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Resumo 

O estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões a nível nacional e a 

participação das mulheres na maricultura tem estado em grande expansão principalmente 

nesta região do Brasil. Temos como objetivo neste trabalho analisar o papel das mulheres na 

pesca (maricultura) no Ribeirão da ilha em Florianópolis/SC, assim como a divisão sexual do 

trabalho e as transformações tanto sociais como espaciais que experimentaram estas mulheres.  

Realizamos este empreendimento partindo de etnografias já realizadas e de algumas inserções 

em campo para contato com mulheres envolvidas direta ou indiretamente na maricultura na 

comunidade do Ribeirão da Ilha e para travar diálogos sobre algumas questões chave. 

Utilizaremos em nossa reflexão fundamentalmente os textos “A metrópole e a vida mental” 

de George Simmel e “O fim de uma tradição – Cultura e desenvolvimento no município de 

Cunha” de Robert W. Shirley, para pensar as transformações na comunidade do Ribeirão da 

Ilha, o papel das mulheres na comunidade e as características da população da comunidade 

em detrimento das características das pessoas que vivem em ambiente urbano. 

Palavras Chave: Mulheres, Maricultura, transformação, urbano & rural 

Contextualização 
Um dos temas recorentes na literatura analisada é a “invisibilidade das mulheres na 

pesca” assim como a nautralização desta invisibilidade. Esta situação esta fortemente ligada a 
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divisão sexual do trabalho assim como o papel social que estas mulheres desempeham nas 

comunidades as quais pertencem. Neste contexto é de grande importância o reconhecimento 

do papel das mulheres no sector, sendo que alguns dos argumentos mais fortes utilizados é o 

reconhecimento do trabalho produtivo, assim como reprodutivo que estas desempenham.  

A invisibilidade das mulheres na pesca tem muitas causas e que são reforçadas por 

aspetos juridico-legais. Segundo Maneschy (2000) “do ponto de vista jurídico político 

prevalece uma concepção restrita do trabalho da pesca como sendo aquele que retira seres 

vivos de ambientes aquáticos. O conjunto de tarefas pré e pós-captura ficam excluídas da 

definição formal do que seja trabalho de pesca”. Esta concepção da atividade fortalece então a 

invisibilidade destas.  

Segundo Motta-Maues citando a Woortmann “não é raro, o discurso do pesquisador 

repetir o discurso público do grupo estudado, cuja identidade se constrói sobre uma atividade 

– a pesca – concebida como masculina, e deixa de lado o discurso privado (...), e, nesse caso, 

(...) relega ao silêncio o ponto de  vista  feminino,  mesmo  quando  as atividades das 

mulheres são cruciais para a reprodução social do grupo como um todo (WOORTMANN 

1992: 42)”. 

Ainda segundo Maneschy (1995), o que acontece, ao se privilegiar os homens nos 

estudos sobre comunidades pesqueiras, é reforçar a “invisibilidade” das mulheres, não dando 

a importância necessária ao conjunto das tarefas realizadas por elas e que são essenciais na 

reprodução das famílias. Para Alencar (1993) a “participação da mulher em atividades de 

pesca é um fato etnográfico que precisa ser observado e interpretado, tomando o universo de 

trabalho na pesca como um todo”.  

Nasce então a necessidade de estudar as relações de género existentes no sector e 

aprofundar as transformações que se tem dado tanto a nível social como espacial do estudo 

destas relações, assim como as revindicações existentes no sentido da visibilizaçao das 

mulheres na pesca.  

Mulheres na pesca no contexto brasileiro. 

 Os dados do Boletín de Estatístico de Pesca e Aquicultura no Brasil nos dão 

informações importantes sobre o número de mulheres na pesca. Estes vêm desagregados por 

sexo, zona e região, permitindo fazer um mapeamento necessário. Os dados apontam que de 
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853.231 pescadores/as registados em todo o país no ano de 2010, 59,15% eram homens e 

40,85% mulheres1.  

