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RESUMO 

A pesca artesanal é uma atividade realizada no regime de economia familiar, no qual 
incidem relações de poder construídas pelas desigualdades de gênero que 
inviabilizam o trabalho feminino. No município de Rio do Fogo/RN, mulheres ganham 
visibilidade por conciliarem o trabalho em terra com as atividades do mar, contribuindo 
na renda da família com o cultivo de algas marinhas. Assim, esse trabalho tem como 
objetivo compreender como se deu o desenvolvimento da maricultura exercida por 
mulheres na praia de Rio do Fogo/RN e as transformações nas subjetividades 
individuais e coletivas femininas. Ao objetivo geral, foram elencados seis objetivos 
específicos: 1. Identificar a importância do trabalho da mulher na pesca como 
construção de autonomia feminina; 2. Reconstituir as histórias de vida das mulheres 
maricultoras a fim de compreender e comparar os diferentes momentos de suas 
trajetórias, a partir do lugar social que elas se inserem; 3. Caracterizar o trabalho na 
pesca artesanal exercida por mulheres em Rio do Fogo; 4. Verificar de que maneira 
as mulheres constroem seu espaço e utilizam seu tempo na comunidade de Rio do 
Fogo; 5. Investigar as possíveis transformações ocorridas no ambiente familiar em 
decorrência do exercício de um trabalho extra doméstico pelas mulheres e 6. Verificar 
como as articulações políticas com o Estado contribuíram para o desenvolvimento da 
atividade pesqueira feminina no local. Para tanto, a metodologia segue a abordagem 
etnográfica, utilizando das técnicas de observação participante, entrevistas em 
profundidade e rodas de conversa. Portanto, é possível perceber que a ocupação das 
mulheres do espaço marítimo e a sua capacidade de organização proporciona novas 
perspectivas de vida, trabalho e reconhecimento, permitindo-lhes uma relativa 
autonomia, gerada pela independência financeira e estabelecimento de novas 
relações sociais, mas que ainda encontra impasses devido a manutenção de 
costumes tradicionais. 

 

Palavras-chave: Gênero; Maricultura; Pesca Artesanal; Políticas Públicas; Trabalho. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Artisanal fishing is an activity carried out under family’s economy regime, in which 
power relations are built based on gender inequalities that makes women's work 
unfeasible. In the municipality of Rio do Fogo/RN, women earn visibility for reconciling 
work on land with sea activities, contributing to the family income with seaweed 
cultivation. Thus, this academic work aims to understand how the development of 
mariculture by women occurred and the changes in individual and collective 
subjectivities, as well as the social, economic and environmental repercussions of 
these changes on the beach of Rio do Fogo, coast of Rio Grande do Norte. To the 
general objective, six specific objectives were listed: 1. Identify the importance of 
women's work in fishing as a construction of female autonomy; 2. Reconstitute the 
women mariculturist life stories in order to understand and compare the different 
moments of their trajectories, based on the social place they are inserted in; 3. 
Characterize the work in artisanal fishing carried out by women in Rio do Fogo; 4. 
Verify how women build their space and use their time in the Rio do Fogo community; 
5. Investigate the possible changes that have occurred in family’s environment as a 
result of the exercise of extra domestic work by women and 6. Verify how political 
articulations with the State contributed to the development of women's fishing activity 
in the area. Therefore, the methodology follows an ethnographic approach, using 
participant observation techniques, in-depth interviews, and conversation circles. So, 
it’s possible to perceive that the occupation of women in the maritime space and their 
organizational capacity provides new perspectives on life, work and recognition, 
allowing them a relative autonomy, generated by financial independence and the 
establishment of new social relations, but that still finds impasses due to the 
maintenance of traditional customs. 

 
Keywords:  Gender; Mariculture; Artisanal Fishing; Public Politics; Work. 
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INTRODUÇÃO 

As relações de gênero e suas transformações envolvem subjetividades na 

formação do masculino e do feminino e, com base nessas distinções, são 

estabelecidas relações de poder, as quais influenciam os demais aspectos da vida em 

comunidade, uma vez que, “a desigualdade de gênero estrutura as outras 

desigualdades sociais que afetam aqueles campos que parecem não ter ligação com 

o gênero” (CONCEIÇÂO, 2009, p.745).  

Paulilo (2016), ao tratar da produção feminina no meio rural, aponta que boa 

parte dos trabalhos femininos está destinada à agricultura para a subsistência da 

família, associando essa atividade “produtiva” no lar aos afazeres domésticos, como 

o cultivo de pequenas hortas nos quintais das casas, o que ressalta o padrão de 

trabalhos considerados femininos na sociedade em geral. Em relação aos outros 

espaços no meio rural, é importante destacar o “cultivo do mar” realizado por 

mulheres, entendido como uma extensão do cultivo feminino em terra na agricultura 

para um espaço “sem dono”, em que se faz necessária não só a colheita – e algumas 

vezes o plantio, no caso da maricultura – mas também os processos pós coleta, de 

trato, beneficiamento e, por vezes, comercialização dos produtos.  

Ao colocar o mar como um espaço “sem dono”, se faz fundamental refletir que 

a ideia do mar como um espaço “inapropriável e indivisível”, como colocada por Paulilo 

(2016), reflete a ausência de delimitações visíveis, a exemplo das cercas nas terras 

agrícolas. Contudo, apesar da concepção de “[...] seus frutos são de quem encontrar 

primeiro” (PAULILO, 2016, p. 151), o que nos demostra esse caráter de não pertencer 

a ninguém, regras de uso são comumente criadas pelos pescadores das localidades 

a fim de delimitar e, de certa forma, apropriar-se desse espaço.  Além disso, a própria 

associação do espaço marítimo aos homens já retrata também a posse desse espaço 

“sem dono”. Assim, com base nas concepções de uso do mar, têm-se a discussão da 

prática da maricultura no que é, atualmente, denominado pesca artesanal.  

A pesca artesanal no Brasil é regulamentada pela Lei 11.959, de 29 de junho 

2009, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura 

e da Pesca, a qual considera a atividade como àquela praticada de forma autônoma 

ou em regime de economia familiar, por pescador profissional, com embarcações de 
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pequeno porte e meios de produção próprios ou mediante contratos de parceria, 

compreendendo extração, colheita, apreensão e captura de recursos pesqueiros. 

Conforme a lei, considera-se como atividade pesqueira  

todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, 
processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos 
pesqueiros. 
Parágrafo único.  Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os 
efeitos desta Lei, os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos 
de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o 
processamento do produto da pesca artesanal (BRASIL, 2009, p. 3). 

Como coloca Diegues (1983), a pesca artesanal é uma atividade anterior à 

agricultura, mas que comumente é praticada de forma associada à última pela captura 

do pescado ser incerta a depender do local e das marés, sendo necessário o 

envolvimento da família na confecção de redes, beneficiamento e comercialização dos 

produtos. Assim, a divisão do trabalho pesqueiro tem como principal eixo a 

centralidade do núcleo familiar na produção, em que as mulheres se inserem de 

maneira secundária na pesca, principalmente nos processos pré e pós pesca, uma 

vez que, acumulam outras funções no trabalho doméstico e de cuidados que as 

impossibilitam de ir ao mar.  

Entre o que também é considerado como atividade pesqueira, têm-se a 

aquicultura, também regulamentada pela Lei 11.959/2009, a qual compreende o 

“cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou 

parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo, 

equiparada à atividade agropecuária” (BRASIL, 2009, p. 2).   

Dessa forma, a maricultura, atividade comumente realizada por mulheres no 

litoral do Rio Grande do Norte, se insere entre a pesca artesanal e a aquicultura, 

representando uma atividade alternativa para subsistência das famílias pesqueiras. 

Como expõe Bezerra (2008), maricultura se refere ao cultivo de algas em grande 

escala, em áreas de pouca profundidade, para facilitar a coleta e controle do produto, 

e, também de maneira sustentável por evitar a extração dos bancos naturais.  

Neste trabalho, considerando a ampla definição de atividade pesqueira da Lei 

nº 11.959/2009, bem como a de recursos pesqueiros, a saber: “os animais e os 

vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, 

de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura” (BRASIL, 2009), as mulheres 
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que exercem o cultivo das algas serão denominadas ora maricultoras, ora pescadoras, 

tendo em vista a abrangência da Lei e a autodenominação dessas mulheres.  

Desse modo, é nesse contexto que se encontra o presente estudo, 

considerando as desigualdades de gênero e a distinção na apropriação de trabalhos 

e costumes, é importante refletir como as mulheres estão inseridas nesses espaços, 

em especial, na atividade da pesca artesanal. 

Na pesca artesanal, a hibridização profissional feminina, que pode ser 

entendida como o acúmulo de funções “produtivas” e o da reprodução e dos cuidados, 

visto ser ela a responsável pela manutenção da família, a reprodução simples, que 

possibilita o trabalho exercido pelos homens, o qual tende a ser considerado mais 

importante pela renda gerada diretamente nessas atividades. Nesse sentido, apesar 

da invisibilidade culturalmente atribuída ao trabalho feminino, como pode ser visto nas 

pesquisas de Maneschy et al. (1995) e Maneschy et al. (2012), as mulheres 

demonstram uma resistência e uma redefinição dos papeis sociais assumidos por elas 

ao exercerem novos trabalhos e ocuparem novos espaços na construção da sua 

autonomia. 

Dessa maneira, a escolha de realizar esse estudo na praia de Rio do Fogo, 

litoral norte do estado do Rio Grande do Norte, se deu pois naquela localidade há a 

Associação das Maricultoras de Algas de Rio do Fogo (AMAR), primeira associação 

formada exclusivamente por mulheres do estado e a única do país com licença 

ambiental (cessão de mar de 10 hectares) para plantio de algas no mar.  

Tendo em vista que a pesca artesanal é uma atividade culturalmente exercida 

majoritariamente pelos homens, o fato de mulheres exercerem essa atividade 

representa uma mudança nas estruturas sociais locais, bem como um incentivo ao 

processo de empoderamento dessas mulheres a partir da possibilidade de ter uma 

renda própria e do status pelo exercício da profissão. Ainda que predominantemente 

as atividades femininas sejam relacionadas às atividades de pré e pós pesca, e não à 

ida propriamente ao mar, na praia de Rio do Fogo as mulheres são responsáveis por 

toda produção e beneficiamento das algas marinhas. Tal fato reflete a vivência de 

diversas comunidades pesqueiras nas quais as mulheres são responsáveis pela 

produção do pescado, sendo necessários estudos que desmistifiquem essa 

invisibilidade feminina e ressaltem os múltiplos papeis exercidos pelas mulheres no 
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universo social da pesca, seja na esfera dos cuidados domésticos, como nos espaços 

da prática produtiva. 

O município de Rio do Fogo está localizado no litoral norte do Estado, a uma 

distância de cerca de 70 km da capital do estado (Natal), e está inserido na 

microrregião do Litoral Nordeste do território do Mato Grande. Rio do Fogo possui uma 

área de 150km², sendo um dos menores municípios do Mato Grande, e está dividido 

em três praias – praia de Rio do Fogo, Zumbi e Pititinga – e três distritos – Canto 

Grande, Catolé e Punaú -. No entanto, ao me referir a Rio do Fogo nesse trabalho, 

falarei da área central do município, onde está localizada a praia de Rio do Fogo, local 

da realização do estudo, como demonstra o mapa 1 abaixo. 

Mapa 1 - Localização de Rio do Fogo com destaque para área de estudo 

 

Fonte: Dados cartográficos – IBGE, 2019; Elaboração – Junho, 2020. 

 Essa área de praia do município possui uma dinâmica própria, tendo em vista 

que a principal atividade econômica é a pesca artesanal. Então, os horários das marés 

e o ritmo do mar determinam os horários do dia a dia das famílias. Segundo 

informações da Colônia de Pescadores de Rio do Fogo, referentes ao ano de 2019, 
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essa praia possui cerca de 2000 pescadores, valor muito acima do que os últimos 

dados do Registro Geral da Pesca (2013), no qual constam 388 pescadores e 

pescadoras artesanais no local, sendo em sua maioria homens.     

Um discurso recorrente da comunidade é de que “[...] tirando a pesca, se não 

tiver emprego na prefeitura, a gente passa fome. É só o que tem aqui: prefeitura e 

pesca.”  (MORADOR DO CENTRO DE RIO DO FOGO, 2019). Conforme informações 

da prefeitura, a máquina pública local conta com cerca de 700 servidores, dos quais 

os moradores do local, geralmente, ocupam as vagas de Auxiliar de Serviços Gerais, 

a qual é considerada uma boa profissão por permitir uma renda fixa, diferentemente 

da pesca artesanal. 

Apesar dos empregos na prefeitura e dos pequenos comércios, boa parte das 

famílias têm sua renda na pesca artesanal. O grande produto da pesca em Rio do 

Fogo é a lagosta, seguido do polvo, mas essa praia também é popularmente 

conhecida como “praia do cisco”. O cisco, maneira que a comunidade se refere às 

algas, segundo relatos da comunidade, sempre foi algo muito presente na praia de 

Rio do Fogo, arrastado pelas marés e pelos ventos. Por ser algo abundante e de baixo 

valor, a sua coleta não era valorizada, mas, ainda assim, a venda da alga seca era 

uma prática comum realizada pelas mulheres e crianças da família, constituindo uma 

renda complementar.  

Contudo, a partir da implementação de políticas públicas, a coleta de cisco 

tornou-se plantio, sendo mais rentável e sustentável. Para a presente dissertação, a 

definição de políticas públicas compreenderá ações como 

frutos de processos ideacionais, por meio dos quais se definem os problemas 
que devem merecer atenção pública e as formas de solução desses 
problemas. Essas ideias surgem e se transformam por meio de experiências 
práticas ao longo do tempo e em diferentes localidades e níveis (TATAGIBA 
et al., 2018). 

Assim, essa “nova” atividade recebeu o nome de maricultura e agregou novos 

processos de beneficiamento, além da secagem, como a produção de alimentos. 

Como as mulheres não estavam inseridas em nenhuma outra atividade econômica, o 

cultivo de algas – ou o cisco – representou uma forma de inclusão das mulheres em 

outros espaços, proporcionando visibilidade e mudanças no cotidiano das famílias.   
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Nesse sentido, a pergunta de partida dessa pesquisa é “Como as mulheres 

resistem ao contexto de (in)visibilidade na pesca artesanal em comunidades que 

vivem diretamente desta atividade?”, a qual embasou os objetivos da dissertação. 

Assim, o objetivo geral desse trabalho consiste em compreender como se deu o 

desenvolvimento da maricultura exercida por mulheres na praia de Rio do Fogo/RN e 

as transformações nas subjetividades individuais e coletivas femininas.  

De maneira a complementar o objetivo geral, têm-se cinco objetivos 

específicos:  

1. Identificar a importância do trabalho da mulher na maricultura como construção 

de autonomia feminina; 

2. Reconstituir as histórias de vida de mulheres maricultoras a fim de 

compreender e comparar os diferentes momentos de suas trajetórias, a partir 

do lugar social que elas se inserem. 

3. Caracterizar o trabalho na pesca artesanal exercida por mulheres em Rio do 

Fogo; 

4. Verificar de que maneira as mulheres constroem seu espaço e utilizam seu 

tempo na comunidade de Rio do Fogo;  

5. Investigar as possíveis transformações ocorridas no ambiente familiar em 

decorrência do exercício de um trabalho extra doméstico pelas mulheres; 

6. Verificar como as articulações políticas com o Estado contribuíram para o 

desenvolvimento da atividade pesqueira feminina no local;  

A principal hipótese que norteia esse estudo é a de que a inclusão das mulheres 

no trabalho da maricultura e a capacidade de organização gerada por esse coletivo 

de mulheres proporcionam novas perspectivas de vida, trabalho e reconhecimento, 

permitindo-lhes um avanço frente a sua visibilidade, uma relativa autonomia, gerada 

pela independência financeira, mas que ainda encontra impasses na manutenção de 

costumes tradicionais pela família e comunidade. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para propor explicações para o fenômeno – objeto de uma pesquisa – faz-se 

necessário adotar procedimentos metodológicos. O presente trabalho é caracterizado 

por uma abordagem qualitativa, sendo um estudo etnográfico. O viés etnográfico se 

justifica, pois, a pesquisa aqui realizada possui objetivos relacionados à compreensão 

dos processos sociais em profundidade das mulheres pescadoras na praia de Rio do 

Fogo. A etnografia como um referencial metodológico representa, assim, um estudo 

no qual há a constante interação entre o pesquisador e o contexto pesquisado, de 

maneira que “a etnografia está descrevendo a interação – segundo certas regras, 

segundo certos princípios -, mas sempre a interação, o encontro das pessoas no seu 

dia a dia, no seu cotidiano” (VELHO, 2013, p. 172).  

Dessa maneira, o estudo etnográfico compreende a investigação das 

subjetividades, como aponta Schwade (2016), para análise dos contextos e das 

relações de poder, destacando o processo de observação participante e interlocuções 

como parte inerente da pesquisa e, também, na incorporação de marcadores sociais 

da diferença (classe, gênero, raça e geração) como parte da realização da etnografia. 

No que se refere às técnicas de coletas de dados, Cortes (1998) destaca, na 

abordagem qualitativa, a coleta de documentos, entrevistas, observação e história de 

vida. Baseado nessas técnicas, a abordagem qualitativa pode oferecer densidade às 

conclusões coletadas em pesquisas quantitativas, a partir da compreensão das 

motivações dos atores em determinada situação, bem como contribuir com as 

literaturas escassas na formulação de hipóteses preliminares. Nesse sentido, os 

estudos qualitativos buscam o entendimento em profundidade do caso, como os 

estudos desenvolvidos em comunidades e com questões difíceis de quantificar, como 

sentimentos e percepção.  

Uma das técnicas qualitativas de coleta de dados utilizada nessa pesquisa são 

as entrevistas em profundidade com foco na história de vida. A metodologia da história 

de vida está baseada na “premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só 

são possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal 

como ela é definida por seus próprios atores” (SPINDOLA e SANTOS, 2003, p.120). 

Por essa razão a história oral se tornou uma importante fonte para agregar a produção 
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acadêmica e documental por evidenciar como cada indivíduo viveu determinada 

situação (ALBERTI, 2004a).  

As entrevistas em profundidade foram realizadas com 10 mulheres do grupo de 

11 que compõem a AMAR, porém o foco nas histórias de vida se deu em três 

mulheres, auto denominadas como “as três mosqueteiras” – Luzia, Regina e Pitita 

(Nízia). Essa amostragem foi definida por tais mulheres serem consideradas, por elas 

e pela comunidade de pescadores, potencialmente melhores informantes, uma vez 

que, das atuais integrantes da AMAR, as três mulheres escolhidas estão desde o início 

da fundação da associação, além de exercerem a profissão de maricultora desde 

cedo, anteriormente ao projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras (DCC) 

em 2005.  

Também foi realizada uma imersão na comunidade para observação 

participante e elaboração de um diário de campo, recursos fundamentais para 

concretização dos objetivos da pesquisa e verificação das relações das mulheres com 

as dinâmicas territoriais de Rio do Fogo. O trabalho de campo foi estruturado em 04 

meses, nos quais a imersão se deu no período de uma semana em cada mês, tendo 

sido hóspede na casa de Luzia, a líder do grupo, o que possibilitou a presença em 

reuniões da Colônia de Pescadores Z3 e da AMAR durante o período da pesquisa. As 

semanas de campo em Rio do Fogo permitiram a realização das entrevistas, mas 

também um contato mais próximo com o grupo das mulheres e a comunidade, rodas 

de conversas com as famílias, conversas informais com a vizinhança e um maior 

contato com o secretariado do município. 

A observação participante também foi realizada nos eventos promovidos pelo 

Governo do Estado do RN acerca da pesca artesanal, no ano de 2019, a saber: PPA 

Pesca e Aquicultura no dia 04 de julho de 2019; Audiência Pública sobre a pesca 

artesanal no estado, dia 10 de julho de 2019, e Formação para gestores e gestoras 

de políticas públicas para a pesca e aquicultura no Rio Grande do Norte, no dia 19 de 

novembro de 2019, além do acompanhamento da fiscalização dos projetos do 

Governo Cidadão juntamente à equipe técnica do estado. 

Além das técnicas de coleta de dados, é válido ressaltar as técnicas de análise 

qualitativas, como a análise de conteúdo e de discurso que foram utilizadas para 

análise dos dados coletados nas entrevistas em profundidade, possibilitando a 
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compreensão do que foi dito e porque foi dito. A análise de conteúdo visa a 

identificação de temáticas, em que é considerada a presença ou ausência de 

determinada palavra a fim de sistematização da fala; é uma análise mais objetiva. Já 

a análise de discurso, mais subjetiva, propõe o entendimento das condições de 

produção da fala e de apreensão de significados, isto é, as ideias e visões de mundo 

do emissor. A análise de discurso, para além da intenção comunicativa, busca 

identificar o emissor, o receptor e o resultado dessa interação (CORTES, 1998).  

Ademais, essa pesquisa fez uso de metodologias complementares como o uso 

de imagens fotográficas, como forma de permitir que aspectos percebidos apenas 

pelo pesquisador sejam visualizados pelos leitores do trabalho, gerando novos olhares 

e interpretações (GURAN, 2002). A linguagem visual como método auxiliar nesse 

trabalho também agrega na compreensão da dissertação pelos leitores, por retratar a 

cultura e as especificidades das mulheres de Rio do Fogo de maneira a provocar 

reflexões sobre aquela realidade.    

1.1 Diário de Campo 

Essa subseção tem por objetivo expor detalhes de como se deu o trabalho 

etnográfico realizado na comunidade pesqueira de Rio do Fogo, a partir dos relatos 

do diário de campo. O diário de campo consiste em uma metodologia bastante 

utilizada nas ciências sociais para o aprofundamento de investigações acerca de 

aspectos culturais do local, das relações interpessoais e familiares, como também das 

características pessoais do grupo estudado e suas percepções. Como expõe Macedo 

(2010),  

além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero 
diário é, em geral, utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores 
pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão 
dos significados que os atores sociais dão à situação vivida. O diário é um 
dispositivo na investigação, pelo seu caráter subjetivo, intimista (MACEDO, 
2010, p. 134). 

Considerando que a construção desse relato é resultado das minhas vivências 

na praia de Rio do Fogo e, por envolver uma maior subjetividade na narrativa das 

minhas impressões e observações, neste tópico, será adotado o uso da primeira 

pessoa. Com o intuito de apreender as maricultoras e suas relações com a 

comunidade de Rio do Fogo, no ano de 2018 dei início a minha aproximação com o 

campo. O primeiro contato com a comunidade se deu, inicialmente, em eventos 
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promovidos pela AMAR, almoços, feiras e reuniões, o que possibilitou uma interação 

com essas mulheres, em especial, de Luzia, maricultora que exerce papel de líder na 

comunidade e na associação. No segundo semestre de 2019, apresentei a proposta 

de realização do trabalho de campo para Luzia, o qual estava estruturado em 04 

semanas, a ser realizado uma semana por mês durante os meses de agosto a 

novembro.  

No planejamento inicial pensei em entregar um valor financeiro à anfitriã da 

casa, referente aos custos de uma pousada que aceitasse oferecer a hospedagem 

para realização do trabalho de campo. No entanto, essa ideia não foi bem vista, não 

sedo aceita pelas maricultoras, que se recusaram a receber qualquer quantia. A partir 

disso, busquei outras formas de contribuir com àquela família, em forma de 

agradecimento pela oportunidade ímpar para construção dessa pesquisa, entre essas 

alternativas estavam a de doar alimentos para as famílias, contribuir com os afazeres 

domésticos e buscar ajudar em demandas que precisariam ser resolvidas em Natal. 

Desse modo, foi possível descobrir os alimentos preferidos da dona da casa – 

panetone e coca cola – e presenteá-la nas minhas idas à Rio do Fogo.  

Então, fiquei hospedada na casa de Luzia durante as quatro semanas. Os 

primeiros dias da semana 1 foram os de maior estranhamento, tanto da minha parte 

– por estar em uma realidade muito diferente do seu cotidiano – como por parte dos 

moradores da casa por estarem hospedando “a menina estudante”. Na casa em que 

fiquei hospedada moram quatro pessoas, a saber: Luzia, Geraldinho (marido), Gabriel 

(filho) e Jesuíno (neto). Toda a rotina diária estava baseada nos horários da maré, 

tanto a hora de acordar – normalmente muito cedo, por volta de cinco da manhã – 

como os horários das refeições – as quais eram realizadas em horários fixos e sempre 

com todos da casa. 

Com o passar dos dias, Luzia me apresentou toda a comunidade, os principais 

locais que elas frequentam – a prefeitura, as praças, o local da feira, a associação e 

o local de cultivo – e as casas das demais maricultoras. Por se tratar de uma 

comunidade pequena, logo todos já me conheciam e chamavam de “a menina 

estudante da casa de Luzia” ou “a menina de Luzia” – sendo em alguns momentos 

confundida com a filha de Luzia que já não mora em Rio do Fogo mas que visita 

frequentemente a casa dos pais.  
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Luzia se autodenomina como uma pessoa que “gosta de bater perna”. “Bater 

perna é comigo mesmo” era algo que ela sempre me dizia, fazendo referência a sua 

preferência por não ficar em casa. Logo, após as atividades domésticas, passávamos 

a tarde andando pelas ruas de Rio do Fogo. Durante essas caminhadas, foi comum 

encontrar vários moradores conversando nas calçadas, aos quais Luzia me 

apresentava e eu tinha a oportunidade de conversar, criar laços para pesquisa e 

brincar com as crianças que olhavam curiosas para o caderno que eu portava nessas 

saídas. 

