrevistadas 

pediram para ser entrevistadas juntas. Fiz uma dinâmica, então, 

em que perguntava e cada uma dava a sua resposta. Quando a 

resposta era a mesma uma reforçava a resposta da outra.
A Comunidade da Quinta Secção da Barra está situada a 17 

km da sede do Município, a sudeste, entre a Laguna dos Patos e o 

Oceano Atlântico. É uma comunidade bastante tradicional no 

Município.
Nesta comunidade foram realizadas entrevistas com duas 

pescadoras, Lourdes e Marta. Elas são mãe e lha, 

respectivamente. Lourdes, a mãe, indicou a lha Marta. As duas 

foram muito receptivas, sendo que Lourdes mostrava-se sempre 

pronta a responder, sem meias palavras. Sua experiência na 

pesca foi essencial para as análises feitas.
As protagonistas desta obra são representantes das 

mulheres de diversas posições e condições sociais que enfrentam 

barreiras diárias para ocuparem os espaços sociais e 

prossionais desejados. Representam também os homens, que 

muitas vezes precisam romper tabus para se inserirem em 

espaços ocupados predominantemente por mulheres, sejam eles 

doméstico, social e/ou prossional.

Que espaços você está ocupando?
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