Tabela 1: Percentagem de pescadores/as, desagregados por sexo e região em 2010 

Percentagem de pescadores/registados no Brasil 2010 – por região e  sexo 
UF Feminino % Masculino % 

Norte 40,02 59,98 
Nordeste 46,23 53,77 
Centroeste 30,65 69,35 
Sudeste 25,50 74,50 
Sul 33,79 66,21 
Total 40,85 59,15 
Fonte: Boletim Estatístico de Pesca e Aquicultura no Brasil 2010. Ministério da Pesca e 

Aquicultura. 

 Os dados mostram que no norte do país estão registadas mais pescadoras e que a 

percentagem diminui a medidade que avançamos para Centro/Sul. Entendemos que estes 

dados só contabilizam as mulheres que se consideram pescadoras, não contabilizando as que 

realizam outros trabalhos relacionados com o sector. 

 Com uma diferença de 18,3% a desfavor das mulheres registadas, se podria entender 

as dificuldades existentes da integração das mulheres neste sector. Fundamentalmente ao se 

considerar que não se contabiliza o trabalho que as mulheres realizam no sector e que não é 

reconhecido como “trabalho na Pesca”. Isto recai também no facto de que, normalmente o 

acesso ao mar tem sido por via do “trabalho familiar”.  Por tanto é fundamental este 

reconhecimento, segundo a autora Maria Ignez Silveira Paulilo ( 2009) “ O Projeto Lei 

6697/06, da deputada Luci Choinacki, que equipara a mulher que exerce atividade pesqueira e 

marisqueira artesanal, em regime de economia familiar, ao pescador artesanal, para ser 

concedido os direitos previdenciários e trabalhistas”.   

Contudo no imaginário social e das comunidades pescadoras, a pesca está associada ao 

trabalho de homem, sendo um trabalho de fora no espaço público. Pelegrini (2003) cintando a 

Malouf diz que “a pesca era e é ainda fundamental na constituição da identidade masculina e 

                                                        

1  Boletim Estatístico de Pesca e Aquicultura no Brasil 2010. Ministério da Pesca e Aquicultura. 
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principal espaço de sociabilidade entre os homens” (1993, p.34), demonstrando que não só a 

atividade é masculina, mas também o mar é território só de homens. 

Esta visão esta profundamente relacionada com a divisão sexual do trabalho e como 

estas estão representadas no imaginário social. Pelegrini (2003) aborda esta questão de forma 

muito acertiva ao dizer que “A divisão sexual do trabalho estaria profundamente relacionada 

com as representações sociais vinculadas a mulheres e homens” (NOBRE, 1998, p.18). Essa 

divisão sob a ótica essencialista, que pressupõe as diferenças entre homens e mulheres como 

inscritas na natureza biológica de cada um, se resume ao aceite do “discurso simbólico, 

presente no imaginário social, que personifica a mulher como tendo uma 'natureza feminina', 

morfológica, biológica e psicológica”. (HERETIER apud DE GRANDI, 1999, p.10). 

Portanto no estudo das relações de género, e neste caso das relações de género na 

pesca torna-se crucial analisar o trabalho das mulheres desde uma prespetiva da divisão social 

e sexual do trabalho. Segundo Maneschy (2000), “entre populações pesqueiras, a produção 

das mulheres é tão importante quanto à dos homens, ainda que não seja reconhecida como 

tal”. Maneschy levanta uma questão muito pertinente quando se refere ao contexto de 

produção e que o facto de esta ser uma atividade virada para o mercado, a “produção de 

mercadorias, as atividades voltadas ao mercado alcançam necessariamente maior visibilidade, 

obscurecendo-se as outras dimensões da divisão social do trabalho e, em particular, as 

conexões que se estabelecem entre a casa e o mundo do trabalho” (MANESCHY, 2000). Esta 

questão é muito importante porque o fato de que exista este obscurecimento, reforza a 

invisibilidade das mulheres na pesca dado que, as atividades muitas vezes por elas realizadas, 

não estão directamente ligadas ao mercado (na maioria dos casos), estas sºao atividades 

multidirecionadas o que dificulta o reconhecimento como trabalhadoras na pesca. 