Durante as conversas com os moradores, optei por não realizar anotações para 

não gerar nenhum constrangimento – exceto durante os momentos de entrevista, 

sendo necessário recorrer as memórias ao fim de cada dia para registrar todos os 

acontecimentos. Após a semana 1, a qual considerei de adaptação, uma relação mais 

intima foi construída com Luzia e os moradores da sua casa, o que facilitou a 

realização da pesquisa pois o contato passou a ser constante via whatsapp.  

Minha mãe – e em alguns momentos, assistente de pesquisa – foi responsável 

pelos primeiros translados entre Natal e Rio do Fogo – cerca de uma hora e trinta 

minutos de viagem. O contato da minha mãe com Luzia e os moradores da casa 

possibilitou um estreitamento das nossas relações, fator fundamental para construção 

de uma relação de amizade para além da conexão pesquisadora e entrevistada.  

Nas semanas seguintes, a vivência em Rio do Fogo se deu de forma mais 

natural. Já não era mais estranho, para mim, acordar às cinco da manhã e dormir as 

nove da noite, como também, a minha presença já não causava estranhamento – 

apesar de, desde o primeiro dia, a família ter sido muito receptiva e cuidadosa, com a 

finalidade de que eu “me sentisse em casa”, como dizia Luzia. Além disso, foi possível 

perceber hábitos que se repetiam ao longo das semanas, como armar uma rede nas 

árvores da calçada e descansar no fim de tarde, como também, relacionados aos 

costumes alimentares, nos quais a lagosta – pescada pelo marido de Luzia – estava 

presente em quase todas as refeições – no almoço servida com arroz e no jantar, 

servida com cuscuz ou macarrão.  

É importante ressaltar a postura ética adotada durante essa imersão e os 

esclarecimentos constantes às maricultoras e aos moradores sobre o objetivo da 

pesquisa e o que seria feito com as informações coletadas. Ademais, retornei 



28 

periodicamente após a conclusão do trabalho de campo para visitas às maricultoras, 

bem como, junto aos agentes públicos atuantes do Programa Governo Cidadão para 

intermediar o contato e contribuir nos encaminhamentos para entrega dos 

equipamentos da unidade de beneficiamento AMAR. Para sistematização das 

interlocutoras, optei por não expor os seus nomes e identificá-las como “maricultora”, 

seguindo a ordem numérica de 1 a 9. A mesma sistematização foi utilizada para os 

pescadores entrevistados, identificados por “pescador” e um número. Contudo, tendo 

em vista que realizei entrevistas em profundidade, a fim de coletar informações sobre 

as trajetórias e reconstruir as histórias de vida de três mulheres do grupo das 

maricultoras, essas foram identificadas pelo nome no capítulo 2. 

No mapa 2, abaixo, é possível observar os principais pontos da área de estudo, 

a saber: a Prefeitura, em vermelho, principal referência de localização para os 

moradores da comunidade; a associação Amar, em rosa; a Praça dos Pescadores, 

em verde, primeira praça do local, onde se encontra a igreja, local onde acontecem 

festas e feiras e o local de cultivo das algas em azul. Além disso, estão no mapa, em 

cinza, a localização das residências das maricultoras estudadas. A residência A está 

em destaque pois foi a casa em que fiquei hospedada durante a realização do trabalho 

de campo, importante ponto de apoio que foi referencial para o mapeamento dos 

principais locais da comunidade.  
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Mapa 2- Principais pontos do trabalho de campo 

 

Fonte: Dados cartográficos – IBGE, 2019; Elaboração – Junho, 2020. 
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2. AS MULHERES 

2.1 O que é ser mulher? 

Gênero pode ser considerado “um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos [...] uma forma primeira de 

significar as relações de poder” (SCOTT, 1989, p. 21). Dessa maneira, a discussão 

acerca do gênero é fruto de vários estudos baseados na concepção da mulher 

enquanto categoria isolada, os quais, posteriormente, como uma tentativa de teorizar 

o que seria gênero, resultaram na compreensão relacional desse conceito como uma 

criação social, baseada nas identidades subjetivas entre os sexos, já que o estudo de 

mulheres implica também no estudo de homens nos diferentes espaços e papeis, uma 

vez que:   

as construções sociais de gênero repercutem nos modos pelos quais 
mulheres e homens participam nas atividades produtivas, vivenciam os riscos 
decorrentes de padrões históricos e hegemônicos de desenvolvimento, assim 
como as repercussões das políticas de enfrentamento de riscos (MANESCHY 
et al., 2012).  

Essas condições de pensamento e ação que norteiam a visão sobre a 

masculinidade e a feminilidade são compartilhadas em vários setores da sociedade e 

se encontram enraizadas ao ponto de definir espaços e posições específicas para 

cada segmento. Dessa forma, ao naturalizar comportamentos de uma cultura 

androcêntrica ampara-se a tendência centrípeta da mulher – voltada para casa/família 

– e centrífuga do homem – voltada para o espaço público. “O mundo social constrói o 

corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios da visão e de divisão 

sexualizantes” (BOURDIEU, 2002, p. 18).  

Beauvoir (1960,1967) já apontava como as opressões de gênero estão 

presentes na história, na literatura e nos mitos. Ao questionar a subjugação feminina, 

em seu primeiro livro, seja baseada em aspectos fisiológicos e reprodutivos – nos 

quais, o corpo feminino é considerado inferior por se demonstrar menor do que o corpo 

masculino – em aspectos da psicanálise e na simbolização do falo e dos desejos 

femininos ou em aspectos do materialismo histórico – relacionados à obra de Engels 

sobre a origem da família e a ascensão masculina baseada nas relações de poder a 

partir da posse das propriedades, animais, escravos e da mulher, a autora sugere que 

tais pontos – apesar de serem considerados fatos – não são a causa da subjugação 
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feminina, pois esta é diariamente construída e permeia tais aspectos citados. No 

entanto, essas questões contribuem como justificativa da inferiorização feminina, 

acrescentando que, do ponto do materialismo histórico, a relação de oposição dos 

sexos e o estabelecimento de propriedades privadas não explicariam as demais 

questões que envolvem a mulher, ainda que possibilite a explicação de como se 

iniciou a divisão sexual do trabalho nesses acontecimentos.    

Também é importante ressaltar a análise acerca dos aparatos que sustentam 

a submissão da mulher, como exposto no segundo volume da obra - Experiência 

vivida. Além de questionar os mitos da feminilidade, a autora reflete sobre a infância, 

a mocidade e o período de início da vida adulta, as sexualidades, o casamento e a 

mãe de família, sendo presente em todas essas fases a imposição de restrições aos 

comportamentos femininos, demonstrando como os aspectos culturais moldam o 

sujeito da mulher já pré-determinado pela biologia e como as assimetrias de gênero 

vão produzir impactos negativos nas liberdades femininas. 

Por esse ângulo, ao abordar as diferentes funções que as mulheres 

desempenham na sociedade, Beauvoir (1960,1967) expõe os obstáculos históricos e 

cobranças cotidianas, como a associação exclusiva das mulheres à maternidade nas 

comunidades primitivas, a não participação das mulheres na posse das propriedades 

privadas e das heranças, o baixo incentivo à instrução das mulheres, a não 

valorização da mulher no mercado de trabalho, restando a elas o lugar que não seria 

destinado aos homens, o lugar do “Outro”.  

ora, o que define de maneira singular a situação da mulher é que, sendo, 
como todo ser humano: uma liberdade autônoma, descobre-se e escolhe-se 
num mundo em que os homens lhe impõem a condição do Outro. Pretende-
se torná-la objeto, votá-la à imanência, porquanto sua transcendência será 
perpetuamente transcendida por outra consciência essencial e soberana. O 
drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação fundamental de todo 
sujeito, que se põe sempre como o essencial, e as exigências de uma 
situação que a constitui como inessencial (BEAUVOIR, 1960, p. 23).   

Beauvoir (1960, 1967) também ressalta questões mais recentes como a 

conquista dos direitos cívicos femininos, o direito ao voto e ao trabalho. No entanto, 

os direitos conquistados ao longo da história ainda que possibilitem liberdades, estas 

não são plenas, pois encontram impasses na exploração da mão de obra do 

trabalhador, na desigualdade salarial entre homens e mulheres, na dificuldade em 
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conquistar um espaço social e de conciliar a vida pública com os trabalhos de cuidados 

dos outros, da maternidade e de si.  

No caso da comunidade de Rio do Fogo, é possível observar que apesar das 

mulheres exercerem um trabalho reconhecido pela Lei, o não reconhecimento e apoio 

por parte das suas famílias e da comunidade local do trabalho feminino impedia uma 

maior dedicação das mulheres e, consequentemente, um maior retorno financeiro 

dessa atividade, o que dificultava a conquista de autonomia feminina, já que, 

liberdades como sair sem pedir permissão, viajar e decidir sobre a rotina das crianças 

só puderam ser exercidas após a conquista de certa independência financeira. Dessa 

maneira, Beauvoir (1960,1967) destaca, a partir das análises dos conflitos das 

condições das mulheres, a importância de compreender as diversidades de 

experiências femininas em um contexto marcado pelo pensamento patriarcal e como 

as identidades femininas são moldadas por essa estrutura.  

Scott (1989), ao debater sobre gênero como categoria histórica e analítica, 

também propõe a análise das relações de poder na construção das relações sociais 

e dos gêneros, apontando o pós-estruturalismo como uma maneira de recriar as 

histórias ditas “das mulheres” em uma história ampla, contemplando a construção dos 

significados dos sujeitos na sociedade, os processos de formação das hierarquias de 

gênero e das possíveis causas para legitimação desse contexto ao longo do tempo. 

Dessa forma, uma visão ampla de gênero envolve não só a análise das 

relações de parentesco, como as de mercado de trabalho, do sistema educacional e 

do sistema político. Sendo gênero uma das primeiras instâncias de articulação de 

poder na sociedade, enxergar essa categoria de forma relacional é primordial para os 

estudos das relações entre homens e mulheres. Soma-se a isso a questão da teoria 

feminista como o início da desconstrução dos discursos binários homem/mulher e da 

redefinição dos debates de gênero na inclusão dos recortes de classe e raça, além do 

recorte de sexo.  

Ao refletir como as relações de gênero, articuladas por relações de poder, são 

construídas e como é possível mudá-las, a autora aponta que  

examinar gênero concretamente, contextualmente e de considerá-lo um 
fenômeno histórico, produzido, reproduzido e transformado em diferentes 
situações ao longo do tempo [...] a história não é mais a respeito do que 
aconteceu a homens e mulheres e como eles reagiram a isso, mas sim a 



33 

respeito de como os significados subjetivos e coletivos de homens e 
mulheres, como categorias de identidades foram construídos (SCOTT, 1994, 
p. 19). 

A concepção de Scott (1994) corrobora com o pensamento de que os sujeitos 

– homem e mulher – não podem ser enxergados separadamente, mas devem ser 

analisados em conjunto para construção de novas categorias, além das concepções 

universais masculinas. Para tanto, ao analisar a comunidade da praia de Rio do Fogo, 

é necessário saber quem é essa mulher, quem é esse homem, quem são os núcleos 

familiares e onde eles estão inseridos.  

O grupo de mulheres estudado nessa dissertação é composto por 10 mulheres, 

as quais estão compreendidas na faixa etária de 40 a 55 anos, a exceção de uma que 

possui 22 anos, filha de uma das líderes do grupo. Além dessa relação de parentesco, 

existem outras relações familiares entre as mulheres do grupo, como irmãs e primas, 

mas, por não morarem na mesma casa, foram agrupadas em núcleos familiares 

distintos, resultando em 9 núcleos familiares.  

Essas mulheres são casadas também com pescadores, que se incluem na faixa 

etária de 50 a 60 anos, e possuem, em média, três filhos, mas que já não moram na 

casa dos pais. Os filhos e filhas estão inseridos na faixa etária de 15 a 30 anos e já se 

encontram, em sua maioria, casados. Então, das 9 famílias estudadas, em apenas 5 

famílias os filhos estão morando na mesma casa dos pais, sendo possível perceber 

diversas mudanças nas rotinas das famílias em que os filhos não estão presentes, 

como menos tempo destinado ao trabalho doméstico e mais tempo livre para as 

mulheres.  

Em contrapartida, nas famílias em que os filhos residem na mesma casa que 

os pais é notório uma maior divisão de tarefas familiar, uma vez que, todos estão 

envolvidos na pesca artesanal, seja na ida ao mar com os pais ou no plantio e coleta 

de algas com as mães, o que justifica o abandono escolar por parte dos filhos mais 

jovens em algumas famílias. As 9 famílias estão representadas na ilustração no 

diagrama a seguir, no qual o símbolo amarelo representa as mulheres, o vermelho os 

homens e as marcações em verde representam os filhos que não moram na mesma 

casa que os pais. Contudo, ainda que em boa parte das famílias estudadas, os filhos 

não morem na casa dos pais, por ainda morarem em Rio do Fogo – em sua maioria – 
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estão em contato direto com seus pais e irmãos, considerando também que muitos 

exercem a pesca artesanal em conjunto com a família.   

Figura 1 - Diagrama de representação das famílias estudadas 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

Como foi possível observar, é comum que outras pessoas – além dos filhos – 

também morem na mesma casa, como os irmãos ou as pessoas idosas da família que 

necessitam de cuidados. Foi relatado por elas a responsabilidade que têm com a casa 

– “antes era só em casa para tomar conta do marido [...] levantar cedo, fazer as 

obrigações” (MARICULTORA 7, 2019) – e com o cuidado com as crianças e idosos. 

A incorporação desse trabalho de cuidados, tanto de pessoas em crescimento como 

em processo de envelhecimento, pelas mulheres se baseia em valores morais que 

pautam a atribuição de funções diferenciadas às mulheres e homens. 

“Ao identificar‐se com o ato de cuidar, a mulher, muitas vezes, distancia‐se da 

possibilidade de outras escolhas, ou distancia‐se dos próprios projetos. Cuidar do 

outro torna se o seu cotidiano” (GUEDES e DAROS, 2009, p. 124-125).  Essa situação 

é vivenciada, principalmente, pela família 9, na qual, a mulher, divorciada, cuida da 

casa e da sua mãe idosa, muitas vezes não restando tempo para a maricultura ou 
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atividades de lazer. “Ultimamente, eu to só como fiscal [da AMAR] [...] porque eu passo 

a semana em casa tomando conta da minha mãe” (MARICULTORA 9, 2019).  

Também esteve presente nos discursos das entrevistadas, caracterizando a 

história de vida coletiva dessas mulheres, o quanto elas iniciaram cedo na coleta de 

algas, acompanhando as mães ou as avós – “desde os 10 anos, que minha vó me 

criou e nossa renda era apanhar cisco dos bancos e vender aos atravessadores, para 

ter dinheiro para comprar alguma roupa, um chinelo” (MARICULTORA 3, 2019) - 

assim, devido os outros afazeres, essas mulheres concluíram o ensino fundamental e 

não frequentaram mais a escola.  

Dessa maneira, é perceptível que as mulheres da AMAR, ao se inserirem nessa 

atividade e aumentarem sua capacidade associativa e de organização, construíram 

outros discursos sobre suas relações, “[...] quando precisava de uma coisa, era 

obrigada ter muita paciência se meu dedo (marido) quisesse dar”, “hoje eu tô livre, tô 

liberta” (MARICULTORA 2 e 3, 2019), mas também há divergências na visão das 

mulheres sobre a sua profissão, relatando que “não muda muita coisa, mas não tinha 

nada para gente fazer, então fui ser sócia para ter algum dinheiro e ajudar lá em casa” 

(MARICULTORA 6, 2019), o que embasa a reflexão sobre como as autopercepções 

e identidades dessas mulheres são distintas e se modificam ao longo do tempo, pelo 

espaço que estão inseridas.  

A exemplo disso, é possível verificar diferenças na forma como as mulheres se 

enxergam e enxergam o trabalho que realizam ao comparar os períodos antes da 

atuação do Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras e após a 

implementação deste e atuação do RN Sustentável/Governo Cidadão. Em um 

primeiro momento, as mulheres apresentavam em suas falas a questão da 

dependência financeira e de um trabalho com pouco retorno financeiro e de muito 

esforço físico, o que as desestimulavam. Já no segundo momento, estão presentes 

nos discursos palavras como “liberdade”, “felicidade”, “realização”, indicando uma 

autovalorização e reconhecimento.  

No âmbito teórico, um dos principais responsáveis pela promoção do debate, 

visando a desconstrução da ideia de identidades femininas únicas em várias 

identidades móveis, foi o movimento feminista, na medida que, enquanto teoria e 

movimento, refletia sobre as noções de público e privado; da subjetividade dos 
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sujeitos quanto a construção dos gêneros e da sua identificação; e de interior e exterior 

nas diferenças entre as identidades dos homens e das mulheres, partindo de uma 

teoria feminista não essencialista, ou seja, da não existência de uma mulher universal, 

mas de mulheres com identidades mutáveis e complexas.  

Nessa perspectiva, Butler (2003) aponta o gênero não apenas como uma 

construção social, mas destaca as identidades assumidas por um conjunto de normas 

instituídas sobre o corpo, salientando o fato dessas identidades não serem estáticas, 

podendo ser ressignificadas ao longo da vida, a fim de desvincular a associação entre 

sexo, gênero e desejo. Nesse sentido, além de uma construção social, gênero seria 

uma questão do ser, da forma em que o sujeito manifesta as suas narrativas de acordo 

com as suas diferentes identidades assumidas em sua trajetória.  

Essas identidades representam as formas como as pessoas vivenciam o 

mundo e como se veem nesse espaço, assim, a identidade de gênero é apreendida e 

naturalizada no cotidiano e, por isso, pode sofrer modificações, ainda que essa seja 

pré-determinada pelo gênero atribuído à pessoa. A associação e pré determinação 

sexual representa uma das manifestações das relações de poder e da imposição de 

um discurso construído sobre como o sujeito deve manifestar apenas uma identidade 

de gênero, a qual relaciona-se à sexualidade. 

Como uma formação cultural, o gênero pode ser considerado performado e 

performativo, como sugere a questão da performatividade da autora (BUTLER, 2003). 

O gênero é performado por representar um papel a ser seguido, baseado na repetição 

de costumes e símbolos, ao mesmo tempo que é performativo, pelo caráter intencional 

e de produção de efeitos e significados, como a organização dos sexos, manutenção 

da heterossexualidade compulsória e do falocentrismo, bem como na estruturação de 

uma linguagem que estabelece padrões para o reconhecimento de um gênero ou de 

outro.  

Butler (2003) ressalta que  

[...] em primeira instância, então, a performatividade do gênero gira por sobre 
essa metalepsis, a forma pela qual a antecipação de uma essência de gênero 
produz o que é colocado como fora de si. Numa segunda instância, 
performatividade não é um ato singular, mas uma repetição e um ritual, que 
realiza seus efeitos através da sua naturalização no contexto no qual o corpo 
é compreendido, em parte, como culturalmente sustentado na duração 
temporal (BUTLER, 2003, p. 15). 
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À vista disso, a análise sobre essa “metafísica” indagava como se dá a 

construção do gênero e em que ponto essas manifestações estariam relacionadas a 

essência do ser e os seus desejos, repensando as estruturações das identidades 

femininas em relação ao sexo, gênero e desejo. Dessa forma, Butler (2003) buscou 

desnaturalizar as questões de gênero, enxergando tal conceito não como um atributo 

de alguma pessoa, mas como a “convergência entre conjuntos específicos de 

relações, cultural e historicamente convergentes" (BUTLER, 2003, p. 29), divergindo 

da ideia da existência de uma única identidade feminina e da associação do feminino 

à submissão e fragilidade.   

A definição tradicional de gênero ainda é utilizada para manter o discurso, 

denominado por Spivak (2010), de “heteronormatividade reprodutiva”, o qual 

determina o lugar a ser ocupado pelas mulheres, o de procriadoras. Tal contexto 

reflete a questão da subalternidade, apesar de muitos sujeitos estarem em posições 

consideradas subalternas – a autora considera que sujeitos subalternos são aqueles 

das “[...] camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de 

exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se 

tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 12) – no 

debate de gênero, é perceptível como a mulher se encaixa nesse contexto por estar 

invisibilizada e à margem das decisões sobre as suas identidades e os seus papeis 

na sociedade.  

Nos núcleos familiares estudados, as mulheres dividem seu tempo entre as 

atividades domésticas e o trabalho na maricultura, algumas também exercem outras 

atividades, seja de babá, faxineira, assistente na prefeitura, trabalho em mercadinhos 

da família ou em bares da praia. Já com relação aos maridos, todos trabalham nas 

diversas atividades da pesca artesanal, seja na coleta de lagosta, polvo e peixe, 

atividade de mergulho, embarcado ou na venda dos produtos como atravessadores.  

Quanto aos filhos, a maioria já finalizou os estudos e não trabalham com pesca, mas 

relatam que ajudam os pais na maré. Assim, das 30 pessoas que compõem essas 

famílias – desconsiderando a criança da família 1 – 22 trabalham com atividades 

pesqueiras, refletindo o quanto essas famílias têm suas rotinas baseadas nos horários 

do mar e a maior parte da sua renda da pesca artesanal.  
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Contudo, ao serem questionadas sobre o exercício dessa profissão pelos seus 

filhos e filhas, as mulheres assumiram uma postura de desejar que eles 

desempenhassem uma função com um “dinheirinho certo todo mês”, como citado por 

uma das mães se referindo à incerteza da profissão quanto ao retorno financeiro por 

depender de fatores naturais – maré, vento, disponibilidade do pescado – como 

também a dependência dos atravessadores para vender o que foi coletado, além da 

própria divisão do pescado entre o  grupo.  

Esse fato representa como as relações de poder estão estruturadas na 

atividade da pesca artesanal, evidenciando a forma que as pessoas possuem e 

exercem o poder através de relações morais e políticas, pelos discursos, regras, 

comportamentos e hábitos, os quais devem ser analisados a partir de múltiplos pontos 

do tecido social e em suas extremidades, sendo “o poder [...] um feixe de relações 

mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado” (FOUCAULT, 1979a, p. 

248).  

Assim, essas relações estariam cercadas por um poder que circula e funciona 

em cadeia, como aponta Foucault (1979a), de um caráter mais fluido, produzido 

dentro da sociedade e aprofundado pelo acesso desigual aos recursos (culturais, 

sociais, financeiros), mas também de um poder baseado no simbólico, na violência 

simbólica de uma estrutura de dominação presente na sociedade e nas relações entre 

homens e mulheres, conforme apontado por Bourdieu (1989, 2002).  

2.2 Relações de poder e de gênero 

Ao refletir sobre a problemática de gênero e a dominação masculina, Bourdieu 

(2002) expõe que a diferenciação entre homens e mulheres é marcada por símbolos 

presentes desde o nascimento – que privilegiam o masculino – e apontam o feminino 

e o masculino como uma dicotomia, como uma organização binária na qual o 

masculino é positivo e o feminino é a ausência do masculino, portanto, negativo. Essa 

construção é derivada, inicialmente, das diferenças biológicas e anatômicas dos 

órgãos sexuais, apontadas como justificativa natural para a diferença entre os gêneros 

e a divisão sexual do trabalho, fortalecendo os aspectos objetivos das relações de 

dominação.   
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Por esse ângulo, ao masculino, caracterizado pela virilidade física, são 

atribuídas propriedades relacionadas à virilidade relacionada a questão da honra, 

como rigidez, sobriedade, oficial, público, e ao feminino, o privado, a docilidade, 

infantilidade, fragilidade e fertilidade, o que influencia diretamente na socialização das 

mulheres, bem como no que é permitido para que elas o façam. No processo de 

socialização feminino, o uso das palavras no diminutivo para fazer referência às 

mulheres e às suas características é significativo para demonstrar a construção 

simbólica da dominação.   

A dominação está relacionada ao exercício do poder simbólico. Para Bourdieu 

(1989), o poder é apontado nas relações do indivíduo com a sociedade e na forma 

como o indivíduo se apropria das estruturas sociais e as externaliza. Assim, o poder 

simbólico seria um poder invisível, ao qual os indivíduos sujeitos não sabem que assim 

o fazem e nem quem o está exercendo, como um poder “quase mágico”. Ao exercer 

esse poder, os indivíduos estariam manifestando, simbolicamente, uma violência. 

Bourdieu (2002) situa a dominação masculina no contexto da violência simbólica, por 

tornar natural a reprodução e o exercício de poder pelos dominantes, ainda que de 

alguma forma essas ações restrinjam ideias e pensamentos dos dominados, os quais 

por não saberem que estão sujeitos a determinado poder, por vezes reproduzem a 

estrutura de dominação, 

quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são 
produto da dominação ou, em outros termos, quando seus pensamentos e 
suas percepções estão estruturados de conformidade com as estruturas 
mesmas da relação de dominação que lhes é imposta, seus atos de 
conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, de submissão 
(BOURDIEU, 2002, p. 22). 

Dessa forma, Foucault (1977, 1979a), considerando o exercício das relações 

de dominação utiliza a questão das prisões para exemplificar a maneira que o 

confinamento e a vigilância constante representava uma nova forma de poder, em 

manter as pessoas isoladas em um presídio cuja estrutura física facilitava esse 

controle  e aumentaria a vigilância – chamado de panóptico – gerando opressão, 

baseada no poder moral da ordem e não na punição física realizada anteriormente 

com quem cometia crimes. Assim, para o autor (FOUCAULT, 1977, 1979a), o poder 

não seria apenas algo negativo e que destrói, mas também que cria, produz coisas e 

campos de ação e conhecimento. Nesse sentido, Machado (2013, p. 11-12) alerta que 
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“[...] não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação”. 

Portanto, para Foucault (1977, 1979a), não existiria uma teoria geral sobre 

poder, mas maneiras de analisar o poder no seu funcionamento, nos discursos e de 

suas dinâmicas nas relações sociais. Nas palavras do autor (FOUCAULT, 1977, p. 

