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Introdução
A pesca artesanal é comumente vista como uma
atividade composta exclusivamente por mão de
obra masculina, e a participação feminina não é
reconhecida¹. As mulheres perdem seus direitos e
sua voz no ambiente de trabalho² uma vez que no
geral se encontram em fases invisibilizadas na
cadeia produtiva de pesca, como a limpeza e o
processamento do pescado3. A escassez de dados
sobre as desigualdades ligadas ao gênero na pesca
no Estado de São Paulo elucida a necessidade de
estudos relacionados à caracterização laboral para
demonstrar o nível de representatividade das
mulheres no setor. Pesquisas de percepção têm
alcançado relevância na elaboração de políticas
públicas, já que podem ser indicadores de respostas
ao ambiente em que os indivíduos interagem,
aliadas a elementos culturais.4,5 Portanto, a
autopercepção em relação à participação feminina
na pesca é essencial para compreender o nível de
consciência das mulheres a respeito da posição
social a qual são designadas na cadeia de pesca.

Objetivo
Caracterizar o papel da pescadora artesanal nas
diferentes etapas da atividade da pesca de camarão
sete-barbas (Xiphopenaeus kryoeri). Analisar a sua
percepção
acerca
da
atividade
pesqueira
desenvolvida em duas comunidades usuárias de
recursos naturais do município de Guarujá – SP,
investigando se há ou não desigualdade de gênero
na pesca pelo olhar dessas mulheres.

Material e Métodos
Serão aplicados questionários semiestruturados
para mulheres que serão selecionadas em duas
comunidades pesqueiras de Guarujá – SP: Rio do
Meio e Perequê. O método utilizado será “bola de
neve”6, que consiste na seleção das entrevistadas a
partir de indicações, geralmente iniciando por uma
liderança local e seguindo até obter um número
amostral significativo. Será feita a análise de
conteúdo através de software online, a partir da
categorização
dos
dados
das
entrevistas
organizados por unidade, com elementos em
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comum nos discursos para captar quais são as
principais percepções entre as entrevistadas7.

Resultados e Discussão
As desigualdades de gênero estão presentes nas
relações de trabalho pesqueiro, resultando numa
desvalorização da mão-de-obra feminina8. A partir
da pesquisa sobre percepção do trabalho, será
possível analisar e caracterizar o papel da mulher
na pesca artesanal. Os resultados das entrevistas
permitirão entender como as mulheres enxergam e
interpretam as diferenças e a invisibilidade de seu
trabalho. Dessa forma, será possível compreender
ainda, se essas mulheres desvalorizam sua
atividade devido a questões culturais. Serão obtidos
também dados de perfil socioeconômico das
mulheres envolvidas na pesca artesanal das
comunidades em questão.

Conclusões
Os resultados dessa pesquisa serão divulgados
para as comunidades pesqueiras envolvidas e aos
órgãos gestores de pesca da região. Poderão dar
voz às pescadoras artesanais para que expressem
suas necessidades e expectativas com o trabalho
realizado. Poderá fornecer subsídios para
aformulação de políticas públicas que adequem as
condições sociais e trabalhistas das pescadoras
artesanais da Baixada Santista.
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