Segundo a Maria Ignez Silveira Paulilo ( 2009), “as mulheres rurais e as maricultoras 

conquistaram o reconhecimento através do estatuto de “produtoras”, o que lhes dá maior 

visibilidade e acesso a direitos trabalhistas, porém o acesso à terra e ao mar ainda são 

prioridade masculinos”. Contudo permanecem as dificuldades ao recohecimento do papel das 

mulheres neste sector. Pelo que seria interessante entender se este reconhecimento teve algum 

efeito transformador, relativamente ao “acesso”, “benefício” e “controle” dos recursos, assim 

como na divisão sexual do trabalho.  
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 As mulheres na pesca em Florianópolis. 
O estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões a nível nacional, 

segundo um estudo realizado pela investigadora, Ana Dutra da UNISUL (2008) “atualmente, 

a atividade de malacocultura (produção de ostras e mexilhões) se desenvolve em quase todo o 

litoral catarinense, cerca de ¾ da costa. Santa Catarina vem sendo responsável por 

aproximadamente 85% de toda a produção nacional neste segmento, 90% da produção 

nacional de ostras e 93% da produção de mexilhões”. 

A participação das mulheres na maricultura tem estado em grande expansão 

principalmente nesta região do Brasil, contudo as mulheres enfrentam grandes dificuldades 

para se estabelecer de forma definitiva no sector. Para entender a situação das mulheres na 

pesca e na maricultura em Florianópolis, achamos conveniente fazer uma breve caracterização 

destas, a partir da literatura estudada.  

No estado de Santa Catarina, segundo Pelegrini (2003), existe uma fraca participação 

das mulheres na maricultura sendo que somente 11% estão no sector, em um universo de 

cerca de 1050 maricultores(as). Segundo dados do estudo “Relações de Género e economia 

solidária: Um estudo da maricultura catarinense” da investigadora Luisa Martins Amorim, a 

faixa etária das maricultoras varia entre os 20 e os 60 anos de idade, destas somente 30,4% se 

reconhece como maricultora/pescadora, sendo que a atividade mais reconhecida pelas mesmas 

(52,2%) era de “dona de casa”. Relativamente a remuneração económica somente um 8,7% 

das entrevistadas no estudo recebia remuneração individual pelo trabalho realizado, frente a 

91,3% que respondeu que o dinheiro era para a renda do agregado familiar. 

Abordagem metodológica 
A Etnografia, método por excelência da Antropologia moderna, é uma maneira de 

construir a interpretação da realidade social a partir do exercício de familiarização e 

estranhamento (VELHO, 1978). É uma atividade intelectual que combina tarefas 

metodológicas e conceituais a partir das quais a narrativa será construída. Nesse 

empreendimento, desenvolver uma narrativa é fundamental. E sim, esta narrativa é uma 

construção. Uma construção feita a partir de um processo de pesquisa empírica, mas que não 

pode ser confundida com a realidade. O que se produz não é uma explicação, mas uma 
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interpretação da realidade. E, mais especificamente, segundo Geertz (1989) uma interpretação 

de interpretações. 

Gilberto Velho (2003, p. 16) ao descrever as novas dinâmicas da antropologia 

contemporânea, especialmente da antropologia urbana aponta a inclusão dos indivíduos como 

“[...] matéria da antropologia, à medida que eram percebidos como sujeitos de uma ação 

social constituída a partir de redes de significados”. A partir desta perspectiva, entendemos 

ser importante estudar os indivíduos 

[...] como intérpretes de mapas e códigos socioculturais, enfatizando [...] uma visão 

dinâmica da sociedade e procurando [...] estabelecer pontes entre os níveis micro e macro 

(VELHO, 2003, p. 16). 