29), 

o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja 
concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus 
efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, mas a 
disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se 
desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em 
atividade, que um privilégio que se pudesse deter; que lhe seja dado como 
modelo antes a batalha perpétua que o contrato que faz uma cessão ou a 
conquista que se apodera de um domínio. Temos, em suma, que admitir que 
esse poder se exerce mais do que se possui, que não é ‘privilégio’ adquirido 
ou conservado da classe dominante, mas o efeito conjunto de suas posições 
estratégicas - efeito manifestado e às vezes reconduzido pela posição dos 
que são dominados  

Clastres (1978), em sua obra a Sociedade contra o Estado, ao analisar a 

evolução da sociedade, faz referência ao arco e ao cesto e maneira que a divisão do 

trabalho era estruturada nas sociedades primitivas, demonstrando a clara divisão da 

vida social de uma tribo, em que o arco – simbolizando a caça e a masculinidade – 

pertencia aos homens e o cesto – símbolo do plantio e da feminilidade – pertencia às 

mulheres. O autor enfatiza o aspecto simbólico desses dois objetos e suas 

reverberações na comunidade, a exemplo de um homem que carregava um cesto e 

era motivo de piada para tribo por realizar trabalhos “femininos” e do azar 

proporcionado à caça masculina caso as mulheres tocassem nos arcos. Assim, 

demonstra-se as formas de poder baseadas na posição social que os homens e 

mulheres ocupam na tribo, bem como, na forma que determinados comportamentos 

são internalizados e reproduzidos.  

Nesse sentido, a interiorização de comportamentos restritivos por parte das 

mulheres é um exemplo de como o habitus feminino é construído, inserindo às 

mulheres em posições inferiores no campo social o qual é marcado pela distinção 

sexual. Assim, a mulher passa a naturalizar suas condições, aceitando e reproduzindo 

as restrições que lhe são impostas.  

No caso em estudo, as mulheres maricultoras apesar de relatarem o esforço 

despendido na realização do plantio e coleta de algas, afirmam que o trabalho 
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masculino é ainda mais difícil do que o realizado por elas. Por já se considerarem 

acostumadas com o “pesado”, há uma maior valorização das atividades de ida ao mar 

em barcos, por acontecer diariamente e gerar um retorno financeiro maior.  Assim, a 

mulher passa a reproduzir o discurso das hierarquias dos trabalhos na pesca, 

colocando a atividade da maricultura e demais atividades femininas no “mar pequeno” 

como secundária. 

 Essa visão da hierarquização de trabalhos na pesca é ressaltada pela literatura 

de comunidades pesqueiras em Diegues (1999) e Cordell (1989). Todavia, esses 

autores se debruçam a discutir as relações de conflito entre a pesca artesanal e a 

pesca de escala industrial, expondo a desorganização da primeira e o destaque e 

produtividade da segunda, a exemplo do desenvolvimento da pesca de sardinha no 

sudeste do país. As relações de conflito e hierarquização na pesca artesanal entre o 

trabalho feminino e masculino é recentemente discutida em Knox (2009); Knox e 

Firme (2016); Maneschy et al. (1995); e Maneschy et al. (2012). Seguindo essa linha 

de raciocínio, o estudo aqui realizado, também observa as definições acerca do 

trabalho “leve” e “pesado”, conforme o relato a seguir: 

[...] eu acho que ele (o marido) faz mais esforço porque a gente faz um esforço 
muito grande quando a gente vai tirar dos bancos e fazer cultivo, aí é muito 
pesado. Mas em terra eu acho um trabalho mais leve, como a gente já ta 
acostumada, se torna pesado para quem não tem costume de fazer mas para 
quem tem já ta achando maneiro (MARICULTORA 2, 2019) 

A distinção sexual reverbera no ambiente de trabalho por meio da atribuição de 

um status de “nobreza” ao masculino, confere a eles trabalhos hierarquicamente 

superiores – capazes de gerar maior renda e prestígio social e a capacidade de 

reconfigurar os trabalhos, transformando as funções típicas femininas em trabalhos 

reconhecidos quando esses são realizados por homens. Ao falar da masculinidade, 

Bourdieu (2002) ressalta, nas instituições do mundo do trabalho, as funções de chefia 

e as atividades “mais qualificadas” destinadas aos homens, os quais são cercados de 

profissionais mulheres em posições subalternas, em funções “sem qualificação”, como 

assistentes e secretárias, cabendo ao homem exercer uma função de autoridade 

protetora. 

Nesse cenário, as atividades realizadas pelas mulheres não são valorizadas, 

ainda mais quando não geram renda diretamente, reforçando a “atribuição às 

mulheres dos papéis ligados ao cuidado dos outros, quer sejam seus filhos e outros 



42 

membros de suas famílias, quer sejam os doentes ou quaisquer outros necessitados 

de apoio” (SUÁREZ e LIBARDONI, 2007, p. 125). Por conseguinte, a negligência 

econômica que se dá frente a ocupação feminina fortalece a divisão sexual do 

trabalho, logo, a invisibilidade do trabalho feminino no lar e a inferiorização do trabalho 

realizado por mulheres, o que ocasiona a separação entre os sexos em espaços 

distintos: público e privado, sendo o último naturalizado como espaço reservado às 

mulheres.  

Logo, ao questionar aos pescadores a visão que eles tinham do trabalho 

feminino com as algas foram coletadas informações que mostram uma certa 

desvalorização pelo não retorno financeiro diário da atividade, como acontece na 

pesca masculina, uma vez que, o ciclo das algas dura em torno de dois meses, “tem 

semana de maré que a gente passa a semana trabalhando, mas só pega em dinheiro 

de dois em dois meses que é quando a gente faz a colheita” (MARICULTORA 1, 

2019). Como também foi relatado a escassez dos ciscos e as críticas recebidas no 

início da atividade por parte da comunidade, como pode ser visto nas falas dos 

pescadores abaixo:  

[O] nosso pescar é direto e o delas, pelo menos agora, o cisco tá pouco [...] 
se tivesse o trabalho delas aí, pelo menos tava arrumando algum dinheiro 
para elas (PESCADOR 1, 2019).  

[...] o povo criticava muito, saiu um bocado por causa de crítica [...] criticava 
porque não ganhava nada e ninguém quer construir sem ganhar nada aqui 
(PESCADOR 2, 2019).  

Tais relatos demonstram a visão masculina que, apesar das constantes críticas, 

reconhece o aspecto financeiro gerado por essa atividade feminina, ainda que não 

seja equivalente à renda gerada pelo trabalho masculino. Nessa perspectiva, entender 

que as estruturas de dominação são constantemente reproduzidas não significa 

compreender que são imutáveis, pois fundadas em pequenas ações, as mulheres vêm 

se desvencilhando dessa dominação e assumindo novos papéis na sociedade e na 

esfera pública.  

Assim, no grupo de mulheres estudado, é possível perceber diferenças nos 

discursos sobre como essas mulheres eram vistas por seus maridos e pela 

comunidade, à medida que passam a ocupar outro espaço além do espaço do lar:  

a gente levava tanto do apelido, levava nome de doida. O pessoal dizia “olha, 
essa ruma de mulher com esses dois homens bonitos, no fim vai sair é chifre” 
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[...] agora a gente recebe é elogios, para quebrar o tabu de Rio do Fogo, de 
que tudo que vem não dá certo (MARICULTORA 2, 2019).  

A questão exposta no relato acima da possível infidelidade das mulheres foi um 

dos fatores mais determinantes para o não apoio dos maridos no exercício da 

atividade pelas mulheres. Essa visão só passou a ser desconstruída quando os 

homens frequentaram algumas das capacitações – ofertadas pelos técnicos 

mencionados – e concluíram que se tratava de um trabalho sério que ao longo dos 

anos iria possibilitar um retorno financeiro para as mulheres e para a família, “[...] ele 

(marido) logo no início não queria não, ficava mandando eu sair aí hoje até “mais eu” 

ele está” (MARICULTORA 1, 2019).  

Também foram relatadas as piadas ouvidas pelas mulheres com relação a 

roupa que vestiam para trabalhar. Após as capacitações, foram doados os 

equipamentos para realização da atividade com segurança – roupa, botas, chapéu, 

luvas – no entanto, os comentários escutados foram de “baleia, lá se vão as baleias 

azul fardada” (MARICULTORA 3, 2019), como conta um das entrevistadas presente 

no início do projeto. Outro aspecto relatado diz respeito a mudança de pensamento 

por parte das famílias ao ver o “dinheirinho”, “meu marido ajudava no cisco porque eu 

brigava, foi quando a gente começou a ganhar um dinheirinho e aí eles começaram a 

acreditar que ia para frente e disse para [nos] ajudar” (MARICULTORA 4, 2019). 

Além disso, é importante ressaltar a persistência feminina em continuar 

exercendo essa atividade, “foi formando o grupo, eram homens e mulheres e eu fui 

ficando, com problemas dentro de casa mas fui ficando [...] insisti porque queria saber 

como era, aí o projeto deu a primeira balsa e pronto. Me apaixonei pelo trabalho” 

(MARICULTORA 3, 2019). Em que pese a resistência de todo o grupo envolvido na 

construção da AMAR, essa dissertação dará destaque para atuação de três mulheres, 

autodenominadas como “as três mosqueteiras”, as quais estiveram presente em todo 

processo de desenvolvimento da atividade em Rio do Fogo, assumindo o papel de 

líderes na comunidade. 
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3. “AS TRÊS MOSQUETEIRAS”: HISTÓRIAS DE VIDA DAS MARICULTORAS 

Esse capítulo tem por objetivo sistematizar a história de vida de três mulheres 

que participaram do processo de construção da AMAR e do desenvolvimento da 

atividade de maricultura em Rio do Fogo, a fim de compreender de que forma a 

autonomia dessas mulheres foi e ainda é construída a partir das suas vivências com 

a pesca. Para tanto, serão apresentadas as trajetórias individuais de Luzia, Regina – 

Erinalva e Pitita – Nízia e as experiências passadas e presentes dessas mulheres 

A seção tem em seu título a referência aos três mosqueteiros pois é assim que 

essas mulheres se referem ao trio que elas compõem. Os três mosqueteiros, romance 

de Alexandre Dumas, reflete acontecimentos do período dos reinados de Luís XIII e 

Luís XIV na França. Na história, um jovem - D´artaghan – conhece três membros da 

guarda do rei – os mosqueteiros Athos, Aramis e Porthos – tido como os inseparáveis, 

com o lema “um por todos e todos por um” e se junta ao grupo nos embates cotidianos 

em defesa da honra do trono francês.  

Assim, a identificação das três maricultoras com o romance se dá pela ideia de 

lealdade do grupo nas questões do dia-a-dia, como coloca Luzia “na hora do “pega pa 

capá” [pega para capar] só tem três: eu, Regina e Pitita” (MARICULTORA 1, 2019).  

Figura 2 – As três mosqueteiras 

 

Fonte: AMAR, 2019. 
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3.1 Luzia  

Figura 3 – Luzia 

 

Fonte: AMAR, 2020. 

Luzia Cruz do Nascimento, 45 anos, filha de José Marcelino Cruz e Francisca 

Torres da Cruz, nascida em 25 de abril de 1975, a mais nova dos seus sete irmãos 

biológicos e dos seis irmãos de criação. A sua mãe biológica faleceu quando Luzia 

tinha quatro meses e o seu pai não tinha condições de trabalhar e cuidar dos seus 

oito filhos, então, Luzia e seus irmãos foram criados pelo tio, que assumiu o papel de 

pai na vida deles.   

Nascida em Rio do Fogo, Luzia construiu sua vida na cidade e nunca pensou 

em morar em outro lugar, apesar dos obstáculos enfrentados no município com a 

ausência de infraestrutura básica e energia, durante sua infância.  “As lembranças que 

eu tenho era que eu era muito era presa. Não tinha direito de tomar um banho nem 

na praia, era presa que só a ‘mulesta’” (MARICULTORA 1, 2020). Ao lembrar dos 

momentos da sua infância, Luzia relata que nunca passou necessidades, que seus 
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pais de criação (tios biológicos) sempre proporcionaram a ela tudo de melhor, mas ela 

não tinha liberdade, ao contrário dos outros filhos do casal.  

Apesar dos seus pais proporcionarem condições de estudo, a não possibilidade 

de sair, ir à praia, a incomodava bastante. “[...] A única coisa que eles nunca me 

deixaram de fora foi os estudos. Eu é que não quis mais. Eu mesma que abandonei 

os estudos” (MARICULTORA 1, 2020). Luzia conta que seus pais investiram bastante 

na sua educação, incentivando-a a concluir os estudos, porém ela afirma não ter tido 

paciência, principalmente, depois que se casou aos 16 anos. Luzia ressalta que tentou 

retomar os estudos quando adulta, mas as dificuldades no processo de aprendizagem 

foram maiores e ela decidiu não frequentar a escola.  

 “[...] Nunca passei dificuldade nem tive precisão de trabalhar pra me manter, 

graças a Deus [...] eu sofri um pouco com meus pais que me criaram principalmente 

quando comecei a namorar, aí é que ele me prendia mais ainda” (MARICULTORA 1, 

2020). Luzia afirma que, só começou a trabalhar na vida adulta, quando já era casada, 

visto ter usufruído a boa condição financeira de seus pais.  

Na sua juventude, Luzia conta que, assim como na sua infância, para ela não 

era permitido sair de casa para o lazer, “foi difícil demais, demais mesmo, pra eu 

namorar. Até pra namorar ele [Geraldinho - marido]. Eu namorava com ele, mas ele 

fazia as coisas dele. Até que um dia, criei coragem e saí de casa” (MARICULTORA 1, 

2020). Luzia descreve que seus pais desaprovavam todos os seus relacionamentos 

anteriores e foi preciso coragem para criar sua própria família, mas que a partir disso 

ela conquistou a sua liberdade de sair, ir para praia e para as festas. 

Embora não houvesse a necessidade de pedir permissão sobre as suas saídas 

ao seu marido, como Luzia ainda não trabalhava, ela ainda estava desconfortável com 

a situação pois precisava pedir dinheiro à Geraldinho,  

eu passei a ser mais liberta, passei a ser mais independente, assim, 
principalmente mais independente depois que eu comecei a trabalhar, né? 
[...] Não era mais aquela pessoa lerda que eu era quando eu era moça. Eu 
era muito era lerda, era muito presa [...] só vim apanhar cisco depois que eu 
casei, que eu tive meu primeiro filho, aí quando eu tive Gabriel, com um 
pouquinho tempo eu comecei a apanhar cisco (MARICULTORA 1, 2020). 

Antes de exercer a profissão de maricultora, Luzia conta ter trabalhado lavando 

roupa na casa das freiras, denominada por ela de ”casa das irmãs”, junto com sua 

sogra, 
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eu trabalhava lá na casa das irmãs, lavava as roupas das freiras. Aí eu fazia 
as coisas, lavava, engomava [...] Aí quando foi um dia, eu fui pra praia mais 
ela [Genoveva] e gostei. Aí pronto, eu trabalhava lá nas irmãs e trabalhava lá 
na praia com ela. Geraldo não queria que eu trabalhasse lá na praia, por 
causa dos homens que era novo, bonito (MARICULTORA 1, 2020). 

No início do seu trabalho na maricultura, Luzia ainda trabalhava lavando roupas 

e narra que não recebia tanto apoio para continuar exercendo a atividade na pesca 

artesanal. Os ciúmes dos maridos e os comentários da comunidade de Rio do Fogo 

foram ressaltados, por Luzia, como os principais empecilhos para adesão das 

mulheres e da comunidade ao projeto inicial de desenvolvimento da maricultura. Luzia 

conta que a causa desses ciúmes estava nas fofocas geradas pelo contato das 

mulheres com os dois técnicos responsáveis pelo Projeto de Desenvolvimento de 

Comunidades Costeiras.  

O marido de Luzia, Geraldinho, não fugiu à regra dos homens da comunidade 

e não apoiou as idas constantes de Luzia às reuniões do projeto. “Eu sei que daí, ele 

mudou totalmente, tu acredita?! Ele mudou totalmente mesmo. Porque tudo aquilo 

que diziam a ele, não era nada daquilo. Depois que o técnico conversou e explicou a 

ele, ele simplesmente mudou” (MARICULTORA 1, 2020). Luzia diz que a convivência 

dos técnicos Reno e Antonino com os moradores da comunidade gerou uma 

aproximação pois a conduta deles sempre esteve baseada no respeito às famílias. 

Dessa forma, após uma conversa de um dos técnicos com Geraldinho, ele passou a 

aceitar e apoiar o envolvimento de Luzia nessa profissão, “[...] aí hoje, eu chamo ele 

de babão, mas de primeiro ele num queria de jeito nenhum. Fazia de tudo pra eu não 

sair” (MARICULTORA 1, 2020).   

Mãe de dois filhos, Luzia também é avô e conta que teve seu primeiro filho com 

17 anos e que foi um aprendizado muito grande ser mãe jovem e inexperiente. Ela 

também menciona que quando começou as atividades no mar, seus filhos não eram 

tão pequenos, o que facilitou a sua jornada de trabalho em casa e na maricultura, pois 

dividia as funções com Geraldinho e com seus filhos, “porque eles já eram grandinhos, 

aí eu deixava “cumê” no microondas e ia trabalhar. Às vezes nem deixava pronto, 

deixava por fazer, aí quando eu chegava Geraldo [marido] já tinha feito” 

(MARICULTORA 1, 2020).  

Ao falar sobre o futuro, Luzia deseja que a AMAR se fortaleça ainda mais, para 

que seja possível engajar mais membros na associação “[...] a gente possa empregar 
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mais alguém, porque às vezes na comunidade da gente, a gente num tem 

oportunidade” (MARICULTORA 1, 2020). Aumentar o número de associadas e a 

produtividade da AMAR é um dos grandes sonhos de Luzia, mulher que se dedica 

diariamente para motivar mulheres a conhecer novas atividades e para viabilizar 

ações no trabalho da maricultura. Nas palavras de Luzia,  

[...] eu me sinto uma guerreira, por tanta luta que a gente já teve e hoje a 
gente tá vendo o projeto da gente quase 100% realizado, porque falta pouca 
coisa pra nós realizar. E também outra coisa que eu me sinto realizada é de 
ser reconhecida por muita gente. Não é comum a gente ter reconhecimento 
pela comunidade, porque não é todo mundo que reconhece o trabalho da 
gente, mas por algumas pessoas sim (MARICULTORA 1, 2020). 

O reconhecimento é um aspecto de muito orgulho para Luzia, ainda que muitas 

vezes ele venha de pessoas de fora de Rio do Fogo. Luzia conta que no início da sua 

profissão, ela escutou muitas piadas da comunidade, pessoas que não acreditavam 

no projeto das algas e desvalorizavam a profissão, então, hoje, a conquista da unidade 

de beneficiamento da AMAR e o seu reconhecimento como uma profissional 

representa muito para Luzia. “[...] Enquanto o coração tiver batendo e as perninha tiver 

podendo, eu tô lá no cisco” (MARICULTORA 1, 2020). Com relação à maricultura, 

Luzia tem o desejo de continuar no mar, plantando, colhendo e transformando as algas 

em diversos produtos. 

Mulher, mãe, filha, avó, esposa, pescadora, maricultora, amiga, líder, em todos 

os relatos coletados no trabalho de campo o nome Luzia sempre está associado às 

palavras “alga” e “associação”. Seu acolhimento, carisma e suas ideias são 

conhecidos e admiradas por todos de Rio do Fogo. Luzia é força e ombro amigo para 

as mulheres maricultoras da AMAR, acredita que o trabalho com as algas pode mudar 

a realidade de muitas e incentiva, diariamente, a organização das mulheres da 

comunidade.   
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3.2 Regina – Erinalva  

Figura 4 - Regina 

 

Fonte: AMAR, 2020 

Erinalva Batista da Silva, 42 anos, filha de Antônio Batista da Silva e Marinalva 

Lopes de Andrade, nascida em 10 de junho de 1978, a mais velha de um grupo familiar 

de 11 filhos, é mais conhecida como Regina e explica que o nome Erinalva foi 

escolhido pela mãe, mas seu pai não soube pronunciar, então preferiu por apelidá-la 

de Regina. Outro fato interessante em relação aos nomes dos seus familiares é que, 

anos após, sua mãe deu o nome de Edinalva à outra filha, mas seu Antônio preferiu 

apelidar de Rosa. Então ficou Erinalva e Ednalva como Regina e Rosa, 

respectivamente.  

Nascida em Rio do Fogo, Regina vive até o momento na comunidade e ressalta 

que não houve muitas mudanças na região. Ao lembrar da sua infância, Regina conta 

que sempre teve maior proximidade com seu pai – falecido um mês antes da data de 

realização da entrevista – e à segunda família que ele construiu ao se separar da sua 
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mãe. A separação de seus pais ocorreu quando Regina ainda era criança; por isso, 

com 8 anos de idade, Regina foi morar com sua avó e sua outra irmã.  

[...] e toda vida eu gostei de sair, eu não ficava em casa. Eu ia “pros mato” 
achar fruta. Eu ia “pros mato” lá daquele povo mais antigo, buscar lenha. Ia 
para a praia pegar cisco, pequena, meu pai e eu. Quando eu chegava em 
casa, cansada, tomava banho, comia e ia dormir (MARICULTORA 2, 2020).  

É assim que Regina descreve sua infância, destacando que o trabalho sempre 

esteve presente na sua vida, principalmente, o cisco. Por sua avó ser deficiente e 

alcoólatra, Regina foi criada de forma mais livre, com a permissão de sair de casa, de 

maneira “tanto fez como tanto fazia”, como colocado pela interlocutora. “Eu nunca 

gostei de estudar não, meu negócio era trabalhar” (MARICULTORA 2, 2020), ao 

contrário da sua irmã, Regina preferia sair para trabalhar a frequentar a escola.  

Pelas condições precárias dos trabalhos realizados por Regina, na coleta de 

cisco na praia ou de coleta de lenha, a interlocutora não considera que teve uma boa 

infância. Nesse contexto, aos 14 anos, Regina se casou com João, com a ideia de 

que poderia ter uma vida melhor e mais segura, ter outras possibilidades com a sua 

própria casa e alguém para dividir a vida. “A gente pensa uma coisa, aí quebra a cara” 

(MARICULTORA 2, 2020).   

O início da vida de casada de Regina não foi como ela imaginou. Na época, 

seu marido pescador trabalhava nos estados vizinhos, “pescava fora”, então passava 

longos períodos – cerca de três a cinco meses – em outra cidade e ao retornar para 

Rio do Fogo, destinava seu tempo e dinheiro ao lazer nos bares da cidade, não 

dedicando tempo para casa e para família.  

Regina engravidou do primeiro filho em 1994, um ano após o seu casamento. 

E teve os seus quatro outros filhos nos anos de 1995, 1997, 2001 e 2002. Para ela, a 

dificuldade maior não estava na maternidade, mas na ausência de um pai presente, o 

que a deixava com o dobro das responsabilidades na criação dos filhos, restando 

pouco tempo para o trabalho com a maricultura.  

porque a gente que vive da pesca, esse período [junho e julho] é bom mas 
tem período aqui que é meio cruel. Mas antigamente as coisas era muito mais 
difícil. Eu mesma tinha que levantar, imaginar o que que eu ia fazer para dar 
“de comer” a eles [filhos]. Aí eu ia para a praia, pegar um peixe. As vezes 
meu pai toda vida me ajudou, graças a Deus. E eu ia levando a vida 
(MARICULTORA 2, 2020). 
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Atualmente, a dupla função realizada por Regina é feita de forma mais simples, 

uma vez que, seus filhos já estão grandes – a mais nova irá fazer 18 anos – e, apesar 

de morarem com os pais, já concluíram os estudos e estão trabalhando. A sua filha 

mais nova também participa da AMAR, como secretária, colaborando com o trabalho 

da mãe na maricultura e no trabalho de cuidados.  

Regina destaca o exercício do trabalho de vendedora, mas teve que parar, pois, 

levou muito “prego”, ficou no prejuízo com algumas vendas, então, apesar das 

incertezas da pesca, é a atividade que possibilita um maior retorno. “É bom demais a 

pessoa tá num canto e saber que tá trabalhando e que com o tempo vai receber...isso 

é bom demais” (MARICULTORA 2, 2020).  

A relação de Regina com o cisco, como colocado acima, teve início na sua 

infância, passando pela adolescência e está presente hoje na vida adulta. 

Antigamente, o seu trabalho era de coleta e extração simples, hoje é de plantio e 

colheita, possibilitando uma maior segurança e organização do seu dia. Apesar disso, 

Regina descreve com felicidade todas as etapas do seu trabalho com o cisco (algas):  

a gente vivia na praia tirando cisco, juntava a semana todinha quando era no 
final de semana vivia pra pegar um pouquinho de dinheiro. Mas pra gente, 
minhas colegas, era uma alegria tão grande, a gente ficava numa felicidade 
tão grande. E a gente tirava cisco durante o dia e tinha um período que, à 
noite, dava muito cisco. Aí quem ia de noite, mais aquelas “mulher” mais 
velha, a gente ia e elas ficavam com o saco dentro d’água e numa noite de 
lua era uma alegria tão grande (MARICULTORA 2, 2020).  

 Como o trabalho de coleta era realizado diariamente, antes de iniciarem o 

plantio, Regina levava seus filhos à praia para ajudá-la. Assim, ela relata que durante 

o processo de mudança na atividade, em que as mulheres foram ensinadas a plantar 

algas, o seu marido e os moradores de Rio do Fogo não concordavam com a prática 

e até hoje, é comum escutar piadas de que ela está trabalhando muito para pouco 

retorno financeiro.  

Contudo, Regina demonstra estar feliz com o que seu trabalho pode 

proporcioná-la, principalmente após a construção da unidade de beneficiamento da 

AMAR. “Eu não tô mais feliz ainda por que nesse período1, a gente não tá trabalhando 

 
1 É importante ressaltar que a entrevista da qual a fala foi coletada foi realizada virtualmente pois se 
deu durante o período de isolamento social rígido no estado do Rio Grande do Norte, em razão da 
pandemia da Covid-19. Apesar disso, as maricultoras estavam sem plantar algas desde o final do ano 
de 2018 devido a formação de bancos de areia no local do plantio, porém, a pandemia e as medidas 
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né, mas eu não vejo a hora de voltar a trabalhar porque, pelo menos lá a gente distrai 

a mente porque só dentro de casa é um estresse grande” (MARICULTORA 2, 2020).  

Os estresses em casa, citados por Regina, compreendem os conflitos entre os 

filhos e com seu marido, em sua maioria, pelo consumo de bebida alcoólica. As 

desavenças com João foram constantes em sua vida de casada, contudo, não 

acontecem com frequência no momento, pois seu marido está pescando apenas em 

Rio do Fogo e não precisa ausentar-se de casa. Hoje, João também faz parte da 

Associação AMAR e apoia o trabalho de Regina, após muita persistência dela em 

continuar com esse trabalho, João participa da associação auxiliando na plantação 

das algas.  

Em dias de conflito, Regina conta com o apoio e amizade de Luzia, “[...] ela faz 

por mim o que as minhas irmãs que moram aqui, não faz. Se eu tiver, ela tem” 

(MARICULTORA 2, 2020), e destaca a importância de criar uma rede de apoio entre 

familiares e amigos. 

Com relação ao futuro, Regina aponta que seu maior desejo é de ver seus filhos 

estabilizados, com uma casa própria e que tem conversado com João para comprar 

os terrenos a venda próximos a casa da família, para que cada filho tenha uma 

garantia. Mulher de fé, pede a Deus para que não haja intrigas entre seus filhos, como 

ocorreu entre seus irmãos no falecimento de seu pai.  

É possível afirmar que a trajetória de Regina retrata a realidade de muitas 

mulheres, tendo em vista as circunstâncias da sua infância e adolescência, tanto ao 

assumir muito cedo as responsabilidades do trabalho de cuidados, conciliando com o 

trabalho na pesca para sobreviver e garantir uma boa vida aos seus filhos, com pouco 

apoio do seu marido e dos familiares, como também, ao continuar exercendo o seu 

trabalho sem apoio do seu marido, em uma comunidade em que as distinções 

baseadas no feminino e masculino são muito presentes. Descrever a história de uma 

mulher protagonista da sua vida e que, hoje, com sua trajetória inspira outras mulheres 

a conquistarem o seu próprio espaço, me faz acreditar que é possível modificar os 

cenários a nossa volta.  

 
de isolamento social impediram a realização das outras atividades da AMAR, como beneficiamento da 
alga já coletada e comercialização de produtos. 
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3.3 Pitita – Nízia 

Figura 5 - Pitita 

 

Fonte: AMAR, 2020. 

Nízia Maria Silva de Freitas, 43 anos, filha de Pedro Galvino de Freitas e Ana 

Gomes da Silva, nascida em 08 de fevereiro de 1977, a terceira filha de um grupo 

familiar de sete irmãos. “Poucas pessoas num lugar me conhecem por Nízia, só mais 

por Pitita. Se você chega em Rio do Fogo “onde é que mora Pitita?”, todo mundo 

conhece” (MARICULTORA 3, 2020). Pitita, como ela prefere ser chamada, recebeu 

esse apelido de seu pai quando era criança. Por ser muito pequena, a avó sugeriu 

que a chamassem de Pitita, já que ela era “tão piquititinha” e assim ela é conhecida 

até hoje. 

“Nasci, me criei, me casei e ainda tô morando” (MARICULTORA 3, 2020), Pitita 

demonstra muito carinho pela cidade de Rio do Fogo, onde foi criada pela sua avó 

Josina, carinhosamente chamada de Zinha. Os pais de Pitita se separaram quando 

ela tinha dois anos e, durante a sua infância, seus pais viveram em um relacionamento 

de idas e vindas. Pitita conta que o seu pai bebia muito e, por isso, tinha um 
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comportamento agressivo com ela, sua avó e suas irmãs, destacando uma situação 

em que Pedro levou Pitita para morar com ele e chegou a trocá-la por uma dose de 

cachaça. Quando sua avó soube disso, levou Pitita para casa dela e após isso, Pitita 

não quis mais morar com sua mãe e continuou com sua avó até o dia do seu 

casamento.  

Ao ser questionada sobre como foi a sua infância, Pitita descreve que  

[minhas lembranças da infância] não são bem boas não, viu. Não são muito 
boas não, porque meu pai bebia muito, muito mesmo. E a gente saía de noite, 
de madrugada, para ficar na casa dos vizinho, porque ele chegava em casa 
bagunçando, com a faca ameaçando para matar e a gente com medo, eu e 
minha avó. Aí eu dormi muitas noites, madrugadas, assim, sem energia 
(MARICULTORA 3, 2020). 

Durante a infância de Pitita, Rio do Fogo não tinha energia elétrica, o que 

causava mais insegurança para ela e sua avó, que precisavam sair de casa muitas 

vezes à noite para pedir abrigo e ajuda na casa de vizinhos a fim de evitar conflitos 

com o seu pai. Pitita narra que, aos sete anos, quando já era “maiorzinha”, já separava 

os lençóis e acordava sua avó para ir dormir na casa de outro familiar, longe de Pedro. 

Apesar dos acontecimentos em sua infância, Pitita sempre se dedicou aos 

estudos. Pitita fala com orgulho que é a única dos seus irmãos que sabe ler e escrever, 

reconhecendo a importância dos estudos na sua vida. Sua avó Zinha foi a sua maior 

incentivadora nesse processo, Pitita relata que estudava na escola do município, mas 

sua avó também pagava aulas particulares, sempre dizendo que apesar de ela não 

saber ler, deixaria essa herança dos estudos para Pitita. Sua avó também era 

maricultora, retirava o cisco durante toda a semana para vender ao atravessador que 

ia à Rio do Fogo aos finais de semana.   

Assim, o cisco sempre esteve presente na vida de Pitita. Na infância, sendo a 

atividade que custeava seus estudos e os seus momentos de lazer junto a sua avó. 

Na vida adulta, como sua profissão. Pitita relata que, aos 10 anos, retirava cisco com 

sua avó durante a madrugada para vender e comprar, principalmente, roupas. A 

prática da coleta, na época, não era sustentável, a alga era arrancada da pedra, 

impossibilitando o crescimento das plantas naquele local, o que fazia com que as 

mulheres coletassem em horários não convencionais na tentativa de se antecipar às 

outras mulheres de Rio do Fogo, prática presente em todo o litoral do RN, conforme 

estudos de Knox (2009).  
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O cisco era comercializado por R$0,50, as vezes R$0,25, e, assim, Pitita e 

Zinha viviam. Durante a adolescência, Pitita reforça que a sua relação com seu pai 

permaneceu conflituosa,   

depois que eu fiquei adolescente aí foi quase a mesma coisa, porque eu 
saía... sempre tava com mais ela [avó]. Quando ele ficava bom, passava um 
mês bom, quando pensava que não, tava bebendo de novo. Aí era a mesma 
coisa. Quando a gente chegava em casa no outro dia, não tinha um prato, 
não tinha nada. Nem uma caneca pra beber água a gente num tinha, porque 
ele furava tudo, quebrava tudo (MARICULTORA 3, 2020). 

Pitita conta que sua adolescência foi de muitas aventuras, pois não podia 

arranjar um namorado que o seu pai já “dava uma carreira” no rapaz, impedindo os 

relacionamentos da filha. Porém, aos 17 anos Pitita conheceu José Barbosa (Dedé), 

seu marido, em uma festa em Rio do Fogo, apesar de ele ser de Lagoa de Sal, distrito 

do município de Touros. Assim, namoraram durante nove meses e no São João, ela 

se casou. Ela narra que pensou “eu vou é sair de casa, pra ver se eu tinha sossego”, 

mas, o sossego durou apenas nos primeiros meses, logo, o seu pai voltou a ameaçá-

la,  

e mesmo depois que eu casei, ele vinha bater na casa que eu morava pra me 
esculhambar. Esculhambava eu, esculhambava meu marido, aí ele [marido] 
queria dar nele [pai] e eu num deixava [...] meu pai e minha avó ficou doente, 
aí depois ela faleceu. E quem foi que ficou com Coapa - Coapa é o apelido 
dele [pai], chamava de Coapa - pra cuidar?! Eu (MARICULTORA 3, 2020).  

Pitita cuidou de seu pai até o falecimento dele em fevereiro de 2017. Devido ao 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas, seu pai teve parte dos seus órgãos 

comprometidos, perdendo até o movimento de uma das pernas. “Ele gostava sempre 

de beber e esculhambar com o povo [...] mas o jeito é aguentar calada e fazer nada 

né?” (MARICULTORA 3, 2020). Assim, Pitita continuou escutando xingamentos e 

desaforos do seu pai, mas não deixou de auxiliá-lo, preparando suas refeições 

diariamente.   

Na tentativa de viver uma vida mais sossegada, Pitita casou-se muito jovem, 

mas continuou morando com sua avó nos primeiros meses. A sua relação com Dedé 

foi tranquila até o envolvimento de Pitita com o Projeto de Desenvolvimento de 

Comunidades Costeiras – DCC,  

era bem, tudo bem. Mas ficou mais alguma coisa assim depois que criou o 
projeto [...] quando veio esse projeto aqui pra Rio do Fogo que eu 
participei...ave maria, aí veio a complicação, era briga em cima de briga. Aí 
pronto, ele não queria e eu... eu dava conta de tudo, mas não saía de casa 
(MARICULTORA 3,2020).  
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Ainda que Pitita já trabalhasse com o cisco, na forma de coleta e venda, o 

projeto trouxe novos conhecimentos para realidade da maricultura em Rio do Fogo, a 

partir do plantio da alga, além de possibilitar a aquisição de conhecimento com 

minicursos, palestras e custeio de viagens para seminários em outros estados, o que 

não foi bem aceito pelos maridos das mulheres envolvidas nas ações do projeto, 

inclusive por Dedé, pois Pitita passou a dedicar parte do seu dia à essas atividades.  

Mãe de quatro filhos, Pitita teve o seu primeiro filho com 18 anos e descreve 

que foi um período difícil pois não se tinha acesso à hospital e à assistência durante 

o período da gravidez, tanto que só a última filha nasceu em Rio do Fogo, os três 

primeiros nasceram na maternidade do município de Touros. Dessa maneira, com o 

nascimento dos seus filhos, Pitita dedicou-se ao trabalho de cuidados mas ainda 

coletava cisco e levava seus filhos com ela, “eles eram pequenos assim e eu não saía, 

era só dentro de casa mesmo as vezes quando eu ia tirar cisco, eu levava tudinho, 

deixava em cima de uma pedra e ia tirar cisco” (MARICULTORA 3, 2020). 

À medida que seus filhos foram crescendo, ela retomou o trabalho na 

maricultura na época do Projeto e, além da oposição por parte do seu marido, Pitita 

também encontrou resistência por parte dos seus filhos, como ela coloca: “[...] Aí ficou 

complicado, porque quando eu ia sair, eles já estavam tão acostumado de eu não sair, 

ficar num canto, era só eu e eles dentro de casa, aí quando eu comecei a sair aí eles 

ficam dizendo as coisas. Dizendo as coisas que eu não devia sair (MARICULTORA 3, 

2020).  

Ainda assim, Pitita persistiu, continuou a trabalhar e a viajar para representar a 

AMAR nos seminários em outros estados, “eu disse “eu vou” aí arrumei a mala [...] 

vieram me pegar aqui e me mandei. Aí quando cheguei aqui, [Dedé] passou uns 10 

dias com raiva” (MARICULTORA 3, 2020). Pitita conta que, nas suas primeiras 

viagens, Dedé ficou dias sem falar com ela, inclusive pedindo para ela escolher entre 

ele e o trabalho, escolha a qual ela se recusou a fazer e continuou cuidando da casa 

e das algas. Hoje, Pitita afirma que Dedé não se opõe mais ao seu trabalho, nem ela 

pede permissão, só comunica que vai; segundo ela, Dedé se acostumou com a 

situação.  

Para o futuro, Pitita ressalta sua preocupação com o trabalho na maricultura, 

uma vez que, o grupo não consegue plantar desde o final de 2018 pois no local da 
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plantação formou-se um banco de areia que ainda não se desfez. Além disso, o 

moinho – equipamento chave do processo de beneficiamento – solicitado pelo projeto 

Governo Cidadão, ainda não foi entregue, o que inviabiliza o processo produtivo. Pitita 

conta que diariamente recebe ligações dos seus compradores, perguntando pelo pó 

das algas e ela responde, com tristeza, que elas não têm o produto para vender.    

Outro ponto colocado por Pitita é a realização da eleição na AMAR e Pitita não 

poderá concorrer pois pretende se aposentar em dois anos. Esse contexto a deixa 

apreensiva pois são anos representando a associação, mas também confiante que ou 

Luzia ou Regina assumirão a presidência, então as “três mosqueteiras” continuarão 

juntas, “ainda tenho uma fézinha, ainda tenho a fé no senhor [...] meu sonho sempre 

foi de nossa associação trabalhar sempre. Eu vou me aposentar e não vou ficar 

parada, jamais” (MARICULTORA 3, 2020).  

Presidente da AMAR desde 2009, Pitita, com sua trajetória, nos mostra que a 

mulher pode estar presente e transformar os espaços que representa. A primeira das 

mulheres a participar do projeto de desenvolvimento da maricultura no local, Pitita é 

referência de dedicação ao trabalho e resiliência. Mulher forte, construiu ao longo da 

sua vida, apesar dos conflitos familiares, sua determinação para encarar os inúmeros 

desafios ainda presentes atualmente.   

3.4 Empoderamento e vivências das mulheres  

O conceito de empoderamento, amplamente utilizado atualmente pelos 

diversos movimentos, a exemplo de mulheres, negros, LGBT, indígenas e 

comunidades tradicionais foi pela primeira vez utilizado no final dos anos 1960, pelo 

movimento negro americano, no termo em inglês empowerment, com sentido 

emancipatório. Posteriormente, esse conceito foi incorporado pelos movimentos 

feministas e passou a ser utilizado academicamente à medida em que se difundiu 

pelos movimentos sociais.  

No Brasil, o primeiro trabalho a tratar de “empoderamento” foi de John 

Friedmann em 1966, ainda utilizando o termo em inglês – empowerment – para expor 

uma proposta de desenvolvimento alternativo a partir da garantia de direitos e 

diminuição da pobreza, sendo empoderamento uma medida de inclusão dos 

indivíduos na cidadania, isto é, “todo acréscimo de poder que, induzido ou 
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conquistado, permite aos indivíduos ou unidades familiares aumentarem a eficácia do 

seu exercício de cidadania” (FRIEDMANN, 1996, p. 8).   

Contudo, um dos primeiros trabalhos a trazer o termo em português foi o de 

Lisboa, em 1999, no qual a questão do empoderamento é sistematizada a partir da 

conquista de direitos de mulheres de comunidades periféricas em Florianópolis com a 

maior ocupação do espaço público. Em trabalhos posteriores, Lisboa (2002, 2003) 

retrata o processo de empoderamento das mulheres caboclas migrantes, entendendo 

como o empoderamento veio por meio da resistência dessas mulheres com a 

conquista de suas moradias, expondo “um poder que afirma, reconhece e valoriza, ao 

invés de um poder que oprime, domina e anula” (LISBOA, 2002, p.24), então, 

afirmando que empoderar-se seria   

o processo pelo qual pessoas, organizações sociais ou comunidades criam o 
seu próprio espaço vital, tanto social como ecológico, e a partir dele 
aprendem a lidar criativamente com situações-problema e em função de suas 
necessidades básicas; o enfoque é centrado na força e na capacidade das 
pessoas de descobrir e desenvolver suas capacidades para vencer e superar 
seus problemas tanto individuais como socioestruturais (LISBOA, 2003, 
p.23).  

Com a popularização do termo nos movimentos e nas redes sociais, é possível 

notar a pluralidade e abrangência de sentidos desse conceito, é recente uso do termo 

no Brasil, estando ausente dos dicionários em português (HOROCHOVSKI e 

MEIRELLES, 2007). Inicialmente, é importante ressaltar que empoderamento não é 

um fato mas um processo, algo construído diariamente, a partir de mudanças na 

mentalidade dos indivíduos que apesar de não acontecerem de forma espontânea por 

serem dinâmicas e precisarem, normalmente, de atores externos, dependem das 

percepções dos indivíduos e da sua autovalorização.  

Além disso, a noção de empoderamento traz um sentido comparativo na 

medida que pessoas são empoderadas em relação às outras ou em relação a sua 

condição anterior (SARDENBERG, 2006). Segundo essa lógica, por se tratar de um 

processo, questiona-se de que maneira mulheres pescadoras que se organizam em 

uma associação de mulheres ou que tem participação ativa nas entidades de 

representação locais estão construindo esse processo de empoderamento coletivo, 

em comparação às mulheres pescadoras que não o fazem.  
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Para fins de sistematização, pode-se compreender empoderamento como uma 

categoria analítica e empírica, Como categoria analítica, empoderamento pode ser 

entendido como um sinônimo mais amplo de autonomia, retratando a questão da 

emancipação, mas também das relações de poder inseridas nos relacionamentos 

interpessoais. Entre as definições está a que serviu de base para início dessa 

pesquisa, na visão baseada em Perkins e Zimmerman (1995), que diz que o 

empoderamento é um “[...] processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm 

controle sobre suas vidas e participam democraticamente no cotidiano de diferentes 

arranjos coletivos e compreendem criticamente seu ambiente” (HOROCHOVSKI e 

MEIRELLES, 2007, p. 486).  

Essa definição, de caráter emancipatório, reflete a questão do empoderamento 

como a conquista de visibilidade e capacidade de decisão, como afirma Gohn (2004), 

empoderamento é tornar as pessoas protagonistas, sendo esse conceito muito 

próximo da noção de autonomia, quando essa é utilizada para designar a 

descentralização de poder e autodeterminação. O empoderamento também pode ser 

compreendido pela visão desconstrucionista que entende esse processo como a 

representação das lutas contra a manutenção da ordem patriarcal, pela diminuição da 

vulnerabilidade de gênero e para igualdade de condições em relação aos homens 

(LAGARDE, 1996; SARDENBERG, 2006).  

Nesse trabalho, a categoria “empoderamento” será analisada, prioritariamente, 

pelo viés emancipatório, utilizando a definição de Sardenberg (2006): que considera 

empoderamento como 

o processo da conquista da autonomia, da auto-determinação. E trata-se, 
para nós, ao mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. 
O empoderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das 
mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal 
(SARDENBERG, 2006, p. 2). 

Nas vivências das mulheres estudadas é possível destacar pontos em comum 

que demonstram o início do processo de conquista de autonomia. Tanto Pitita, como 

Regina tiveram infâncias difíceis, sofreram violências físicas e simbólicas e, somente 

a partir do trabalho, e do ganho econômico conseguiram romper com as outras 

estruturas violentas de apagamentos de sua subjetividade, fatos presentes desde a 

sua infância e adolescência. Já Luzia, apesar de não lidar com dificuldades financeiras 

durante a infância, não se sentia livre por não poder sair de casa. Apenas com o 
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casamento e a construção da sua casa, Luzia passou a frequentar outros espaços 

que tinha vontade – praia, festas e reuniões.  

Nesse sentido, o fator casamento se apresenta nas trajetórias estudadas como 

libertação, na medida em que, as mulheres associam o “sair de casa” à emancipação 

e distanciamento do controle dos pais. Além disso, é salientado a questão do 

casamento na adolescência, entre os 14 aos 16 anos. Considerando a conjuntura de 

infâncias marcadas por violências simbólicas e de inferiorização das mulheres, quanto 

mais cedo o casamento, melhor seria para elas devido às possibilidades de mudança 

e maior autonomia.  

Destaca-se também o aspecto do fato reverso do discurso que as mulheres 

estão submissas às decisões dos homens, podendo ser observado na trajetória de 

Regina, uma vez que, seu marido trabalhava em outra cidade e era dela toda a 

responsabilidade diária e tomada de decisões quanto a casa e os filhos. Knox (2009) 

retrata como a ausência masculina, por curtos ou longos períodos, proporciona, de 

certa maneira, uma maior autonomia para as mulheres.  

Nas três trajetórias, a persistência e a sabedoria estão sempre presentes, 

abrangendo perfis de diversas mulheres que iniciam suas histórias em comunidades 

pesqueiras rurais. A construção da fala e conquista de liberdade de expressão nos 

espaços do lar e nos espaços públicos certificam o processo de transformação 

individual, também associado às mudanças no contexto social, tanto a partir do 

casamento como na adesão a um projeto e exercício de uma nova atividade.   

Os relatos das maricultoras trazem, em muitos momentos, a superação de uma 

lógica e poder patriarcal, em especial, quando as mulheres expõem a decisão de 

continuar trabalhando e participando das reuniões, mesmo sem apoio do marido, dos 

filhos e ouvindo piadas dos demais pescadores do local, como nas falas colocadas: 

“aí quando eu comecei a sair aí eles [filhos] ficam dizendo as coisas, dizendo as coisas 

que eu não devia sair” (MARICULTORA 3, 2020); “a gente levava tanto do apelido, 

levava nome de doida” (MARICULTORA 2, 2019). Nesse trabalho, esse movimento 

de tentativa de afastamento da lógica opressora, resultando na transformação 

individual e coletiva, será tratado como processo de empoderamento.  
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Enquanto categoria empírica, o conceito de empoderamento pode ser 

trabalhado de diversas maneiras. A primeira delas diz respeito aos sujeitos do 

empoderamento, quais sejam: individual ou intrapessoal, organizacional e comunitário 

ou coletivo. Para fins desse trabalho serão consideradas as esferas individuais e 

comunitárias/coletivas. A área organizacional diz respeito ao empoderamento no nível 

da organização, com relação a como se dá a participação na associação, formas de 

organização e compartilhamento de decisões (HOROCHOVSKI e MEIRELLES, 2007). 

Apesar de nesse trabalho, a AMAR ser considerada como importante instrumento, 

meio através do qual se possibilitou a organização das mulheres, o funcionamento 

interno da associação não será o foco do trabalho.  

Já o empoderamento no nível individual está relacionado à percepção dos 

indivíduos sobre si mesmo e a sua atuação na comunidade, o qual está associado ao 

empoderamento coletivo pois este diz respeito à forma como os indivíduos se inserem 

nas dinâmicas locais, suas formas de cooperação e mobilização para atingir objetivos 

comuns (HOROCHOVSKI e MEIRELLES, 2007).   

Nessa perspectiva, as definições e possíveis formas de medir o 

empoderamento individual e coletivo estão expostas no quadro 1 a seguir.  
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Quadro 1 - Classificação de empoderamento quanto aos sujeitos 

Tipo Definição Como medir 

Individual 

Indivíduos são e se auto 

percebem como 

detentores de recursos 

que lhes permitem influir e 

controlar os cursos de 

ação que lhes afetam; 

Relacionado à auto 

percepção. 

As pessoas sentem que 

são competentes em uma 

situação, que sua 

presença é relevante, se 

sentem confortáveis para 

expor suas opiniões. 

Coletivo 

Os sujeitos da 

comunidade pensam 

estratégias e ações para 

atingir os seus objetivos 

coletivamente; 

Relacionado à 

mobilização. 

Mobilização dos sujeitos 

da comunidade, 

propostas de ações pelos 

indivíduos, construção de 

estratégias coletivas. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Horochovski e Meirelles (2007), 2019. 

Além das transformações no aspecto individual, foi possível observar que a 

formação do grupo de mulheres no Projeto de Desenvolvimento de Comunidades 

Costeiras e, posteriormente, a criação da AMAR gerou nas mulheres um sentimento 

de pertencimento e valorização da coletividade. Algumas das mulheres envolvidas já 

tinham laços familiares – algumas eram primas – mas a associação trouxe outros 

vínculos, entre as mulheres da comunidade e com mulheres de outras praias, como 

relata a Maricultora 1 “[...] uma amiga minha que me convidou para ir, disse que era 

muito bom plantar alga, depois as mulheres de Pitagui vieram conhecer, e a gente 

ensinou a elas como faz e até hoje, a  gente teve contato as de Pitimbu da Paraíba, 

Tapui, Flecheiras” (MARICULTORA 1, 2019), exemplificando como a rede de 
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mulheres de algas vem sendo formada, com o compartilhamento de saberes e 

práticas.  

Além da classificação quanto aos sujeitos, empoderamento pode ser 

sistematizado por recursos. Segundo Horochovski e Meirelles (2007), tais recursos 

podem ser identitários/individuais, econômicos, sociais e políticos. O primeiro 

compreende o aumento da auto-estima, do auto-reconhecimento e do pertencimento 

ao grupo. O segundo – recurso econômico – pode ser entendido não só como o 

acesso à renda, mas a forma de utilização desse bem, as condições de trabalho e a 

contribuição da renda na família. O social, por sua vez, abrange a questão do status, 

da participação ativa e consciente, do acesso à informação e o poder de ter voz. Por 

fim, o político que está relacionado a uma cultura política inclusiva e ao engajamento 

cívico na comunidade.  

A observação desses recursos se deu tanto nas vivências diárias e observação 

das rotinas e encontros das mulheres, como por meio das entrevistas. O aspecto 

identitário esteve presente em diversas falas sobre se sentir mais segura, confiante e 

na valorização das atividades exercidas, muito relacionado ao psicológico e a maneira 

que as mulheres se enxergam na família e na comunidade. Já o econômico, se insere 

na independência financeira, conquistada relativamente por essas mulheres com a 

renda do trabalho na maricultura, o “ter meu próprio dinheirinho” e o “não ter que pedir” 

é bastante ressaltado por elas, por poder decidir como e com o que gastar, comprar 

algo para si e para os filhos, além de contribuir diretamente nas despesas da casa.  