A Antropologia, que é um refletir sobre as práticas e as sociedades humanas tem no 

seu cerne a fascinante, mas, também complexa, necessidade de uma conexão entre o sujeito 

que reflete e o sujeito que recolhe os dados. Nós, antropólogos, realizamos uma imersão para 

tentar entender como o outro pensa o mundo: inserimo-nos, dialogamos e produzimos esta 

interpretação.  

O processo anterior ao de coleta dos dados empíricos é sempre um longo caminho a 

ser percorrido. A ponte que leva o sujeito pesquisador ao sujeito pesquisado é uma “ponte 

pênsil” daquelas que parece que irão desmontar a qualquer momento. Em concordância com 

Geertz pensamos que “essa é a vida do etnógrafo, além de perseguir pessoas sutis com 

questões obtusas” (1989, p. 20). 

Contudo, dada à limitação de tempo e o caráter experimental deste trabalho a nossa 

inserção em campo repetiu o que é comum na situação de pesquisar na própria cidade, ainda 

que em uma comunidade pesqueira: chegamos ao campo com ajuda de conhecidos e nos 

valemos da nossa “[...] rede de relações previamente existente e anterior à investigação” 

(VELHO, 2003, p. 12). 

Realizamos este empreendimento partindo de etnografias já realizadas e de algumas 

inserções em campo para contato com mulheres envolvidas direta ou indiretamente na 

maricultura na comunidade do Ribeirão da Ilha em Florianópolis/SC e para travar diálogos 

sobre algumas questões chave que nos interessam, são elas: 
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1. Se essas mulheres entendem a região do Ribeirão da Ilha como uma comunidade 

pesqueira, ou seja, com hábitos e características que a diferem da região urbana, 

incluindo as relações de solidariedade; 

2. Qual a relação da comunidade com a cidade; 

3. Quais as transformações na comunidade e no papel das mulheres desde a 

implementação da maricultura e 

4. Se há diferenças ou o que mudou na comunidade desde o aumento do contato com a 

cidade. 

Utilizaremos em nossa reflexão fundamentalmente os textos “A metrópole e a vida 

mental” de George Simmel e “O fim de uma tradição – Cultura e desenvolvimento no 

município de Cunha” de Robert W. Shirley, para pensar as transformações na comunidade do 

Ribeirão da Ilha, o papel das mulheres na comunidade e as características da população da 

comunidade em detrimento das características das pessoas que vivem em ambiente urbano. 

A partir da perspectiva de Gilberto Velho, entendemos ser importante estudar os 

indivíduos “[...] como intérpretes de mapas e códigos socioculturais, enfatizando [...] uma 

visão dinâmica da sociedade e procurando [...] estabelecer pontes entre os níveis micro e 

macro” (VELHO, 2003, p. 16). E, ainda, ressaltar, que não entendemos nosso grupo de estudo 

como objeto. Em acordo com Tornquist (2007, p. 50) entendemos que “[...] os antropólogos 

pensam sobre problemas, questões [de modo que] [...] os objetos da Antropologia são 

questões e problemas”. 

Objetivo 
Analisar o papel das mulheres na pesca (maricultura) no Ribeirão da ilha, assim como 

a divisão sexual do trabalho e as transformações tanto sociais como espaciais que 

experimentaram estas mulheres.  

Análise das informações 
Para iniciar esta análise, expomos a percepção do que é ser uma comunidade 

pesqueira, para a dona Ione que é uma dona de casa que tem como atividade complementar 

segundo ela ajudar o filho na Maricultura: 

“É gente que vive na beira mar, agora estamos mais voltados para o Mar”. 
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Consideramos muito oportuna esta observação dado que “Na literatura científica, 

encontramos o conceito de populações pesqueiras, costeiras ou litorâneas, como populações 

com práticas de trabalho e modos de vida singulares, considerados “tradicionais”. Essas 

populações detêm determinada visão de mundo e conhecimento ecológico relacionado ao 

exercício de atividades pesqueiras em baías, lagunas, estuários e/ou mar” (DIEGUES, 1995). 