O social, ou que poderia ser chamado de comunitário, é visto nas trajetórias 

femininas estudadas na medida em que as mulheres optam, por curiosidade e, 

também, incentivada por vizinhas e amigas, a participar do projeto e a formar um grupo 

de mulheres maricultoras. Esse ponto está relacionado aos outros recursos pois por 

meio do acesso das mulheres às reuniões e a troca de conhecimentos, gerou uma 

mudança individual das mulheres e, consequentemente, no comportamento dentro do 

lar, de expor mais suas vontades – ainda que essas não fossem as mesmas dos seus 

maridos e filhos. Aliado a isso, a rede de apoio, gerada por esse engajamento social, 

causou uma sensação de segurança nas mulheres, incentivando-as nesse processo 

emancipatório. 
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Por fim, quanto ao político – abrangendo a cultura política e o engajamento 

cívico e considerando aspectos como apoio para engajamento político, conhecimento 

do sistema político, envolvimento e mobilização das mulheres nas campanhas ou em 

candidaturas - não foi possível observar um grande envolvimento político das 

maricultoras, as quais se mostram desacreditadas nas ações locais, apesar de 

demonstrarem confiança nos projetos realizados na cidade pelo Governo do Estado e 

Ministério da Pesca. Nesse ponto, se faz importante ressaltar que, por se tratar de um 

município rural e pequeno – menos de 10 mil habitantes (IBGE, 2010) – ainda são 

comuns práticas da velha política, pautadas no clientelismo e na sobreposição dos 

interesses individuais ao interesse público. Tal contexto não é favorável para o 

florescimento de maior engajamento político da comunidade e, principalmente, dessas 

mulheres.  

Esses recursos – aprofundados no quadro 2 - são baseados nos trabalhos de 

Malhotra et al. (2002), os quais analisam os indicadores utilizados em 45 estudos 

realizados sobre empoderamento de mulheres em comunidades ao redor do mundo. 

As variáveis utilizadas consideram as dimensões econômica, sócio cultural, 

familiar/interpessoal, legal, política e psicológica.   

Quadro 2 - Dimensões utilizadas para operacionalizar o conceito de 
empoderamento 

Dimensão 

(Dimension) 

Casa 

(Household) 

Comunidade 

(Community) 

Arenas amplas 

(Broader Arenas) 

Econômico 

(Economic) 

Controle das mulheres 
sobre a renda; 

contribuição relativa 
para o sustento da 
família; acesso e 

controle dos recursos 
familiars 

 

(Women’s control over 
income; relative 

contribution to family 
support; access to and 

control of family resources) 

Acesso das mulheres 
ao emprego; 

propriedade de bens e 
terras; acesso à 

crédito; envolvimento 
e/ou representação 

em associações 
comerciais locais; 

acesso aos mercados 

(Women’s access to 
employment; ownership 

of assets and land; 
access to credit; 

involvement and/or 
representation in local 

trade associations; 
access to markets) 

Representação das 
mulheres em empregos 
de alta remuneração; 

mulheres CEOs; 
representação dos 

interesses econômicos 
das mulheres nas 

políticas 
macroeconômicas e 

nos orçamentos 
estaduais e federais 

 

(Women’s representation 
in high paying jobs; 

women CEO’s; 
representation of women’s 

economic interests in 
macro-economic policies, 
state and federal budgets) 
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Sociocultural 

(Socio-Cultural) 

Liberdade de 
movimento das 

mulheres; ausência de 
discriminação contra as 

filhas; compromisso 
com a educação das 

filhas 

(Women’s freedom of 
movement; lack of 

discrimination against 
daughters; commitment to 

educating daughters) 

Visibilidade e acesso 
aos espaços sociais 

pelas mulheres; 
acesso ao transporte 
modern; participação 

em grupos extra 
familiars e redes 

sociais; mudança nas 
normas patriarcais 

(como preferência por 
filhos); representação 
simbólica da mulher 
nos mitos e rituais 

(Women’s visibility in and 
access to social spaces; 

access to modern 
transportation; 

participation in extra-
familial groups and social 

networks; shift in 
patriarchal norms (such 

as son preference); 
symbolic representation 

of the female in myth and 
ritual) 

Alfabetição das 
mulheres e acesso à 
opções educacionais; 
imagens positivas das 

mulheres na mídia, 
seus papeis e 
contribuições 

(Women’s literacy and 
access to a broad range of 

educational options; 
Positive media images of 
women, their roles and 

contributions) 

Familiar/Interpessoal 

(Familial/ 
Interpersonal) 

Participação na tomada 
de decisão no lar; 
controle sobre as 
relações sexuais; 

capacidade de tomar 
decisões sobre 

gravidez; uso de 
anticoncepcionais; 
acesso ao aborto; 
controle sobre a 

escolha do cônjuge e o 
momento do 

casamento; liberdade 
quanto a violência 

doméstica 

(Participation in domestic 
decision-making; control 

over sexual relations; 
ability to make 

childbearing decisions, use 
contraception, access 
abortion; control over 
spouse selection and 

marriage timing; freedom 
from domestic violence) 

Mudanças nos 
sistemas de 
casamento e 

parentesco, indicando 
maior autonomia às 
mulheres (exemplos: 

casamentos 
posteriors, auto 

seleção de cônjuges, 
redução na prática do 
dote, aceitabilidade do 
divórcio); campanhas 

locais contra a 
violência doméstica 

(Shifts in marriage and 
kinship systems 

indicating greater value 
and autonomy for 
women (e.g. later 

marriages, self selection 
of spouses, reduction in 
the practice of dowry; 

acceptability of divorce); 
local campaigns against 

domestic violence) 

Tendências regionais e 
nacionais no momento 
do casamento; opções 

de divórcio; apoio 
politico, legal e religioso 

para (ou ausência de 
oposição ativa) a tais 
mudanças; sistemas 
que fornecem acesso 

fácil a 
anticoncepcionais; 

aborto seguro; serviços 
de saúde reprodutiva 

(Regional/national trends 
in timing of marriage, 
options for divorce; 

political, legal, religious 
support for (or lack of 

active opposition to) such 
shifts; systems providing 

easy access to 
contraception, safe 

abortion, reproductive 
health services) 

Legal 

(Legal) 

Conhecimento dos 
direitos; apoio no lar 

para exercício de 
direitos 

(Knowledge of legal rights; 
domestic support for 

exercising rights) 

Mobilização da 
comunidade por 

direitos; campanhas 
de conscientização de 

direitos; aplicação 
local e eficaz dos 

direitos legais 

(Community mobilization 
for rights; campaigns for 

Leis que apoaim os 
direitos das mulheres; 
acesso a recursos e 

opções; advocacia por 
direitos e legislação; 

uso do sistema judicial 
para reparar violações 

de direito 
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rights awareness; 
effective local 

enforcement of legal 
rights) 

(Laws supporting women’s 
rights, access to resources 
and options; Advocacy for 
rights and legislation; use 

of judicial system to 
redress rights violations) 

Político 

(Political) 

Conhecimento do 
sistema politico e meios 
de acesso ao sistema; 
apoio doméstico para 
engajamento politico; 
exercício do direito de 

voto 

(Knowledge of political 
system and means of 
access to it; domestic 

support for political 
engagement; exercising 

the right to vote) 

Envolvimento ou 
mobilização de 

mulheres no sistema 
politico 

local/campanhas 
políticas; apoio a 

candidatos ou 
legislação específica; 

representação em 
órgãos locais do 

governo 

(Women’s involvement or 
mobilization in the local 

political 
system/campaigns; 
support for specific 

candidates or legislation; 
representation in local 
bodies of government) 

Representação das 
mulheres em órgãos 

regionais e nacionais do 
governo; força enquanto 

bloco eleitoral; 
representação dos 

interesses das mulheres 
em lobbies e grupos 

(Women’s representation 
in regional and national 
bodies of government; 

strength as a voting bloc; 
representation of women’s 

interests in effective 
lobbies and interest 

groups) 

Psicológico 

(Psychological) 

Auto estima; auto 
efifcácia; bem estar 

psicológico 

(Self-esteem; self-efficacy; 
psychological well-being) 

Consciência coletiva 
da injustiça e potencial 

de mobilização 

(Collective awareness of 
injustice, potential of 

mobilization) 

Sentido de inclusão e 
direitos das mulheres; 
aceitação sistêmica do 
direito e inclusão das 

mulheres 

(Women’s sense of 
inclusion and entitlement; 
systemic acceptance of 

women’s entitlement and 
inclusion) 

Fonte: Tradução própria (2020), com base em Malhotra et al. (2002). 

As variáveis do empoderamento são analisadas e mensuradas, no trabalho das 

autoras (MALHOTRA et al., 2002), em três esferas: na esfera da casa (household), da 

comunidade (community) e em espaços mais amplos (broader arenas). Tendo em 

vista o tempo de realização dessa pesquisa, foram observados a questão do 

empoderamento nos dois primeiros espaços, o espaço doméstico e da comunidade, 

sendo possível perceber que, de maneira geral as mulheres demonstram em suas 

trajetórias a conquista de maior autonomia na esfera da casa – tanto na tomada de 

decisões no lar e sobre os filhos, como na persistência para realização de trabalhos 

fora do espaço doméstico, mas que ainda encontram obstáculos no meio da 

comunidade, apesar dos esforços empreendidos na conquista de bens visíveis – como 

as balsas de cultivo das algas e, principalmente, a sede da associação – a crença de 

que “as coisas não funcionam em Rio do Fogo” permanece generalizada, ainda mais 
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tratando-se de uma iniciativa pública liderada por mulheres, as quais anteriormente 

não tinham visibilidade. 

Quanto aos outros recursos colocados por Malhotra et al. (2012), destacam-se 

os aspectos legal, o familiar e o psicológico. O legal compreende o conhecimento das 

legislações, apoio para exercício de direitos e, também, a conscientização e 

mobilização coletiva. Nesse ponto, as mulheres demonstram essa consciência nas 

atitudes em busca de práticas legais e justas – seja na relação do grupo com a 

comunidades, atravessadores e com as instituições públicas – e de registro e 

armazenamento de documentos, de forma a resguardá-las de eventuais problemas.  

O familiar foi um dos fatores mais apontados diretamente na fala das mulheres. 

O processo de construção de autonomia nessa esfera sofreu grandes mudanças, 

considerando que, inicialmente, a estrita associação das mulheres às atividades 

domésticas, gerava um excesso de responsabilidade, de maneira que para tomar um 

rumo diferente, as mulheres enfrentaram obstáculos maiores, como para conciliar os 

estudos com os cuidados com os filhos, os filhos com as atividades na pesca, o que 

ocasionou – em certos momentos da trajetória dessas mulheres – o abandono dos 

estudos e do trabalho na pesca.  

Todavia, com o crescimento dos filhos, as mulheres retornaram à atividade 

pesqueira e isso foi de extrema importância para modificações nas estruturas 

familiares, como no relato da Maricultora 2: “[...] quando eu ganhava [algum dinheiro], 

eu comprava as coisas para as meninas. Os meninos não porque toda vida eles 

gostaram de ganhar o deles” (MARICULTORA 2, 2019). É válido destacar que apesar 

do termo “gostar” ser utilizado, o fato de os homens logo cedo já “ganharem o deles” 

reflete a maior facilidade em conciliar estudo e trabalho, diferentemente das mulheres 

que precisam se adequar aos estudos, trabalho em casa e trabalho na pesca ou em 

outras atividades. Assim, o fato de a mãe – após a conquista de uma renda – dividir 

com as filhas é um incentivo para redução dessas diferenças.   

 Já o psicológico, retratado nos fatores de auto estima, bem estar psicológico e 

consciência coletiva, é um dos aspectos mais reconhecidos pelas mulheres nas suas 

vivências. Associado principalmente à questão da auto estima, é possível notar o 

quanto ao longo dos anos, as mulheres enriqueceram esse aspecto, a partir do 

reconhecimento e quebra do estigma da comunidade, “aqui em Rio do Fogo não muda 
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nada não. Não desenvolve, mas a gente conseguiu” (MARICULTORA 1, 2019). Nesse 

sentido, as mosqueteiras evidenciam, atualmente, ter maior controle diante de 

situações desafiadoras, podendo ser observado nas expressões “eu me sinto uma 

guerreira” (MARICULTORA 1, 2020), “agora eu tô liberta, tô livre” (MARICULTORA 3, 

2019), “mudou muita coisa, eu vivia escrava [...] é uma fase tão boa que você nem 

imagina”  (MARICULTORA 2, 2019).  

É perceptível que, ao pensar no futuro, as mulheres permanecem ativas no 

processo de auto(re)conhecimento e construção de autonomia, ao refletir sobre 

diferentes perspectivas, seja nas possibilidades de bem estar para outras mulheres, 

“[...] que a gente pudesse ajudar a crescer mais e mais e possa empregar mais 

pessoas” (MARICULTORA 1, 2020); no pensamento em garantir algo melhor para os 

filhos, evitando que eles enfrentem obstáculos como os das suas vivências, “eu 

sempre peço a Deus, antes dele me levar que eu conseguir a graça de ver meus filhos 

tudo bem e estabilizado” (MARICULTORA 2, 2020) e também de realização individual 

na continuidade do seu trabalho – “o futuro que eu sempre acreditei [é] sempre eu 

trabalhando, meu sonho sempre foi de nossa associação trabalhar sempre” 

(MARICUTORA 3, 2020). 
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4. O TRABALHO   

4.1 Economia feminista e o trabalho “produtivo” e “reprodutivo” 

A discussão sobre o trabalho e suas diferentes categorias é antiga e envolve 

diversas perspectivas e definições. Marx (2015), em 1844, apontava a questão do 

trabalho como uma condição da existência humana ao afirmar a força de trabalho 

como um valor para satisfação de necessidades e sobrevivência dos indivíduos, 

apesar de não focar, em suas análises, nas questões específicas ao trabalho feminino. 

Assim, essa visão tradicional da economia, distingue o que é considerado trabalho 

“produtivo”, tido como o que gera renda diretamente e “improdutivo”, quando se refere 

ao trabalho não remunerado, como as atividades domésticas e de cuidados pessoais 

e da família.  

Fernandez (2018) aponta a dificuldade de mensurar o trabalho doméstico, uma 

vez considerado como tempo de “não trabalho”, por não ter como aspecto principal a 

produtividade – do ponto de vista econômico – o trabalho dos cuidados, quando 

mensurado, ocupa um tempo maior e mais intenso – por ser repetitivo e integral – do 

que as atividades relacionadas com a produção, além de exigir diversas habilidades, 

dado o caráter fragmentado desse tipo de trabalho, o qual “[...] torna a mulher que o 

desempenha uma mistura de cozinheira, faxineira, arrumadeira, lavadeira, 

passadeira, babá, motorista e governanta” (FERNANDEZ, 2018, p. 570).  

Apesar disso, essas atividades tendem a não ser valorizadas no dia-a-dia do 

lar e não são percebidas pela economia, embora seja considerado o importante fato 

que “o trabalho não remunerado é composto por toda uma gama de atividades que 

geram riqueza e que garantem a reprodução social do sistema” (FERNANDEZ, 2018, 

p. 587) e que, não seria possível substituir todos esses serviços pelos encontrados no 

mercado, tanto pela simultaneidade em que ocorrem como pelos horários não 

definidos.   

Dessa forma, são desenvolvidos estudos que demonstram as assimetrias de 

gênero e refletem sobre novas perspectivas econômicas a partir dos trabalhos 

realizados por mulheres. A economia feminista é um termo recentemente utilizado 

para pensar novas formas econômicas, através da interdisciplinaridade, utilizando o 

gênero como categoria analítica e ponderando os impactos econômicos diferenciados 
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entre homens e mulheres, de forma a compreender o olhar do sujeito invisibilizado, 

como acrescenta Carrasco (2012).  

Em contraponto às perspectivas econômicas padrão, a economia feminista se 

revela fortemente em meados do século XX com vistas a igualdade de gênero e 

questionando fenômenos como desigualdade salarial no exercício das mesmas 

funções, inserção de mulheres em trabalhos precários e o excesso de 

responsabilidade às mulheres no trabalho doméstico, bem como sua não valorização. 

Essa corrente teórica é caracterizada pela multiplicidade de abordagens, como a 

institucionalista, pós-keynesiana e a social, para o questionamento das assimetrias de 

gênero.  

Ao tratar da invisibilidade do trabalho doméstico feminino e do trabalho feminino 

realizado fora de casa, os estudos sobre economia feminista questionam a economia 

clássica. A economia clássica, por sua vez, enfoca o trabalho enquanto mercadoria 

fundamentado na produção de renda, porém sem a inclusão do trabalho doméstico 

ou de demais atividades que não produziam renda diretamente no entendimento do 

sistema econômico global (CARRASCO, 2006).   

Além disso,  

a economia tradicional não contempla em seu objeto de estudo a perspectiva 
de gênero, vale dizer, a possibilidade de que, no espaço econômico, o 
tratamento dado a homens e mulheres possa ser diferente (e, no caso, 
discriminatório para com as mulheres) como consequência dos distintos 
papéis sociais que historicamente têm desempenhado (FERNANDEZ, 2018, 
p. 561)  

De acordo com Orozco (2014), a crise multidimensional na qual estamos nos 

demonstra as diversas contradições da lógica mercantil e de que maneira as 

dimensões que utilizamos como referência refletem desigualdades desse período 

transitório, à medida que têm-se uma dinâmica de mercado contrária ao que a autora 

denomina de “crisis de sostenibilidad de la vida” (OROZCO, 2014, p. 38). Portanto, ao 

criticar o sistema capitalista heteropatriarcal, as reflexões inclinam-se para de que 

maneira esse sistema exerce o controle sobre a vida em sociedade e, principalmente, 

das mulheres e como é possível inserir uma nova perspectiva mais justa em meio à 

essas mudanças mundiais. 
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 Desse modo, o feminismo significa as questões pontuadas acerca da 

qualidade de vida de uma sociedade, ao pensar sobre a sustentabilidade da vida como 

um eixo político e de análise. Como enfatizado por Orozco (2014, p. 40), 

frente a este punto de partida, surge el reclamo feminista de poner la 
sostenibilidad de la vida em el centro [...] Vemos que hablar de 
heteropatriarcado es hablar de trabajos no remunerados, pero también de 
mucho más, de mecanismos de regulación de las esferas invisibilizadas de la 
economía y de la constitución de sujetos dispuestos a habitarlas. 

Nesse sentido, a economia feminista constitui uma reação ao modelo 

econômico vigente ao ter como ponto central o indivíduo, a lógica da vida e a sua 

sustentabilidade, questionando a organização e divisão da sociedade. Aspectos 

determinados tipicamente femininos, como fatores relacionados a emoção e 

fragilidade, formam o modelo de papel social que deve ser internalizado e reproduzido 

pelas mulheres. Como ressalta Bourdieu (2002), tais papeis sociais, por sua vez, são 

marcados por símbolos presentes desde o nascimento na distinção do “feminino” e do 

“masculino”, internalizados e reproduzidos por todos e pelas instituições, em especial 

a família – primeiro espaço de socialização da criança. 

Em relação às atividades que não geram renda diretamente, como o trabalho 

doméstico e dos cuidados, é importante ressaltar que apesar da não valorização 

dessas atividades pela economia clássica, por razão do tempo de trabalho doméstico 

não estar associado diretamente à alguma renda na unidade de produção familiar, e 

o recorrente subjugamento da capacidade feminina para o exercício de trabalhos fora 

da esfera doméstica, o trabalho “reprodutivo” é essencial para manutenção da 

organização familiar e para possibilitar o exercício de outras atividades. Pode-se citar 

como exemplo dessa situação o tempo destinado ao trabalho doméstico pelas 

mulheres que possibilita a prática da pesca artesanal em alto mar – a qual exige uma 

quantidade de dias embarcados, longe da família – pelos homens. É nesse sentido 

que a proposta de pensar a economia por um viés de gênero possibilita a análise de 

novas perspectivas para além dos modelos tradicionais.  

Abaixo, na figura 6, pode ser observada a representação, em forma de relógio, 

de como se dá a divisão do dia de trabalho das mulheres maricultoras de Rio do Fogo. 

O dia começa por volta das 4:30 e tem seu fim às 21:30, sendo dividido em três 

principais atividades: o trabalho doméstico – representado pelo símbolo da casa – o 

trabalho da pesca no mar (plantio e colheita) – representado pelo símbolo da onda – 
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e o trabalho na associação (despesca, beneficiamento e gestão da AMAR) – 

representado pelo símbolo da planta – além dos horários livres – representado pelo 

símbolo do pensamento - nos quais as mulheres, usualmente, utilizam para responder 

as mensagens do whatsapp, ver novelas e conversar com amigos e familiares.  

Figura 6 - Representação do uso do tempo das mulheres 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Como exposto na figura acima, as primeiras horas do dia estão preenchidas 

com o símbolo da casa. No período da manhã, as mulheres se dedicam ao café da 

manhã da família, lanche para as crianças e para os maridos levarem na pescaria e 

limpeza da casa. Após concluírem essas atividades – dependendo também do horário 

da maré do dia – as mulheres seguem para o mar, tanto para atividade de plantio de 

novas mudas de algas, como de manutenção da plantação.  

Por volta de 11:30, as mulheres retornam as suas casas para cuidar da 

segunda refeição do dia. Nesse horário, alguns pescadores já começam a retornar do 

mar, bem como, os filhos pequenos da escola. O período da tarde é destinado à 

associação e o trabalho da maricultura em terra – simbolizado pela planta. Após os 

cuidados com o almoço, as mulheres vão para a sede da AMAR – usualmente é 

necessário levar filhos e netos pequenos – onde realizam a lavagem, secagem e 

beneficiamento das algas. Ao final da tarde, as mulheres retornam para suas casas e 
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após a preparação do jantar e limpeza da cozinha, encerram-se os trabalhos 

domésticos, por volta das 19:30. 

 E então, as últimas horas do dia são destinadas ao lazer e ao descanso. É 

importante ressaltar que apesar do símbolo da casa estar presente apenas nas 

primeiras e últimas horas do dia, o trabalho doméstico e de cuidados é uma função 

constante no dia a dia das mulheres, já que, caso os filhos ou netos precisem de algo, 

são elas que irão sair de suas outras funções para atendê-los, sendo fundamental 

compreender esse trabalho integral de cuidados como uma atividade que precisa ser 

valorizada e também é produtiva, por possibilitar entre outras aspectos a manutenção 

da família a partir do exercício de outras atividades por parte dos outros membros do 

núcleo familiar.    

Por esse ângulo, objetivando a promoção da visibilidade do trabalho 

relacionado às mulheres, a economia feminista debate a naturalização das posições 

econômicas das mulheres e sua exclusão do mundo público, dada a manutenção do 

poder social masculino nesses espaços. No entanto, essas condições não são 

estáticas e as transformações na visão das mulheres sobre as suas posições alteram 

não só a auto percepção feminina, mas também a inclusão dessas em espaços e 

profissões anteriormente masculinizados. Essa nova conjuntura representa uma 

resistência às posições públicas de subordinação historicamente atribuídas as 

mulheres e uma forma de inclusão desse segmento no processo de desenvolvimento 

local.   

Dessa maneira, é sobre a ótica da economia feminista que serão analisados os 

dados coletados, de forma a compreender as mulheres nas dinâmicas da comunidade 

e os seus processos de construção de autonomia individual e coletivamente. 

4.2 “Da dependência à complementaridade”: O trabalho feminino na pesca 

Na pesca artesanal, considerando o social como um espaço de disputa, no qual 

a sua posição é definida pelo acúmulo de capitais que constituem o seu habitus, a 

construção dos espaços do mar e da terra é definida por processos simbólicos, os 

quais espelham os hábitos e as relações presentes na comunidade, que sendo 
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também tradicional2, mantém parte dos costumes de sociedades patriarcais. Nesse 

sentido, o mar é considerado um espaço indivisível e de trabalho masculino, enquanto 

a terra é o espaço da casa e da família, do cultivo de responsabilidade feminina, sendo 

essa determinação perpassada por gerações, por meio de lendas e contos, em que 

as mulheres eram sinônimo de má sorte para pescaria caso estivessem presentes no 

barco (PAULILO, 2016).   

Assim, a distribuição do trabalho na pesca atribui tradicionalmente às mulheres 

as atividades em terra, e no máximo, no chamado “mar pequeno”3, e aos homens, as 

práticas realizadas no alto mar, sendo as últimas consideradas as mais importantes 

no processo, o que corrobora para sobrevalorização do trabalho do homem em 

relação ao exercido nas atividades pesqueiras pela mulher, as quais têm seu trabalho 

constantemente na invisibilidade (KNOX e FIRME, 2016). Essa arbitrariedade na 

divisão sexual do trabalho pesqueiro marca o modo de apropriação social e cultural 

dessas comunidades, reproduzindo a distinção de espaços baseadas no sexo, as 

quais passam a constituir as características identitárias do ambiente do mar e da terra.   

Ellen Woortman (1991) também contribui com essa problematização ao tratar 

da reprodução do discurso público voltado para valorização do trabalho masculino, 

porém ressaltando a complementaridade dos trabalhos antagônicos,  

[...] ainda que os espaços físicos fossem pensados como domínios de gênero 
separados, havia uma relação de complementaridade onde a ajuda de um 
viabilizava o trabalho do outro [...] se o mar tinha (e tem) preeminência sobre 
a terra, mar e terra, homem e mulher, se complementavam na reprodução 
social do grupo (WOORTMAN, 1991, p. 4-6) 

Dessa maneira, ao refletir sobre a mercantilização das terras e a limitação de 

atuação da mulher no espaço que antes era seu – a terra – Woortman (1991) 

demonstra a dependência feminina da renda do pescado do marido, as quais antes 

ocupavam um lugar complementar. E, nesse sentido, como referência a esse texto, o 

título desse tópico inverte a lógica estudada por Woortman nas comunidades do 

 
2 De acordo com o Decreto nº 6.040, o qual institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, entende-se por comunidade tradicional os “grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que 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).  
3 Aquele em que o trabalho é exercido perto da costa continental, a exemplo das atividades extrativistas 
e as de aquicultura, como também o cultivo de algas, de coleta de marisco e até de camarão (KNOX, 
2009). 
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Nordeste. No lugar de dependência, as mulheres de Rio do Fogo alcançam a posição 

de complementaridade da renda família a partir do seu trabalho com algas no mar, 

separando-se da dependência.  

Nessa perspectiva, apesar da divisão sexual de trabalhos, é notória as 

transformações ocorridas nos últimos anos nessas estruturas e a ampliação da 

atuação da mulher pescadora no trabalho considerado “produtivo” e nos demais 

espaços de representação (CARVALHO e KNOX, 2018). A maricultura em Rio do 

Fogo é uma atividade que possibilitou a inclusão de mulheres no mar e em espaços 

coletivos. Essa atividade consiste no plantio de mudas de algas na espécie gracilarea 

birdae. Esse tipo de planta era muito abundante na praia de Rio do Fogo, formando 

um grande “tapete” e “banco” de algas, como pode ser observado na figura 7.   

Figura 7 - Banco de algas 

   

Fonte: AMAR, 2019. 

Contudo, a constante extração dessa planta – sem a devida preservação – 

ocasionou na diminuição da formação desses bancos de maneira natural, então, o 

plantio tornou-se uma estratégia para manutenção desse comércio. A atividade é 
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realizada em maré seca e depende que as mulheres tenham mudas – pequenas 

porções da alga, a serem colocadas em grandes balsas no mar.  

Para segurança das mulheres, é indicado que utilizem roupa apropriada com 

proteção solar, que cubra os braços e as pernas, boné ou touca para região da 

cabeça, tênis ou botas e óculos. Após as capacitações do Projeto que instruiu as 

mulheres ao exercício dessa atividade – no ano de 2005 – foi concedido o uniforme 

completo, contendo calça, camisa de manga, óculos, sapatilha e bota. Contudo, 

considerando o desgaste do uniforme nesses anos, não foi possível registrar em 

fotografias os equipamentos, tendo em vista que já haviam sido descartados. Hoje, de 

acordo com as indicações, as mulheres utilizam apenas a camisa de manga com 

proteção UVA, as outras partes do uniforme não seguem o recomendado.  

O ciclo das algas tem duração de dois meses e é composto por seis partes. A 

primeira consiste na etapa do plantio, como pode ser observado na figura 8. O plantio 

é realizado em maré seca, a cerca de 100 metros de distância da costa, e é feito em 

cinco balsas, formadas de canos e cordas, onde são plantadas uma tonelada de algas. 

O tempo entre o plantio e a despesca são de dois meses, porém nesse intervalo são 

realizadas manutenções, para podar as algas e estimular o crescimento. 
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Figura 8 - Plantio das algas 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

Todas as atividades são realizadas em grupo, porém a despesca (coleta) – 

figura 9 – é a que exige a maior presença de todas, devido a quantidade e peso das 

algas. A despesca é realizada na praia e após isso, as algas são transportadas para 

unidade de beneficiamento.  
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Figura 9 - Despesca das algas 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

O transporte das algas para sede da AMAR era realizado pelas próprias 

mulheres, como pode ser visto na figura 10, pois a sede era localizada a 500 metros 

do local do plantio. Atualmente, o transporte é feito em carroças alugadas, pois a sede 

da AMAR está a uma distância de 2km da praia. 
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Figura 10 - Transporte das algas para unidade de beneficiamento 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

Ao chegar na unidade de beneficiamento, a quarta etapa é a lavagem. A alga 

é lavada em caixas de água para que sejam retiradas as impurezas, como mostra a 

figura 11. A alga plantada em Rio do Fogo – gracilaria birdiae – é de uma espécie 

utilizada na produção do ágar-ágar, um gel extraído de algas marinhas, utilizado pelas 

indústrias farmacêuticas, alimentícias e de cosméticos, que possui excelentes 

propriedades nutricionais, como fonte de vitaminas, em especial, a vitamina C, fibras, 

sais minerais, como o cálcio e o magnésio (BEZERRA, 2008).  
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Figura 11 - Lavagem das algas 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

Após a lavagem, a alga muda a sua tonalidade, adquirindo uma cor 

esbranquiçada. A próxima etapa consiste na secagem (figura 12), a qual é realizada 

em esteiras de lona. Ao secar, a quantidade de algas diminui consideravelmente, 

gerando um aproveitamento de apenas 10% das algas que foram coletadas do mar, 

isto é, uma tonelada de algas plantadas resulta em 100kg de algas secas.  
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Figura 12 - Secagem das algas 

 
Fonte: AMAR, 2019. 

No entanto, para as próximas etapas do ciclo produtivo das algas é necessário 

que as algas estejam secas, a fim de possibilitar que estas sejam colocadas em um 

equipamento denominado moinho que realizará a trituração desse produto, 

transformando-o em farinha – utilizada para os produtos alimentícios – e em pó 

(comercializado para demais indústrias). Abaixo, na figura 13, pode ser observada 

uma das maricultoras segurando a alga seca. 

Figura 13 - Alga seca 

 

Fonte: AMAR, 2019. 
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A ilustração da figura 14 mostra uma maricultora inserindo as algas secas no 

moinho, considerado o principal equipamento na etapa de beneficiamento das algas. 

O equipamento presente nessa foto não se encontra mais na associação, pois devido 

ao tempo de uso e por ser de uma estrutura metálica em contato constante com a 

maresia, tornou-se impróprio para utilização no processo produtivo da farinha que 

seria acrescentada aos alimentos. Contudo, a ausência desse instrumento inviabiliza 

toda a segunda etapa de beneficiamento, restando às maricultoras a comercialização 

da alga desidratada, menos rentável que o pó, farinha e demais alimentos por ser um 

produto com menos procura.  

Como explica uma das maricultoras, o moinho é “[...] a peça principal, no 

moinho a gente bota uma tela e picota as algas, depois que picota as algas a gente 

muda a tela para uma bem fininha e faz a farinha. O moinho que separa que de um 

lado sai a farinha e do outro lado sai o pó” (MARICULTORA 1, 2019).  

Figura 14 - Beneficiamento das algas 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

A farinha é utilizada para produção de produtos alimentícios, como as 

“cocalgas”, mousses e gelatinas, mas também vendida por R$20,00 o quilo. O pó é o 

produto que possibilita um maior retorno financeiro para a AMAR, é comercializado 

pelo valor de R$5,00 um pacote de 25 gramas – R$200 o kg para pequenas empresas 

de beleza que incluem o pó no seu ciclo produtivo de cosméticos e para pessoas que 

funcionam como atravessadores, que compram o pó para revenda em outros estados 

para indústrias alimentícias e de cosméticos. Os produtos alimentícios, apesar do seu 
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alto valor nutritivo, são comercializados apenas dentro da comunidade de Rio do Fogo 

pelos valores de R$2,00 o mousse, a “cocalga” e a gelatina e por R$10,00 uma porção 

de biscoitos.  

Figura 15 - Produtos da AMAR – farinha, pó e algas desidratadas 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

Todo o ciclo produtivo, desde a preparação das balsas para o plantio até a 

comercialização, demonstra a cooperação entre essas mulheres, as quais conciliam 

essas funções com o cuidado da casa, dos filhos e netos e, algumas, dos pais idosos. 

O viés da economia solidária, portanto, está presente nessa atividade pela valorização 

de princípios como participação, bem-estar dos associados, coletividade, 

pertencimento dos membros à sua história local, acarretando a inversão da lógica 

mercantil.   

A divisão das despesas e dos lucros é realizada de maneira proporcional ao 

trabalho realizado naquela colheita, como descreve uma das maricultoras: 

de primeiro, a gente era burro de carga. A gente começou a fazer isso depois 
que apanhou muito [...] aí a gente anota fulano dia tal, quando é na hora de 
fazer a partilha, a gente vê que tu só foi tantos dias, pois só vai ganhar por 
esses dias e uma parte fica para manter a associação (MARICULTORA 1, 
2019).  

Considerando que a perspectiva da gestão social trata de um conceito 

polissêmico “[...] com acepções variadas, mas que giram todas ao redor da ideia da 

solidariedade, em contraste com o individualismo competitivo que caracteriza o 

comportamento econômico padrão nas sociedades capitalistas” (SINGER, 2003, 

p.116), ressalta-se a proposta de aprendizado constante e colaborativo nesse tipo de 

empreendimento.  
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Esse tipo de gestão social reforça a relação do governo com a sociedade civil, 

colaborando para construção de valores democráticos e para adoção de novas formas 

de organização com base no interesse coletivo, sendo caracterizada como “um campo 

de saberes e práticas referentes aos modos de gerir interorganizações, territórios e 

relações sociais, sendo orientado por uma ideologia social e do interesse público, 

orquestrando diferentes escalas e tipos de poder” (ARAÚJO, 2014, p. 88).  

Nesse sentido, refletir sobre as questões relacionadas ao trabalho envolve 

pensar o que significa o trabalho, como a gestão a partir de uma ideologia social se 

insere em uma comunidade, o que passa a ser considerado trabalho e não trabalho e 

as suas implicações nas dinâmicas do cotidiano. Como destaca Saffioti (1976, p. 30), 

o trabalho é “[...] o momento privilegiado da práxis humana por sintetizar a relação dos 

homens com a natureza e dos homens entre si”. 

O trabalho representa a forma em que as pessoas estão inseridas na sociedade 

capitalista e de que maneira estão estruturadas as suas relações e, nesse contexto, 

todos deveriam ser incluídos nesse processo de desenvolvimento, porém, Saffioti 

(1976) nota que, desde o início da inclusão da mulher no mercado de trabalho na era 

industrial, a condição feminina no capitalismo é precária e não mensurada, ainda que 

essas estivessem presentes nos espaços de produção, o seu lugar foi sendo 

estabelecido às margens desse sistema, remanescendo à subordinação aos homens 

os quais assumiram a função de prover. 

Nesse sentido, é importante destacar tais aspectos do trabalho feminino no 

âmbito da pesca artesanal, entendendo o quanto essas atividades passam a ser um 

valor dada a ocupação de novos espaços pelas mulheres, uma vez que,  

nas sociedades pesqueiras, cujos valores estão centrados nas categorias de 
trabalho, parentesco, família e solidariedade, a construção da identidade 
social do homem se faz pelo trabalho na pesca [...] nesse sentido, o discurso 
masculino tende a invisibilizar o trabalho da mulher num espaço reconhecido 
como principalmente masculino, enfatizando a existência de um modelo 
bipolar de divisão do trabalho e também dos espaços. (ALENCAR, 1993, 
p.69)  

Apesar disso, as mulheres maricultoras ressignificam o ato de trabalhar com o 

mar, inspirando outras mulheres da comunidade a ocuparem esses espaços e 

integrando a maricultura e o mar em suas rotinas. Assim, foi possível observar três 

visões das maricultoras sobre o trabalho. A primeira e mais mencionada pelas 



85 

mulheres é a visão do trabalho como uma forma de proporcionar autonomia a partir 

da independência financeira, como pode ser visto na fala da maricultora 2: “[...] aí 

depois desse projeto, a coisa mudou. Quando precisava de uma coisa, era obrigada 

ter muita paciência se meu dedo [marido] quisesse dar e eu trabalhando, não” 

(MARICULTORA 2, 2019). 

O fato de ter o seu próprio “dinheirinho”, como colocado pelas maricultoras, 

permite que elas possam adquirir bens independente da vontade de seus 

companheiros. Entre esses bens foram citados utensílios domésticos, roupas e 

brinquedos para os filhos. Outra visão associa o trabalho ao lazer, o que retrata o 

quanto o ambiente marítimo além de organizar a rotina das famílias com a associação 

dos horários das marés aos horários de trabalho, também é espaço de diversão e 

distração, seja aos fins de semana nas idas aos “parrachos” – formação de recife de 

corais – ou durante o dia a dia, conforme a fala de uma das maricultoras: 

ir para praia plantar é bom que a gente se distrai, o pensamento negativo, o 
estresse do dia a dia [...] quando a gente vai para beira da praia que se senta 
ali para plantar é uma boa. Eu achava bom quando ia com as meninas, uma 
cantava, uma prosava, uma ria, quando chegava em casa parecia que não 
tinha acontecido nada, vinha mais leve, o pensamento já era outro 
(MARICULTORA 7, 2019). 

Nessa perspectiva, a ida ao mar foi associada na maioria dos discursos das 

maricultoras a “esquecer os problemas”. A terceira visão das maricultoras sobre o 

trabalho está relacionada à maricultura proporcionando maior conhecimento e a 

construção de novas relações sociais, como citado pela maricultora 5:  

não é nem tanto de comprar, mudou assim, a pessoa mesmo. A gente não 
conhecia as pessoas como conhece hoje. A gente faz parte de muitas 
reuniões. É bom demais. Então, a nossa mente mudou muito. Antes era só 
em casa para tomar conta do marido, a gente não tinha esse acesso de viajar, 
ir para reunião, conhecer pessoas diferentes” (MARICULTORA, 5, 2019).  

Além das novas relações estabelecidas, o conhecimento proporcionado pelo 

contato com outros ambientes foi ressaltado pelas maricultoras, bem como, a 

exposição do seu trabalho, permitiu também um autoconhecimento, modificando os 

hábitos pessoais e familiares, “[...] mudou porque a gente aprendeu mais coisa, a 

gente não sabia para que servia, só secava, vendia e levavam. Agora a gente sabe 

para que serve, faz alimentos, bota em outros alimentos, come, é bom para saúde.” 

(MARICULTORA 3, 2019). 
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Essa terceira visão também foi abordada nas falas das maricultoras após a 

associação do trabalho com a independência financeira proporcionada, como um 

importante fator de adesão das mulheres da comunidade ao grupo. A participação em 

congressos e feiras fora e em outras cidades do estado do RN, durante os anos de 

2006 a 2010, foi bastante destacada pelas mulheres como um espaço em que elas se 

sentiam importantes, conheciam pessoas novas – professores, pesquisadores, mas 

também maricultoras de outros locais – e outras cidades.  

Algumas também ressaltam o valor da diária, concedida pelo projeto de 

Desenvolvimento de Comunidades Costeiras, como um fator de importância para 

proporcionar os custos da viagem, da manutenção da casa e da família. Esse último 

fator pode ser observado na fala abaixo: 

[...] quando a gente fazia as viagens tinha diária e eu fui juntando e comprei 
tijolo e guardei, não disse a ele [marido]. Quando teve outras viagens, 
comprei mais [...] as vezes quando a gente tá conversando e ele [marido] diz 
que eu não tenho nada aqui, eu digo que tenho que os tijolos que eu ganhei 
com o trabalho do cisco [...] construí a casa com o dinheiro das algas 
(MARICULTORA 7, 2019).  

As viagens para participação de congressos representaram um dos primeiros 

impasses na aceitação do trabalho feminino por parte de seus companheiros e demais 

familiares. Por ser algo novo, houve muita resistência por parte dos maridos, segundo 

o relato da maricultora 3 foi gerado um conflito com o seu esposo: “aqui dentro de 

casa foi uma confusão medonha porque ele disse “ou eu ou o trabalho” e eu disse que 

ficava com o trabalho” (MARICULTORA 3, 2019). Além do exposto, foram ampliadas 

as situações de desconfiança e desaprovação das ações do projeto, das viagens e 

das reuniões. 

4.3 “Vento brando e água limpa”: O trabalho do homem  

A atividade pesqueira artesanal, já descrita por Maldonado (1986), anterior à 

legislação específica do país, consiste em um trabalho tradicional realizado de forma 

autônoma, sendo realizado, em sua maioria, por homens, apesar de apresentar 

também a participação das crianças e das mulheres, as quais acumulam os vários 

trabalhos nas suas rotinas. 

Uma das primeiras diferenças ao comparar as atividades masculinas e 

femininas é o tempo destinado ao trabalho durante o dia.  Na figura 16 é possível 

observar, em forma de relógio, a representação do uso do tempo dos homens. O dia 
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tem início às 4:30 e fim às 21:30, assim como no relógio das mulheres (figura 6 – 

página 70), sendo dividido em duas atividades: o trabalho pesqueiro no mar – 

representado pelo símbolo da onda – o trabalho pesqueiro em terra (preparação dos 

apetrechos, despesca e comercialização – representado pelo símbolo do barco – além 

do horário livre – representado pelo símbolo do pensamento – o qual, segundo os 

entrevistados, é utilizado para repouso, com a finalidade de “descansar a matéria”.  

Figura 16 - Representação do uso do tempo dos homens 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

O dia dos homens pescadores tem seu início no mar. Ao acordar, os homens 

já se dirigem para a maré – por volta das 4:30 horas da manhã, com os equipamentos 

e as refeições preparadas no dia anterior pelas mulheres – café e lanche. A volta da 

maré depende da pescaria do dia e do produto que foi coletado. Os pescadores de 

Rio do Fogo têm a lagosta como principal produto de coleta, seguido do polvo. A pesca 

de lagosta é realizada em grupos de três pescadores, formados pelo dono do barco e 

dois “companheiros”, e são utilizadas jangadas, como as registradas nas figuras 17 e 

18.  
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Figura 17 - Jangada sendo construída 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Figura 18 - Jangada da família Nascimento 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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A pesca da lagosta é uma atividade realizada diariamente na praia de Rio do 

Fogo e nas praias próximas do município. Para essa atividade são utilizadas 

“armadilhas” – como os pescadores costumam chamar, as quais consistem em 

marambaias ou ramadas – estrutura formada por paus, formando um cercado para 

onde as lagostas são atraídas e retiradas, após alguns dias, com uma tarrafa – um 

tipo de rede de pesca. Essa atividade ocorre entre os meses de junho a novembro, 

pois entre dezembro a maio são os seis meses definidos como o período do defeso, 

no qual a pesca da lagosta não é permitida por se tratar do período de reprodução 

da espécie.  

A pesca com ramadas ou marambaias é considerada uma prática predatória 

não permitida pela instrução normativa nº 138 de 2006 do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por possibilitar a 

retirada de grande quantidade de lagosta, desequilibrando o ambiente aquático, 

bem como o uso de compressores e redes de arrasto. Entretanto, em Rio do Fogo 

não são utilizados produtos agrotóxicos nas armadilhas para atrair lagostas, o que 

torna a atividade menos prejudicial ao meio ambiente marinho, apesar de ainda ser 

comum o uso do compressor entre os pescadores mergulhadores, prática 

considerada crime ambiental de acordo com a Lei nº 9.605 de 1998. 

O compressor ainda é utilizado por sua durabilidade e pela baixa fiscalização 

do IBAMA, “[...] o apetrecho [compressor] ele é barato e passa cinco, seis, oito, dez 

anos só com um. Se for o que o governo quer, que é o covo, a despesa é lá em 

cima” (PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z3, 2019). O covo consiste 

em uma armadilha de madeira, em formato retangular, coberto com tela de arame 

e apenas uma abertura para entrada do animal, contudo, apesar de ser eficaz na 

captura da lagosta possui durabilidade baixa, segundo informações dos 

entrevistados, de cerca de sessenta dias, o que faz o covo não ser o instrumento 

mais utilizado pelos pescadores de Rio do Fogo,  

A grande quantidade de lagosta é uma característica das praias do município 

de Rio do Fogo, sendo essa pesca uma atividade de transmissão geracional, 

passada de pai para filho, algumas vezes ainda exercida pelos pais dos pescadores 

entrevistados, os quais iniciaram a atividade, em média, aos 14 anos. Durante esse 

período até os dias atuais, a principal mudança citada pelos pescadores na pesca 
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da lagosta foi a aquisição de motores para as jangadas, como expõe o relato de um 

dos pescadores de Rio do Fogo, pertencente ao núcleo familiar 1:  

[...] melhorou também para gente que pesca de jangada [...] por causa do 
motor, antigamente era só na vela e a vela depende muito do vento. Esse 
tempo que tá ai agora [final de dezembro], ninguém podia ir para o mar, 
tem muito vento, tá muito forte. E no motor você querendo ir, você vai. Com 
a vela, tem o risco de virar a embarcação, com o vento muito forte e você 
tem que ir de acordo com o vento, para onde o vento botar você, você vai 
[...] o motor você escolhe para onde quer ir. Na época da vela, se você 
fosse para um lado, Maxaranguape [município vizinho], a gente passava o 
dia rodando, só chegava lá de tarde. O motor não, você sai daqui de 4 
horas, quando da sete, oito horas você já tá lá, aí da tempo de você pescar 
(PESCADOR 1, 2019). 

Abaixo, na figura 19 se pode observar o motor de uma das jangadas das 

famílias estudadas. Por ser uma peça de alto valor as manutenções são realizadas 

semanalmente pelo próprio dono da jangada, o qual divide os custos com os demais 

companheiros que utilizam da jangada para pescar.  

Figura 19 - Motor da jangada 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Outro produto coletado pelos pescadores em Rio do Fogo é o polvo. A 

pesca do polvo se diferencia da lagosta por ser realizada em potes, como pode 

ser observado na figura 20. Essa atividade também é realizada diariamente, assim 

como a lagosta, contudo a coleta é preciso alguns dias para coleta do produto. Os 
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potes são afundados nas áreas de mar e dias após é realizada a despesca 

daquela região,  

[...] não pode botar [os potes] tudo num canto só porque se naquele 
canto não der, você não pega nada. A gente varia. Bota 10 potes num 
canto, 200 em outro, 100 em outro, aí aquele que está dando mais legal, 
a gente vai. a gente arreia 5 aqui ai marca no GPS, A gente chega 
nesses 5 aqui, pode ser que não tenha nenhuma mas as vezes tem 1, 2 
PESCADOR 1, 2019). 

Durante esse período, os polvos utilizam do pote como uma espécie de 

abrigo e a despesca ocorre durante o dia, momento em que o polvo, animal com 

hábitos noturnos, está dormindo. Assim, os potes são retirados dos setores, locais 

em que foram deixados, e, a depender do local, são capturados 50 a 60 kg de 

polvo por setor. A técnica dos potes facilitou a captura em maior escala desse 

animal, pois anos atrás, a pesca era realizada com mergulho como destacado na 

fala do pescador 1: “[...] antigamente a gente saia à deriva mergulhando 

procurando o polvo. Hoje, é no pote. Caiu aqui, se tiver, bem, se não tiver, sobe. 

É mais rápido e mais seguro.” (PESCADOR 1, 2019).  

É importante ressaltar o potencial sustentável dessa prática por se 

caracterizar como uma opção que permite a preservação da espécie, 

considerando que os polvos “miúdos” (animais de menor porte) são devolvidos ao 

mar por seu baixo valor de venda, além de proporcionar a diversificação de 

produtos para os pescadores tradicionais, sendo um produto tanto de fácil 

comercialização, como incluído na alimentação das famílias.  
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Figura 20 - Potes utilizados para pesca de polvo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Além de ressaltar a aquisição do motor para as jangadas, os pescadores 

ressaltam o Sistema de Funcionamento Global (GPS) como instrumento 

facilitador para a pesca do polvo. Tendo em vista que os potes são colocados em 

diversas áreas no fundo do mar para retirada dias depois, o mapeamento dos 

potes é extremamente necessário para despesca desse produto. O pescador 1, 

ao descrever sua rotina de trabalho, destaca que antes da compra do GPS era 

preciso ter na jangada alguém com entendimento de navegação e desenho, que 

soubesse “fazer caminho” como coloca os pescadores, para desenhar o mapa a 

mão,  

quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha GPS, ficava mais 
difícil, se pegasse uma produção num canto, na tripulação tinha que ter 
uma pessoa que soubesse fazer caminho, que é complicado. Se não 
tivesse, não sabia ir naquele canto mais nunca. Hoje em dia com GPS, 
vai a hora que quer, de noite, de dia, tá marcado naquele canto, não tem 
como errar (PESCADOR 1, 2019).  

Apesar da lagosta e do polvo serem os principais produtos coletados pelos 

pescadores de Rio do Fogo, também são coletados peixes. Contudo, entre os 

pescadores entrevistados, o peixe não era utilizado para venda, mas sim na 

alimentação da família, sendo possível observar, conforme informações do diário 

de campo, que o peixe está presente nas três refeições do dia, sendo a principal 
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proteína consumida nos núcleos familiares estudados. Abaixo, na figura 21 é 

possível observar uma imagem da despesca do peixe.  

Figura 21 - Despesca masculina de peixe 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

  

A comercialização desses produtos – lagosta e polvo – se dá para os 

atravessadores, que compram os produtos assim que as jangadas retornam do mar. 

Sob essa perspectiva, o pescador 1 destaca que: 

a gente tem a pessoa certa para entregar quando a gente chega. A gente 
chama de pinteiro. É só chegar e pesar. Eu como sou o dono, tudo é meu. 
A jangada é minha, o motor é meu, o material de mergulho é meu, tudo é 
meu. A despesa do diesel e do rancho [feira que leva para o mar], tudo 
quem faz sou eu. Aí eu tenho um quinhão extra (PESCADOR 1, 2019).  