Contudo, quando pensamos, lemos ou falamos de em comunidades ou populações 

pesqueiras, a ideia que mais fica latente no nosso imaginário e a atividade extratora em si, 

tendo como centro de atenção os pescadores (homens) e a pesca. A percepção de que a pesca 

é uma atividade puramente masculina é em muitos casos reforçada pela literatura científica, 

dado que em muitos poucos casos inclui as outras atividades que estão relacionadas com estas 

populações e que são muito frequentemente realizadas pelas mulheres destas comunidades. 

As atividades realizadas pelas mulheres são diversas e vão desde a extração dos 

recursos, gestão dos dinheiros, busca de atividades para complemento da renda ( restauração, 

ostras gratinadas, participação em feiras nacionais) entre outras. Estas atividades permitem 

por um lado a saída das mulheres do espaço privado para o público, assim como contribuem 

para a conexão das comunidades com outros espaços tanto rurais como urbanos, 

infleunciando a trasformação destas comunidades apartir das relações e laços criados.  

Shirley  (1971) argumenta que “ a economia, a demografia, a política, a sociedade e a 

cultura, todos são transformados pelo aumento das cidades industriais e pela extensão da 

cultura de massas metropolitana”. No caso da Comunidade de Ribeirão da ilha, observamos 

que esta transformação veio dada em grande medida pela introdução da maricultura, a relação 

com o turismo entre outras. Esta transformação fica explicita quando dona Ione diz que: 

“As pessoas de aqui, antes viviamos da terra e do mar, agora estamos mais voltados 

para o mar, (…) a maricultra antes era uma atividade complementar a pesca, mas 

agora é diferente, a pesca é complementar a agricultura”. 

A introdução da maricultura teve um papel essencal na trasformação da comunidade, 

devido fundamentalmente a mudança da economia local, antes baseada só na pesca e na 

agricultura. A maricultura permitiu estabelecer relações com o poder local, com a política 

nacional e com o meio urbano, dada importancia da produção local no contexto nacional. O 

desenvolvimento da maricultura impulsionou a criação de associações locais de maricultores 
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e maricultoras, que tiveram um papel importante na transformação social, mas, sobretudo na 

relação com as instituições nacionais e com o meio urbano. 

No caso de Ribeirão da ilha a criação da Associação de Mulheres Aquicultoras e 

Ambientalistas da Ilha  (AMAQUAI), teve como efeito o estabelecimento de relações 

diferentes com o poder local e a possibilidade de poder participar em orgãos nacionais e 

locais de tomada de decisões, como por exemplo, a participação na realização do plano 

director, participação em congressos nacionais, e participação no conselho municipal de 

saneamento entre outras. Dona Ione explica que: 

“Através da associação, eu cresci muito e tive a possibilidade de lidar com político.” 

Além desta transformação impulsionada, sobretudo pelas mulheres e a saída para o 

espaço público, também analisaremos durante o trabalho, as percepções que se tem das 

relações sociais nas comunidades e as conexão que pode existir entre o individuo rural e o 

individuo urbano descritos por Simmel. A análise neste caso vai ter em conta uma das 

questões principais colocadas pelas entrevistadas, que é a falta de união, dificuldade de 

trabalhar em conjunto. Esta é descrita pelas entrevistadas como sendo uma característica 

específica da comunidade e que elas apontam como origem a colonização açoriana. 

O papel social das mulheres na pesca no Ribeirão da Ilha 
Ao pensar a comunidade pesqueira do Ribeirão da Ilha, visamos não reproduzir o 

discurso que mantém em silêncio as mulheres “mesmo quando as atividades [delas] são 

cruciais para a reprodução social do grupo como um todo (WOORTMANN 1992: 42)”. 