A lagosta é comercializada, em média, por R$120,00, sendo ressaltado que 

esse valor foi atingido no final do ano de 2019, pois, em geral, o valor de venda do 

quilo da lagosta variava entre R$90 e R$100. Quanto ao polvo, é notório o aumento 

no seu valor de comercialização, “deu um aumento bom para gente” (PESCADOR 

2, 2019), que nos anos passados era vendido por R$10 e estava sendo 

comercializado por R$23 o quilo.  
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Então, após o tempo destinado ao mar, segundo o relógio exposto na figura 

14, cerca de 10 horas, os homens pescadores retornam as suas casas, realizam 

suas refeições e contam com as demais horas do dia para descanso e atividades 

de lazer, seja assistir televisão, jogar dominó, ir para o bar ou conversar com os 

amigos na praia. É importante ressaltar que o pescador dono da jangada destina 

cerca de 2 horas para o reparo e limpeza da jangada e dos instrumentos utilizados, 

como relata um dos pescadores entrevistados:  

eu chego e vou fazer a manutenção, dar o banho no motor [...] vou botar o 
motor para dar banho, vou lubrificar ele, comprar o diesel para reabastecer, 
vou ligar para abastecer a jangada de gelo [...] vou procurar o piteiro, para 
entregar a mercadoria, a gente entrega a mercadoria, vai direto para 
empresa pesar o polvo todinho [...] as vezes é cansativo, quando tem muito 
vento cansa mais e o sol bem forte. A gente chega meio emurecido do sol 
(PESCADOR 1, 2019).  

O “chegar emurecido” exposto por um dos pescadores consiste em uma das 

principais desvantagens citadas por esses profissionais. O cansaço gerado pelo sol 

e vento fortes é visível nos rostos e pele dos pescadores da região, contudo, 

também é motivo de valor, por demonstrar a dedicação ao trabalho. Outro ponto 

citado pelos interlocutores diz respeito à representatividade quanto a Colônia de 

Pescadores do local. “É normal, mas eu acho que devia ser melhor” (PESCADOR 

3, 2019) é uma expressão comum ao tratar das ações realizadas na comunidade 

para os pescadores, ao ressaltarem que o ideal seria que fosse proporcionado  

acompanhamento jurídico e médico constante, para evitar multas indevidas e 

doenças decorrentes do exercício da profissão.  

“Tudo é bom quando o tempo tá bom, é vento brando e água limpa, mas 

quando bate aqueles tempos, vento forte, fica difícil para gente [...] não tem dinheiro” 

(PESCADOR 2, 2019). Assim como foi colocado no título dessa subseção, vento 

brando e água limpa reflete o principal desejo dos pescadores para o exercício de 

um bom trabalho, apesar das dificuldades quanto à carência de ações públicas e 

incertezas das marés e dos ventos.  

Nessa perspectiva, ao compararmos o trabalho na pesca artesanal realizado 

por homens e o realizado por mulheres é notório que as diferenças se dão tanto no 

âmbito financeiro – maior retorno no trabalho masculino – como também na própria 

organização do trabalho – o trabalho feminino é realizado em grupos com mais de 

cinco mulheres, já o masculino acontece em trios -, divisão de tarefas e do tempo, 
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sendo importante ressaltar que, ao compararmos as representações de uso do 

tempo, expostas nas figuras 6 e 16, as mulheres trabalham em média três horas e 

meia a mais por dia que os homens. As principais diferenças estão expostas no 

quadro 3 abaixo.  

Quadro 3 - Diferenças do trabalho feminino e masculino 

Trabalho feminino Trabalho masculino 

15 horas de trabalho por dia 11 horas de trabalho por dia 

Principal produto: algas 
Principal produto: lagosta, polvo e 

peixe 

A atividade é realizada em grupo com 

cerca de 5 mulheres 
A atividade é realizada em trios 

Não utilizam embarcação 
Utilizam jangadas e barcos de 

pequeno porte 

A atividade compreende plantio, coleta, 

beneficiamento e comercialização 

A atividade compreende coleta e 

comercialização 

A atividade é realizada com balsas, 

formadas por canos e cordas 

A atividade é realizada com 

compressor, potes e redes 

1 kg de farinha = R$20 

1 kg de pó das algas = R$200* 

1 kg de lagosta = R$120 

1 kg de polvo = R$23 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatos das entrevistas, 2019. 

 

Com relação aos valores de venda dos produtos beneficiados pela AMAR, é 

importante ressaltar o pó é comercializado em pacotes de 25 gramas, diferentemente 

da farinha que é vendida por quilo. Outra diferença está que o produto coletado na 

pescaria masculina é todo vendido para os atravessadores, enquanto os produtos da 
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AMAR são comercializados pela associação, principalmente para empresas e entre 

as pessoas da comunidade.  

Apesar das diferenças, tanto mulheres como homens estão expostos às 

condições precárias de trabalho, devido ao excesso de exposição ao sol sem a devida 

proteção, sendo importante ressaltar o contraponto colocado por Woortmann (1991), 

referindo-se à extração na beira-mar,  “a maioria das mulheres que a ela se dedicam 

[às algas] tem o corpo deformado pela postura que o trabalho exige, e a visão 

esgotada [...] tem o corpo castigado em benefício de outras mulheres que se 

embelezam” (WOORTMANN, 1991, p. 20), a atual posição de trabalho é mais 

balançada, no sentido de que ela não acontece sentada nos arrecifes e envergada 

para retirada com as mãos, mas a comercialização do pó das algas continua sendo 

para indústria de cosméticos em um valor inferior e em condições não adequadas.  

4.4 Mulheres e a Gestão Social: O trabalho na AMAR  

Como exposto anteriormente, a gestão social compreende uma combinação de 

fatores baseados na solidariedade e no prevalecimento do interesse coletivo em 

detrimento do individual. Nesse sentido, destaca-se o caráter inovador desse conceito 

por possibilitar novas alternativas de gerir organizações e de formação de um novo 

campo de conhecimento científico (BOULLOSA e SCHOMMER, 2009).  

Como destaca Maia (2005, p. 15-16), a gestão social seria  

um conjunto de processos sociais com potencial viabilizador do 
desenvolvimento societário emancipatório e transformador [...] Construção 
realizada em pactuação democrática, nos âmbitos local, nacional e mundial; 
entre os agentes das esferas da sociedade civil, sociedade política e da 
economia, com efetiva participação dos cidadãos historicamente excluídos 
dos processos de distribuição das riquezas e do poder. 

A partir disso, a gestão social se constitui em um campo no qual são 

considerados valores, propósitos, referenciais teóricos, agentes e metodologias. Maia 

(2005) dispõe nesses aspectos as ideias de democracia e cidadania, no âmbito de 

valores; desenvolvimento social como propósito; no referencial encontra-se a parte 

mais ampla desde concepções das ciências sociais, como da administração, 

economia e ciência política; na metodologia tem destaque os processos sociais e 

quanto aos agentes que concretizam a prática da gestão social, estes podem ser tanto 

o Estado, como mercado e também a sociedade civil. No caso em estudo, tem-se a 
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sociedade civil incorporando aspectos democráticos a fim de possibilitar o 

desenvolvimento social da comunidade.  

A gestão social e suas diversas alternativas e denominações, a saber economia 

solidária, economia social, economia popular, economia do trabalho, economia 

popular solidária, economia solidária e socioeconomia solidária, compreende uma 

atividade de iniciativa associativa, que constrói novas relações de trabalho para além 

da relação hierárquica empregador - trabalhador, voltada para os princípios de 

organizações autogestionadas, além da posse e tomada de decisões coletiva 

(SCHWENGBER, 2003), o que pode ser observado na AMAR. 

A Associação das Maricultoras de Algas de Rio do Fogo, fundada em 30 de 

novembro de 2009, é uma sociedade civil sem fins econômicos, com sede no 

município de Rio do Fogo. A associação foi criada com o objetivo de promover 

atividades que gerem renda e uma vida melhor para as trabalhadoras e trabalhadores 

das algas de Rio do Fogo, que possa servir como defesa dos interesses econômicos, 

sociais e culturais de seus associados e familiares, conforme o Estatuto Social da 

AMAR.  

Com o intuito de atingir esse objetivo, a AMAR segue dezesseis princípios 

baseados, direta ou indiretamente, no fortalecimento da atividade maricultora e 

pesqueira em Rio do Fogo, entre os quais estão: a) Apoiar pescadores e catadores 

de algas em Rio do Fogo, promovendo geração de trabalho e renda e apoio a 

comercialização de produtos; b) Promover cursos de capacitação para os associados, 

bem como eventos de formação, esportivos e culturais; c) Desenvolver atividades para 

cuidar e preservar o meio ambiente, promovendo um acesso permanente de 

educação ambiental; d) Mobilizar e organizar as trabalhadoras e trabalhadores do 

mar, promovendo intercâmbio com outros grupos e associações e; e) Realizar 

parcerias com órgãos de pesquisa científica, visando o aprimoramento tecnológico 

das atividades produtivas de seus associados, bem como facilitar o acesso às linhas 

de crédito nos diversos agentes financeiros (AMAR, 2009). 

A estrutura organizacional da AMAR conta com quatro membros efetivos – 

Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro – 

eleitos para mandatos de dois anos. A organização da AMAR é baseada nos princípios 

da cooperação e solidariedade entre as mulheres, a partir da aproximação do viés 
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econômico com o social, tendo como valores básicos a democracia e a cidadania. 

Entre os princípios citados por Singer (2003), é possível observar a preocupação com 

uma atividade sustentável – desde evitar desperdícios durante o processo produtivo 

como no tratamento adequado de resíduos – e a adoção de práticas baseadas na 

solidariedade e cooperação, na forma de organização coletiva das ações, na 

autogestão da instituição, participação dos integrantes no planejamento das ações e 

na tomada das decisões, além da posse coletiva dos bens.     

Apesar disso, é notória a existência de conflitos entre as associadas com 

relação à divisão do trabalho. Ainda que exista a tentativa de divisão dos lucros de 

acordo com as horas trabalhadas por cada uma, as mulheres relatam que nem todas 

se dedicam como deveriam. Contudo, a ausência de algumas maricultoras é 

justificada pois são mulheres que exercem outras atividades além da maricultura, 

então o cultivo das algas acaba ficando como atividade complementar.  

Nos discursos das interlocutoras é possível notar o apreço ao prédio sede da 

amar como fruto do esforço coletivo e fator importante para organização da produção. 

Segundo a maricultora 1: “se não tivesse tido umas readequações, teria entregado 

antes do prazo que ele deu (120 dias) mas já está com mais de ano [...] falta só a 

gente (empresa contratada) entregar, mas já está tudo terminado graças a Deus” 

(MARICULTORA 1, 2019). A figura 22 exibe a atual sede da AMAR, que apesar da 

construção estar finalizada, as entregas dos equipamentos ainda estão pendentes.  
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Figura 22 - Atual sede da AMAR 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Todavia, muitos foram os impasses para a construção do atual prédio sede e 

unidade de beneficiamento da AMAR. O principal desafio para construção da unidade 

de beneficiamento, além dos requisitos administrativos e jurídicos para se adequar ao 

Programa RN Sustentável/Governo Cidadão, foi a aquisição do terreno. No período 

anterior à construção da unidade de beneficiamento, os espaços físicos utilizados 

pelas mulheres da AMAR eram cedidos ao grupo sem nenhum registro, o que gerava 

desconfianças e ameaças à medida que novas pessoas eram envolvidas nesses 

acordos, ocasionando até situações extremas de roubo da produção de algas do mês 

para comercialização por um valor inferior e lucro individual.  

Atualmente, a AMAR conta com 15 membros, sendo 11 mulheres e 4 homens. 

Desses homens, três correspondem aos maridos pescadores das mulheres 

associadas e um ao filho de uma das maricultoras, que também é pescador. A 

associação ainda permanece sendo a única do estado a possuir a autorização de 

cessão de uso de área de mar (Contrato de Cessão nº 130/2014), concedido pela 

União por meio do Ministério da Pesca em 2014 com vigência de vinte anos.   
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5. AS MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS   

5.1 Mulheres, políticas públicas e desenvolvimento territorial   

Desenvolvimento pode ser visto como um processo de crescimento com 

qualidade e, sobretudo, inclusivo. Para alcança-lo, as políticas públicas devem 

explorar as potencialidades de cada região, considerando a diversidade do país, e 

promover ações que compensem a estagnação de certas áreas que, ao longo dos 

anos, foram submetidas a processos de crescimento econômico diferentes 

ocasionando uma maior oferta de serviços em determinados estados em detrimento 

de outros, como a “especialização regressiva”4 de certas áreas (BRANDÃO, 2004).  

Nessa perspectiva, emerge o conceito de território como uma tentativa de 

definir uma nova escala para analisar o espaço e pensar o desenvolvimento integrado 

dos atores de determinado local, a partir de políticas territoriais que viabilizem um 

planejamento integrado entre os níveis macro e micro, com foco na qualidade e 

sustentabilidade de vida, além da inclusão dos atores como formuladores das ações 

públicas.    

A adoção da abordagem territorial às políticas de desenvolvimento rural tem 

como marca os anos 90 e a consolidação da agricultura familiar enquanto categoria 

de produção e público alvo de investimento das políticas públicas. A partir disso, foram 

instituídos territórios rurais - Programa Territórios da Cidadania (PTC) – agrupando 

municípios com características semelhantes quanto a critérios geográficos, 

populacionais para pensar políticas de apoio às atividades produtivas, qualificação e 

infraestrutura e cidadania e direitos. Todavia, em que pese a iniciativa inovadora, as 

políticas territoriais esbarram em obstáculos no desenho da política e, em especial, 

na implementação,  

cabe destacar o caráter eminentemente formal de que se revestiam, 
revelando-se incapazes de encarnar a totalidade das forças vivas desses 
espaços, e a abrangência de sua atuação, por demais restrita à agricultura e 
às fronteiras dos municípios, quando a idéia de desenvolvimento rural 

 
4 A especialização regressiva, discutida por Brandão (2004), é uma consequência do processo de 
investimento desintegrado que ocorreu historicamente no país, o qual foi concentrado na região 
Sudeste. Assim, o mercado atuou de maneira a investir em regiões que já apresentavam potencial de 
crescimento, concentrando ainda mais os investimentos no eixo sul do país para bens de alto valor 
agregado. Já para as regiões Norte e Nordeste, houve o oposto, o investimento em bens de baixo valor, 
incentivando especialidade, porém em produtos de baixo valor.   
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pressupõe intersetorialidade e uma dimensão espacial que remete à escala 
regional (FAVARETO e SCHRODER, 2007, p. 3).  

A ideia de um desenvolvimento territorial contesta a visão setorializada do meio 

rural, propondo a inclusão de todos os atores e a intersetorialidade, destacando o 

público feminino, aderindo também a concepção de políticas transversais e 

transversalidade de gênero. Dessa maneira, a transversalidade atuaria como 

orientação na elaboração de políticas públicas para reduzir as assimetrias de gênero 

e, por isso, as especificidades de gênero deveriam estar vinculadas com todas as 

áreas governamentais, envolvendo “não só a diferenciação dos processos de 

socialização entre o feminino e o masculino, mas também a natureza dos conflitos e 

das negociações que são produzidos nas relações interpessoais” (BANDEIRA, 2005, 

p.11).  

A pauta da equidade de gênero emerge da necessidade de garantir 

mecanismos que proporcionem igualdade feminina em relação aos homens, 

considerando a conjuntura de apropriação e disseminação de conceitos de 

superioridade masculina e inferioridade feminina, sendo gargalos para a adesão de 

uma ideia de desenvolvimento abrangente. Paulilo (2016), ao refletir sobre projetos 

da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), aponta 

o quanto as estatísticas subestimam a contribuição feminina no trabalho no campo, 

pois muitas vezes as mulheres declaram todo o trabalho que fazem como trabalho 

doméstico.  

De acordo com o documento da FAO (2011), El estado mundial de la agricultura 

y la alimentación. Las mujeres en la agricultura: cerrar la brecha de gênero en aras 

del desarrollo, as mulheres representam 43% da força de trabalho agrícola nos países 

em desenvolvimento, seguindo estimativas de que a participação feminina 

compreende 60% a 80% no trabalho dos países do Sul. No entanto, ainda que se trate 

de um documento com foco nas mulheres, Paulilo (2016) aponta o não destaque 

econômico do trabalho doméstico e o modelo de desenvolvimento pautado em 

políticas produtivistas e de inovação tecnológica, aspectos que precisam ser revistos 

na formulação e implementação de políticas públicas.  

Tatagiba et al. (2018), ao tratar da implementação das políticas públicas, 

ressalta o caráter relacional, tendo em vista que seus resultados dependerão das 

interações entre os atores e o contexto em que estão inseridas. Dessa forma, a busca 
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por um modelo alternativo de política pública envolve a experiência e interação dos 

atores, a conexão entre as etapas de formulação e implementação, à medida que os 

desenhos são reconstruídos na execução das ações. Também se faz importante 

ressaltar o caráter generalista das políticas públicas, uma vez que, a sua formulação 

e execução não é exclusiva do Poder Público, mas também parte das instituições, 

organizações sociais e iniciativas privada.  

Em Rio do Fogo, foi destacado pelos moradores as ações realizadas pelas 

universidades, UFRN e Universidade do Estado do RN (UERN), com o objetivo de 

impulsionar a pesca artesanal no local, a exemplo de pesquisa realizada para 

utilização dos potes na pesca do polvo. A partir do compartilhamento de saberes 

teóricos – o pote funcionaria como uma “casa” para o polvo e facilitaria a captura – 

com a prática – melhores áreas para colocar os potes, diversificando a quantidade em 

diferentes pontos – foi possível modificar os costumes dos pescadores na pesca 

desse animal específico, tornando-a mais fácil e segura, por não exigir mergulho. 

Entre as ações realizadas que possuíam como público-alvo as mariculturas, destaca-

se a atuação de um projeto de nutrição – Algas em sua mesa (resultando no livro em 

anexo 1) - o qual ensinou para as mulheres possibilidades de incluir a alga na 

alimentação, como em gelatinas, cocadas, sorvetes, bolos e mousses. Também tem 

destaque as ações rotineiras de cursos multidisciplinares da UERN na confecção de 

balsas para o plantio das algas, conserto dos equipamentos da AMAR e promoção de 

feiras e workshops para divulgação do trabalho das mulheres. 

Quanto as ações do Poder Público local, foi possível constatar a carência de 

políticas públicas específicas para a área da pesca – ainda que essa prática seja a 

principal atividade econômica do município – considerando que, no atual contexto, de 

redução de investimentos, priorizou-se as áreas de saúde e educação, “hoje [o 

investimento é] em educação e saúde [...] quando conseguir levantar mais recursos, 

investir mais em pesca, mas agora, no momento, é educação e saúde” (PREFEITO 

DE RIO DO FOGO, 2019). 

Ademais, a Colônia de Pescadores Z3 também ressalta a ausência de políticas 

públicas locais para o setor, destacando que a instituição enfrenta dificuldades ao 

cobrar ações públicas por parte da prefeitura e da câmara de vereadores. “Essa 

Colônia aqui já tentou vários projetos de quando era adversário dos representantes 
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do município e quem tinha acesso ao governo, ia e acabava. A Colônia fazia um 

projeto e caía” (PRESIDENTE DA COLÔNIA, 2019). Além das questões pessoais 

sobrepostas ao interesse coletivo, é possível verificar que boa parte das demandas 

colocadas para a pesca artesanal não abrangem as reivindicações femininas, já que 

as principais solicitações englobam, principalmente, o subsídio do óleo, recuperação 

de embarcações e assistência jurídica ao pescador para entender e recorrer as multas 

aplicadas pelo IBAMA.  

 Nessa lógica, a Prefeitura expõe a ausência de políticas públicas voltadas 

diretamente às mulheres, em especial, às mulheres maricultoras, “[...] não temos 

trabalho específico para mulheres, mas isso é uma coisa que precisa ser reavaliado” 

(PREFEITO DE RIO DO FOGO, 2019). Tal situação demonstra tanto a fragilidade das 

políticas transversais, na inclusão das mulheres em políticas de saúde e educação – 

as maiores áreas de investimento do município – como a manutenção de um contexto 

de desvalorização feminina. Entretanto, evidencia-se a atuação do Projeto de 

Desenvolvimento de Comunidades Costeiras e o Programa RN Sustentável/Governo 

Cidadão.  

5.2 Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras   

O Projeto de Desenvolvimento de Comunidades Costeiras (DCC) surgiu de um 

projeto piloto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO) desenvolvido nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará acerca da 

viabilidade econômica para o cultivo da alga da espécie gracilarea birdae, conforme 

expõe Marinho-Soriano (2005), integrante do projeto supracitado, nos anos de 2001 a 

2003. Esse projeto inicial identificou o potencial ambiental e biológico do estado do 

Rio Grande do Norte no cultivo de algas marinhas e resultou no Projeto DCC, junto a 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), órgão federal responsável pelo 

fomento da Aquicultura e Pesca no país, vinculado ao extinto Ministério da Pesca e 

Aquicultura, no ano de 2005.  

O projeto tinha como objetivo desenvolver alternativas econômicas para as 

comunidades litorâneas do Nordeste, a partir do cultivo de algas e moluscos, 

transformando uma atividade de extração predatória em uma atividade sustentável. 

Bezerra (2008) destaca que o projeto estava baseado em dois eixos: i. Introdução e 

expansão de técnicas simples e economicamente viáveis de aquicultura; ii. Através 
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do envolvimento de comunidades na co-gestão dos recursos naturais. O autor 

(BEZERRA, 2008) também ressalta a importância da adesão das esferas municipais 

na efetividade das ações do projeto.  

No município de Rio do Fogo, a atuação se deu, inicialmente, através de 

entrevistas com a comunidade local, como destaca Bezerra (2008), a fim de retratar a 

situação do grupo de maricultoras e catadores de alga antes da implantação do 

projeto. A partir desse diagnóstico, foi possível identificar que a atividade realizada na 

comunidade era extrativista, por famílias apoiadas por políticas públicas do Governo 

Federal – bolsa família, programa de erradicação do trabalho infantil (PETI), agente 

jovem e a previdência social – e que tinham um caráter individual, não estavam 

associados a cooperativas, associações ou instituições coletivas específicas para 

essa atividade, exceto alguns associados à Colônia de Pescadores. 

É importante destacar que o projeto não especificava como público-alvo as 

mulheres de Rio do Fogo, mas, sim toda a comunidade. Contudo, as maricultoras 

relatam que a adesão feminina ao projeto foi maior do que a masculina, pois a grande 

maioria dos homens já exerciam atividades de pesca de lagosta e polvo, mais 

rentáveis que o cultivo das algas, e pelo esforço que a atividade exigia, para plantar e 

colher. A maricultora 3 destaca que  

essas reuniões eram ensinando como ia ser, como ia plantar, como fazer 
balsa, as capacitações. Foi formando o grupo, 32 pessoas, famílias, eram 
homens e mulheres e eu fui ficando, Era quem quisesse ficar, mas teve muita 
gente que passava dois, três meses quando via que era pesado, ia saindo. 
No final, ficou nove aí saímos para procurar mais mulher (MARICULTORA 3, 
2019).  

Apesar do ensino das técnicas, o trabalho na maricultura tornou-se complexo 

por exigir maior conhecimento e esforço físico que o simples ato de extrair das pedras 

e “bancos”. Essa afirmação pode ser vislumbrada na fala da maricultora 3, ao expor 

que 

[...] quando a gente colocava uma balsa que torava, uma tonelada, e a gente 
ia sair com elas para amarrar lá embaixo, eles não queriam. Tinha um 
[pescador] que dizia “esse trabalho não é para mim não, é muito pesado” e 
ficou a gente. Uma mergulhava, outra segurava e amarrava lá embaixo 
(MARICULTORA 3, 2019).  

Como apontado por uma das maricultoras, o trabalho foi considerado pesado 

por muitas mulheres e pescadores da região, uma vez que, as balsas comportavam 

até uma tonelada de algas, o que exigia muito esforço tanto para retirar do mar, como 
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para encaminhar para a associação. Além disso, em razão dos ventos, das marés e 

dos animais aquáticos, por vezes, algum cano se soltava e precisava ser retirado ou 

amarrado novamente para não perder a plantação. Contudo, apesar das dificuldades 

encontradas inicialmente, o novo modelo de cultivo garante a continuidade da 

atividade, por se tratar de uma técnica sustentável, diferentemente da extração. Nessa 

fase de transição do modelo de extração para plantio e colheita, segundo a maricultora 

3, “A gente chamava as mulheres porque um grupo com mais mulheres tem aquela 

força, mas nem as mulheres queriam, aí hoje em dia eles querem” (MARICULTORA 

3, 2019). Após anos de persistência de um grupo de mulheres, as demais mulheres 

da comunidade passaram a se interessar pela atividade. Inicialmente, Bezerra (2008) 

ressalta a desvalorização no valor da alga, a qual era comercializada por R$0,30 a 

R$0,50, o que gerava um aumento exacerbado da extração para arrecadar uma maior 

renda. Além de que, o grupo possuía um único comprador – atravessador -, gerando 

dependência e desvalorização do produto já que era preciso adequar preço e 

quantidade a demanda de um atravessador.  

Também foi evidenciado nos trabalhos de Bezerra (2008), a questão do 

trabalho infantil na coleta de algas, acompanhado dos pais e avós. As mulheres 

maricultoras interlocutoras dessa pesquisa também destacam em suas trajetórias a 

ida constante ao mar quando crianças, como uma “ajuda” para renda familiar, “[...] eu 

apanhava [cisco] com minha mãe na beira da praia, desde pequena”  

(MARICULTORA 5, 2019), "[...] comecei [coletar cisco] com minha mãe novinha na 

praia de madrugada” (MARICULTORA 8, 2019). Ao serem questionadas se os seus 

filhos também participavam do processo de coleta de algas quando crianças, algumas 

maricultoras respondem que sim, uma vez que, elas tinham que dar conta do cuidado 

dos filhos e do trabalho e, para isso, precisavam levar os filhos para a praia também.  

A maricultora 9 retrata esse caso ao destacar que: “[meu filho] chorava quando 

encostava na beira da praia, diz ele que passava mal, chorava que nem menino ruim 

quando eu sentava na beira da praia e mandava ele para dentro d’agua” 

(MARICULTORA 9, 2019). Nos relatos, as mulheres contam diversas situações com 

os filhos crianças e adolescentes no trabalho, antes da atuação do projeto. 

Atualmente, tal situação não é mais presente na maricultura em Rio do Fogo, são 

poucos os filhos das mulheres maricultoras que residem na casa dos pais e, grande 

parte dos que moram com a mãe, está na faixa etária de 15 a 30 anos. Além disso, a 
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forma como a atividade é realizada hoje – em ciclos de plantio e coleta – permite uma 

maior organização do dia das famílias, não existindo a necessidade de coletar algas 

durante a madrugada.  

Apesar das dificuldades no desenvolvimento do projeto, é importante 

mencionar a relação do grupo de maricultoras com a Colônia de Pescadores Z3, 

instituição representativa dos pescadores da praia de Rio do Fogo, a qual facilitou os 

procedimentos burocráticos para criação da associação pelo grupo de maricultoras, 

chegaram dois rapazes aqui, chamados Reno e Antonino, mas como elas não 
tinham associação aí fundaram dentro da Colônia. Elas eram sócias da 
Colônia e continuam sendo. Aí a gente fundou, registrou e elas ficaram. Aí 
quando elas se estruturaram, aí a gente passou a associação da Colônia e 
elas foram assumir (PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z3, 
2019). 

 Entre as mudanças ressaltadas antes da atuação do DCC e após a atuação 

do projeto estão a criação da AMAR, organização das mulheres para além dos 

vínculos familiares, uma adesão à uma prática mais sustentável, o beneficiamento da 

alga e a comercialização de diversos produtos feitos à base de alga, inclusão da alga 

no consumo familiar, o aumento no valor do produto comercializado, ocasionando uma 

maior renda para as mulheres e famílias de Rio do Fogo.  

No quadro 4 é possível observar uma síntese das mudanças na maricultura na 

comunidade de Rio do Fogo, antes e após a atuação do Projeto DCC. É importante 

destacar que o nome projeto está com inicial maiúscula para ressaltar a relevância 

dada, pelas mulheres, ao citarem as ações do DCC, tratando o substantivo como uma 

espécie de nome próprio. 
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Quadro 4 - Mudanças no trabalho feminino 

Antes da atuação do Projeto na 

comunidade 
Após a atuação do Projeto na comunidade 

Atividade realizada pelas mulheres 

da família 

Atividade realizada por um grupo de 

mulheres associadas à AMAR 

Coleta de algas na beira do mar e 

extração dos arrecifes com algas 
Cultivo de algas na área de mar 

Comercialização da alga depois de 

um primeiro secamento 

Beneficiamento da alga e comercialização de 

novos produtos (farinha e pó das algas) 

A alga não era utilizada na 

alimentação das famílias 

Inclusão da alga na alimentação das famílias 

e proposta de uso das algas na merenda 

escolar* 

Fonte: Elaboração própria (2020) com base nos relatos das entrevistas em 2019/2020. 

Quanto ao aspecto da inclusão das algas na merenda escolar, trata-se de um 

projeto que está em andamento. Esse projeto deverá ser executado, após a conclusão 

da atuação do Programa RN Sustentável/Governo Cidadão na comunidade, com a 

entrega da construção da unidade de beneficiamento de algas da AMAR. As 

particularidades desse programa e como se deu sua atuação na praia de Rio do Fogo 

estão expostas no tópico abaixo.  

5.3 Programa RN Sustentável/Governo Cidadão  

O programa Governo Cidadão, anterior Projeto Integrado de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Grande do Norte - RN Sustentável, consiste em um planejamento 

do governo do estado do RN com o objetivo de propor ações para dinamizar o estado, 

reduzindo as desigualdades regionais. Nessa perspectiva, o projeto organiza-se em 

eixos, a saber: 1 - Desenvolvimento Regional Sustentável; 2 - Melhoria dos Serviços 

Públicos e 3 - Melhoria da Gestão do Setor Público, e conta com o financiamento do 

Banco Mundial.  

O Governo Cidadão foi aprovado pela Lei Estadual nº 9.558, de 14 de outubro 

de 2011, a qual autoriza o Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio do Poder 
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Executivo, a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Posteriormente, o projeto foi alterado pela 

Lei 9.616, de 29 de março de 2012. Segundo o manual operativo (2013), o 

financiamento de ações relacionadas ao Governo Cidadão teria como principal 

objetivo contribuir para reversão do cenário de baixo dinamismo socioeconômico 

regional do Estado, e apoiar ações de modernização do setor público para prestação 

de serviços de forma mais eficaz e eficiente, visando a melhoria da qualidade de vida 

da população potiguar.  

Para tanto, a estrutura do projeto dividida nos três eixos supracitados envolveu 

no eixo 1 – investimentos em inclusão produtiva, social e ambiental e investimentos 

estratégicos e fortalecimento da governança local; no eixo 2 – melhoria da qualidade 

da educação básica, atenção à saúde e melhoria da segurança pública e defesa social 

e, no eixo 3 – o planejamento integrado e orientado para resultados e gerenciamento 

orçamentário e financeiro, modernização das instituições estaduais prioritárias e dos 

sistemas administrativos e a gestão estratégica e eficiente dos recursos humanos e 

dos ativos.  

O arranjo institucional do projeto é de natureza multissetorial, envolvendo a 

coordenação geral, responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamento e das 

Finanças (SEPLAN); órgãos executores: Secretaria de Estado da Agricultura, da 

Pecuária e da Pesca (SAPE), Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da 

Assistência Social (SETHAS), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

(SEDEC), Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), Departamento de Estradas e 

Rodagens do Rio Grande do Norte (DER), Secretaria de Estado da Saúde (SESAP), 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) e Secretaria de Estado da 

Administração (SEAD); instituições colaboradoras: prefeituras municipais e demais 

entidades da Administração Pública Estadual Indireta; instituições consultivas e 

deliberativas: conselhos municipais e territoriais e, os beneficiários e executores: 

organizações produtivas e sociais, empreendedores de economia solidária e redes de 

organizações sociais.  

Assim, o projeto da unidade de beneficiamento da AMAR faz parte dos seis 

investimentos realizados do Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável do 

RN. Fazem parte desses investimentos as tipologias de Empreendimento Coletivo, 
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como a Associação Comunitária dos Pescadores de Canguaretama, e de Unidade de 

Beneficiamento, como a Associação dos Moradores do Sítio Limoal5, a Cooperativa 

Mista da Agricultura Familiar Economia Solidária de Bebida Velha6, Associação dos 

Produtores da Agrovila Petrolina7 (PA Ronaldo Valência) e a Associação dos 

Pescadores de Jucurutu8. 

Por se tratar de um projeto integrado de desenvolvimento sustentável, o RN 

Sustentável/Governo Cidadão tem como visão atuar “diretamente nas causas da 

pobreza, que não envolvem somente a insuficiência de renda, mas fatores sociais e o 

baixo dinamismo territorial, evidenciados pelos indicadores sociais e econômicos do 

Estado” (MANUAL OPERATIVO, 2013). Para tanto, tem como metas alinhar 

investimento estruturantes de desenvolvimento regional para possibilitar a melhor 

prestação de serviços territoriais, tendo como foco o segmento ligado tanto a 

agricultura familiar, como populações consideradas vulneráveis, entre elas mulheres, 

jovens, indígenas e quilombolas.  

A atuação do projeto na praia de Rio do Fogo se deu a partir do edital 02 no 

ano de 2014, no qual as mulheres, a partir do pagamento de uma contrapartida de, 

aproximadamente, 20% do valor total da obra, conseguiram recursos para construção 

da sede da AMAR e aquisição de equipamentos. Na figura 23, é possível observar a 

placa que foi colocada no início da construção da unidade de beneficiamento, 

informando o valor do convênio, o valor da obra, o prazo para conclusão da obra, a 

empresa contratada e o responsável técnico. 

 
5 Unidade de processamento de peixes para atendimento do município de Goianinha e do Território 
Agreste Litoral-Sul. 
6 Relacionada ao beneficiamento de tilápia. 
7 Agroindústria de pescado no município de Campo Grande. 
8 Mini unidade de beneficiamento no município de Jucurutu. 
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Figura 23 - Placa da construção da unidade de beneficiamento 

 

Fonte: AMAR, 2019. 

Embora na placa da obra conste o prazo de entrega de 120 dias, até o período 

de conclusão dessa dissertação, a unidade de beneficiamento ainda não havia sido 

entregue, pois estava pendente a entrega do equipamento principal (o moinho). Boa 

parte dos equipamentos estava como parte da contrapartida a ser dada ao projeto 

Governo Cidadão, juntamente ao terreno. Entre esses equipamentos estavam o 

fogão, o liquidificador e o forno, todos industriais, freezer, balança, piso para secagem 

das algas, além de material de escritório. Todos esses utensílios foram arrecadados 

pelas mulheres com a ajuda do Projeto de Economia Solidária, desenvolvido pela 

SETHAS, como por doações, rifas, bingos e almoços beneficentes. 

Todavia, o maior impasse para entrega da unidade de beneficiamento está na 

aquisição do moinho, orçado no início do projeto, segundo relato das maricultoras, em 

um valor muito inferior ao valor atual. Apesar disso, a unidade de beneficiamento da 

AMAR é a que está com a obra mais adiantada entre as unidades de 

empreendimentos coletivos e cooperativas financiados pelo projeto, em fase de 

conclusão. Atualmente, o projeto denominado Governo Cidadão, permanece de 

caráter multissetorial, porém com uma abrangência para área da gestão pública e 

capacitação dos servidores públicos. 

O projeto também conta com o apoio do Poder Público local, por meio das 

prefeituras, para mesmo sem a obrigação de implementar o projeto, apoiar e 

estabelecer conexões a fim de viabilizar as ações do projeto, juntamente à Câmara 

de Vereadores do município, consolidando o envolvimento em nível regional dessas 

ações,  
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eu fiquei até surpreso por elas terem se inserido no governo cidadão. É de 
vital importância porque várias mães de família têm seu próprio emprego, 
estão produzindo, é um produto que não é tão fácil de trabalhar. Elas 
realmente desempenham um papel muito bom para o município, é uma 
referência nacional. Foi de vital importância para as maricultoras e para o 
município (PREFEITO DE RIO DO FOGO, 2019). 

Assim como o projeto DCC foi um marco nas trajetórias das mulheres e das 

famílias da praia de Rio do Fogo, por introduzir uma nova atividade, gerando novas 

rotinas de vida e trabalho e a possibilidade de uma renda para as mulheres, o Projeto 

RN Sustentável/Governo Cidadão também foi um símbolo para a comunidade por 

contribuir na organização da atividade com a construção da unidade de 

beneficiamento. A forma como se deu a organização para construção da sede foi 

relatada pelas mulheres como símbolo de conquista e orgulho, as mulheres relatam 

os inúmeros esforços na arrecadação de dinheiro e insumos “[...] a gente pedia 

cimento a um, tijolo a outro, aquele almoço ajudou também a deixar o terreno em dia 

e comprar tijolo, uma carrada de areia e pedra” (MARICULTORA 1, 2019).  

A construção do prédio também é uma forma de legitimar a atividade das 

mulheres que ouviram diversas críticas e piadas no início da atividade, “[...] isso [você] 

vai ficar velha e não vai ver essa associação nunca. Hoje eu digo “olha aí, ta pronta”. 

Ta faltando só o moinho para gente começar a trabalhar” (MARICULTORA 3, 2019). 

Nesse ponto, a religiosidade é um fator presente nas falas das maricultoras, que citam 

com frequência a fé em Deus (religião cristã) para acreditar nas ações futuras do 

projeto. Nas palavras da maricultora 5: 

hoje a gente agradece muito porque a gente tem uma associação. A gente 
lutou tanto para chegar onde chegou, lutamos muito para conseguir o espaço. 
A gente arengava com o povo, o povo não dava valor, ficava mangando da 
gente. Mas a gente não ligava. Muita gente não acreditava e quando a gente 
conseguiu o dinheiro do RN sustentável (MARICULTORA 5, 2019). 

Nessa perspectiva, é notório o quanto as articulações tanto do Projeto DCC 

como do RN Sustentável/Governo Cidadão junto à comunidade possibilitaram o 

desenvolvimento da atividade da maricultura na praia de Rio do Fogo, favorecendo o 

exercício feminino de uma profissão no mar, espaço restrito e simbólico na cultura das 

comunidades pesqueiras, proporcionando um sentimento de coletividade e 

pertencimento entre mulheres e famílias, mas também de valorização individual do 

seu trabalho, da aquisição de conhecimentos e construção de novas relações. 
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CONCLUSÃO 

A problemática de gênero compreende questões subjetivas na construção do 

feminino e do masculino, as quais, a partir das distinções geradas, estabelecem 

relações de poder, estruturando desigualdades. Nessa perspectiva, a temática do 

gênero se encontra intrínseca a todos os espaços. No que corresponde a questão do 

meio rural, por se tratar de um espaço heterógeno, diversificado e formado por e a 

partir de relações de poder, é essencial refletir a respeito das atividades exercidas 

nesse meio, bem como dos atores envolvidos. 

Nesse contexto, a pesca artesanal se insere como alternativa às comunidades 

rurais litorâneas, abrangendo tanto a atividade de ida ao mar, como os processos pré 

e pós pesca, tendo a centralidade do núcleo familiar como unidade produtiva, no quais 

culturalmente as mulheres se encontram nas atividades secundárias. No Rio Grande 

do Norte, tem relevância o caso das mulheres maricultoras de Rio do Fogo, pois nessa 

comunidade as mulheres atuam em todo ciclo produtivo da pesca. Além do que, 

destaca-se a presença da AMAR, primeira associação formada por mulheres 

maricultoras do estado e a única associação do país com licença ambiental de cessão 

de uso do mar para exercício da atividade.  

Nesse sentido, essa dissertação teve por objetivo compreender como se deu o 

desenvolvimento da maricultura exercida por mulheres na praia de Rio do Fogo/RN e 

as transformações nas subjetividades individuais e coletivas femininas. Para tanto, 

destaca-se a atividade de cultivo de algas – inserida entre a pesca artesanal e a 

aquicultura – denominada maricultura, representando uma possibilidade para 

subsistência das famílias pesqueiras.  

Dessa forma, é possível perceber que as vivências do trabalho feminino na 

maricultura proporcionaram maior liberdade, no que tange ao aspecto de tomada de 

decisão e o financeiro, ainda que as mulheres ressaltem a diferença entre a renda 

gerada pelo trabalho com as algas e pela pesca da lagosta e polvo, realizada pelos 

pescadores de Rio do Fogo, sendo a última maior e considerada menos incerta, uma 

vez que, o ciclo do pescado – período entre a coleta e a venda – é de um dia, então 

diariamente os pescadores tem contato com o dinheiro.  
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Assim, ressalta-se a importância do trabalho na maricultura como propulsor de 

uma maior independência feminina, por proporcionar uma relativa autonomia 

financeira, bem como por possibilitar mudança nas autopercepções das mulheres, 

com a aprendizagem, troca de conhecimentos, viagens, estabelecimento de novas 

relações e o lazer. Tal fato atesta a hipótese principal deste estudo de que a inclusão 

das mulheres no trabalho da maricultura e a capacidade de organização gerada por 

essas mulheres proporcionam novas perspectivas de vida, trabalho e reconhecimento. 

Como apontam as discussões por uma economia feminista, a proposta de 

refletir sobre a dificuldade de mensuração dos trabalhos não remunerados, mas de 

extrema importância para manutenção das famílias, é primordial para pensar as 

desigualdades de gênero na esfera do trabalho, a exemplo do tempo destinado pelas 

mulheres ao trabalho de cuidados – o qual, muitas vezes, ocupa tempo integral no dia 

a dia das mulheres – não contabilizado e valorizado.  

Quanto às trajetórias das mulheres estudadas, é possível notar similitudes nas 

vivências da infância, adolescência e nas estruturas das famílias. As três mulheres 

narram histórias de dificuldade e superação, sendo possível inferir que o processo de 

empoderamento dessas mulheres tem início na infância, ao lidar com situações de 

conflitos no ambiente familiar. O casamento na adolescência é um dos fatores que 

perpassa as três trajetórias associado a ideia de liberdade. A tomada de decisão 

quanto à escolha do cônjuge e o fato de escapar do controle dos pais são 

considerados elementos importantes para essa aproximação do matrimônio com 

libertação. 

Apesar do aspecto libertador do casamento, também estão presentes nas 

histórias os conflitos decorrentes da união, como o não apoio dos maridos ao exercício 

de uma atividade fora do ambiente doméstico, a ausência dos esposos na criação dos 

filhos e o excesso de responsabilidade para as mulheres. Nesse ponto, destaca-se o 

exercício da maricultura como agente do empoderamento familiar, socioeconômico e 

individual, bem como a proeminência das “três mosqueteiras” no incentivo ao 

processo de empoderamento de outras mulheres.  

A atividade na pesca artesanal, como mencionado, contém diferenciações 

quanto aos espaços e práticas adotadas. Apesar de tanto o trabalho feminino e o 

masculino ocorrerem em ciclos, pela diversidade de produtos a serem coletados, o 
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trabalho masculino, com exceção do período do seguro defeso, pode ser realizado 

diariamente, enquanto a colheita feminina é realizada de dois em dois meses. Além 

do mais, as atividades se diferenciam quanto a forma de realização, sendo o feminino 

o trabalho de plantio, colheita e beneficiamento, enquanto o masculino o trabalho de 

coleta e comercialização.  

Quanto as formas de organização, as mulheres reúnem-se na AMAR e os 

homens na Colônia de Pescadores Z3, sendo possível observar uma maior coesão 

no grupo de mulheres, as quais ponderam seus direitos e deveres e apresentam uma 

maior capacidade organizativa e diálogo constante com o poder público local e 

estadual, em especial quando comparadas aos outros grupos de mulheres 

maricultoras/pescadoras do estado do RN. 

Nesse sentido, as mulheres maricultoras de Rio do Fogo constroem suas 

vivências na ocupação dos espaços do mar e da associação. No que se refere ao 

modo de vida das mulheres maricultoras pode-se mencionar uma rotina combinada 

entre atividades domésticas, as atividades de plantio das algas, coleta e 

beneficiamento, além das atividades de participação da AMAR e as de lazer (para as 

quais são destinadas poucas horas do dia). Dessa maneira, ao comparar a utilização 

do tempo pelas mulheres com o dia-a-dia dos homens, é possível verificar que a 

jornada de trabalho feminina é muito maior do que a masculina, tanto no trabalho da 

pesca, como no trabalho doméstico, apesar de não ser remunerada igualmente.  

Esse cenário demonstra que apesar da invisibilidade, a resistência feminina no 

exercício das jornadas de trabalho contribui para aceitação por parte da família e da 

comunidade. Assim, entre as transformações ocorridas no ambiente familiar, em 

decorrência do exercício deste trabalho extra doméstico pelas mulheres, é notória a 

superação de violências simbólicas, mas também físicas e psicológicas e das diversas 

tentativas de diminuição das subjetividades dessas mulheres, principalmente, pela 

conquista de uma renda própria e afastamento da dependência financeira dos 

maridos.  

Esse processo teve como agentes impulsionadores o Projeto de 

Desenvolvimento de Comunidades Costeiras e o Programa RN Sustentável/Governo 

Cidadão, tendo em vista que essas ações públicas fomentaram a prática da atividade 

no local, transformando a maricultura em uma atividade sustentável e lucrativa para 
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as mulheres e famílias de Rio do Fogo. Além de realizarem capacitações com as 

mulheres sobre o beneficiamento da alga, formações sobre gestão social e economia 

solidária, bem como, a aquisição de equipamentos para realização do trabalho pós 

colheita. 

Essa dissertação também objetivou dar voz e visibilidade para esse grupo de 

mulheres que estão inseridas na perspectiva do feminismo de base comunitária, 

àquele construído no cotidiano das comunidades, nas vivências e experiências dos 

sujeitos do local, sendo fundamental perceber a pluralidade de visões sobre o 

feminismo e a primordialidade de inclusão dessa reflexão nos problemas vivenciados 

cotidianamente por essas mulheres maricultoras. É notória a carência e necessidade 

de formações educativas sobre temáticas relacionadas aos feminismos, questões de 

gênero e importância da coletividade entre mulheres, sendo um dos fatores que 

poderiam possibilitar transformações nos pensamentos e costumes locais da 

comunidade de Rio do Fogo.  

Apesar do recente reconhecimento e valorização do trabalho feminino, as 

mulheres ainda encontram impasses devido a manutenção de costumes tradicionais 

pela comunidade, os quais são ressignificados à medida que as mulheres alcançam 

seus objetivos individuais e coletivos, como a construção do prédio da unidade de 

beneficiamento da AMAR.   

Ademais, ressalta-se a necessidade de pensar o feminismo para além das 

desigualdades de gênero, mas também abrangendo a interseccionalidade, a partir dos 

recortes de raça e classe como aspectos estruturantes das desigualdades, os quais 

não foram abordados nesta dissertação, mas são de extrema relevância para essa 

agenda de pesquisa.  

Por fim, esse trabalho objetivou contribuir para os estudos sobre mulheres em 

comunidades pesqueiras, a partir da proposta de pesquisa do cultivo de algas por 

mulheres como estratégia para o desenvolvimento territorial e para promoção de 

maior autonomia, revertendo a conjuntura de invisibilidade e subordinação feminina, 

representando, também, uma maneira de proporcionar melhores condições de vida 

às famílias da comunidade pesqueira de Rio do Fogo. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de entrevista maricultoras 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E 

REGIONAIS 

Identificação do entrevistado: 

Data:  

Local:  

Duração:  

1. Nome:  

2. Idade:  

3. É casada?  

4. O seu marido também trabalha na pesca? O que ele faz?  

5. Se for pescador: Quais diferenças você vê no trabalho do seu marido em 

relação ao seu? 

6. Tem filhos? Quantos? Também trabalham na pesca?  

7. A quanto tempo exerce a profissão de maricultora?  

8. Quanto você arrecada com esse trabalho?  

9. O que você faz com esse dinheiro?  

10. Qual a renda total da sua família? 

11. Quantas pessoas moram na sua casa?  

12. Você exerce outra profissão além da maricultura? Se sim, qual?  

13. Já exercia alguma profissão antes da maricultura?  

14. A quanto tempo está associada a AMAR? 

15. Porque você decidiu participar desse grupo (AMAR)?  

16. O que mudou na sua vida com o trabalho com as algas? 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista pescadores 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E 

REGIONAIS 

Identificação do entrevistado: 

Data:  

Local:  

Duração:  

1. Nome:  

2. Idade:  

3. O que você pesca?  

4. Você possui barco?  

5. Como é a sua rotina de trabalho? 

6. A quanto tempo você pesca?  

7. Quanto você arrecada com esse trabalho por semana? Quantos quilos são 

coletados e quais as espécies? 

8. O que você faz com esse dinheiro?  

9. Você exerce outra profissão além da pesca? Se sim, qual?  

10.  Antes de ser pescador, você exercia alguma outra profissão? 

11. O que mudou na pesca em Rio do Fogo durante esses anos de trabalho? 

12. Você participa da Colônia de Pescadores?  

13. Qual sua opinião sobre a Colônia?  

14. Quais diferenças você vê no seu trabalho para o trabalho feminino na pesca?  

15. Você é associado à AMAR? Se sim, a quanto tempo? 

16. Qual a sua função na associação? 

17. Porque você decidiu participar desse grupo (AMAR)? 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista Poder Público Local 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E 

REGIONAIS 

Identificação do entrevistado: 

Data:  

Local:  

Duração:  

1. Nome:  

2. A quanto tempo está na gestão?  

3. No que diz respeito ao desenvolvimento do município, como você avalia a 

situação atual de Rio do Fogo?  

4. Quais as principais ações desenvolvidas atualmente?  

5. Considerando a sua atuação, quais os principais problemas encontrados para 

formulação e execução de políticas públicas no município? 

6. A prefeitura desenvolve alguma ação que atenda os pescadores?  

6.1 Se sim, quais são e como essas ações são avaliadas? 

6.2 Em caso de avaliação negativa, quais os problemas encontrados? 

7. Em relação às mulheres, o município conta com alguma política específica para 

elas?  

8. Como se dá a relação da prefeitura com a Colônia de Pescadores? E com a 

AMAR? 

9. Com relação à maricultura, como foi a atuação do Projeto de Desenvolvimento 

de Comunidades Costeiras em Rio do Fogo (Ministério da Pesca – 2005)? 

9.1 E a atuação do Governo Cidadão (2014)?  

10. Há alguma perspectiva de novas ações voltadas para a população pesqueira, 

em especial as maricultoras?  
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Apêndice D – Roteiro de entrevista Colônia de Pescadores 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E 

REGIONAIS 

Identificação do entrevistado: 

Data:  

Local:  

Duração:  

1. Nome:  

2. Profissão:  

3. A quanto tempo exerce a pesca artesanal? 

4. A quanto tempo é associado a Colônia? 

5. A quanto tempo você se encontra nessa função (presidência da Colônia)?  

5.1 Antes de se tornar presidente, qual função exercia?  

6. Qual o número de filiados da Colônia?  

7. Qual o principal produto coletado?   

8. Quais as ações desenvolvidas pela Colônia atualmente?  

8.1 Existe alguma ação junto à prefeitura ou alguma instituição privada? 

9. Quantas mulheres são filiadas à Colônia?  

10. O que elas pescam? 

11. É desenvolvida alguma ação para essas mulheres que estão associadas? 

12. Como se dá a participação dessas mulheres na Colônia? 

13. Como é a relação da Colônia com a AMAR? 

14. Você sempre morou na praia de Rio do Fogo?  

14.1 Se sim, como se deu o desenvolvimento da maricultura nessa praia? 

14.2 Quais mudanças você percebe na vida dos pescadores durante esse 

tempo? 

15. Quais facilidades e dificuldades os pescadores e as pescadoras associados 

(as) relatam durante a realização de suas atividades? 
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ANEXOS 

Anexo I – Livro de receitas - Projeto Algas em sua mesa  
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