Silêncio esse que muitas vezes faz parte da rotina familiar e que é de fácil percepção quando o 

“seu Ademir” deixa as pessoas que estavam falando com ele na parte de baixo da casa para ir 

ver o que está acontecendo na parte de cima, onde outras pessoas estão com a câmera 

conversando com a sua esposa Maria, ou quando Max, marido  de “dona Eva” senta-se à mesa 

e começa a falar mesmo sabendo que fomos até sua casa para falar com sua esposa. Em um 

momento marcante desta entrevista Max interrompe a fala da esposa para explicar para ela a 

pergunta que fizemos sobre como ela se tornou líder a ponto de ser presidenta da associação, 

então ele pediu se ela poderia explicar ou ele, nós falamos que ela poderia responder e ela diz 

que ele poderia responder. 

Essas mulheres, em sua grande maioria, são casadas com pescadores e, já aposentadas, 

ingressaram na maricultura junto com eles como alternativa de renda à atividade pesqueira, 
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pois, atualmente, a pesca artesanal não é mais garantia para o sustento da família. E a sua 

invisibilidade está relacionada com a divisão sexual do trabalho e o modo como se entende 

ser do homem o espaço público e da mulher o espaço privado, este considerado menos 

importante no senso comum.  Segundo Amorim citando a Rabelo  

“As mulheres, conforme Rabelo (1997), por muito tempo ficaram enclausuradas no 

interior de seus lares, cabendo a elas somente a guarda dos filhos e as tarefas rotineiras. 

Suas atividades eram limitadas ao espaço “privado”; já os homens, ao contrário, 

desenvolviam suas atividades no espaço “público”, fora do lar. Essa distinção entre os 

tipos de participação dos sexos caracterizada na separação das esferas reprodutivas - onde 

é inserido o trabalho doméstico - e produtivas – trabalho assalariado - se constitui na 

divisão sexual do trabalho (idem, 1997)”. 

Desta forma nota-se que as atribuições femininas são colocadas em um papel 

secundário. O trabalho das mulheres na pesca está ligado ao pré e pós-pesca. Elas fazem e 

concertam lanternas, tecem redes, limpam os peixes, tiram os mexilhões e ostras das conchas, 

separam os camarões de suas cascas, desfiam siris e caranguejos, além de preparar bolinhos 

de peixe, de siri entre outros e dos preparos diversos das ostras. 

E as mulheres raramente contribuem com o trabalho dos homens por serem, conforme 

nos conta Ione “pesadas”. Assim, novamente se percebe a divisão sexual do trabalho, que no 

espaço de produção, pode ser entendida, primeiro, pela classificação entre trabalho “leve” e 

trabalho “pesado”. E segundo pelo espaço, dentro do mar e fora do mar. Sendo que o trabalho 

realizado no mar é considerado pesado e, portanto, cabível ao homem e o serviço realizado 

em terra é classificado como trabalho “leve”. 

Além disso, percebe-se, inclusive com as intromissões nas entrevistas, que se entende que 

quem é criativo e dá ideias, quem “tem o que falar” são os homens, de modo que as ideias 

vindas de mulheres dificilmente são aceitas: 

“Quando tu te depara com muito homem é difícil” “mesmo que tu tenha uma boa ideia 

ninguém te valoriza muito” (Ione) 

Apesar das dificuldades de ter voz e talvez por conta delas, algumas mulheres do 

Ribeirão da Ilha se reuniram e criaram a associação de mulheres Macuai, isso porque 

perceberam que havia muitos cursos e financiamentos direcionados às mulheres de modo que 

elas poderiam se organizar para se beneficiar disso para a elaboração e venda de seus 
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produtos, incluindo a participação na Fenaostra. Assim, essas mulheres perceberam na 

maricultura uma chance de se transformarem em sujeitas. Além disso, ainda que alguns 

estudos afirmem que a maior parte das mulheres não participa da comercialização da 

produção por ser uma tarefa considerada masculina, aqui é diferente, Ione conta, sobre as 

mulheres da associação, que “os maridos trabalham bem na água, mas vender o produto elas 

que fazem melhor”.  

As transformações do espaço de trabalho, relações sociais e de vida das mulheres na 
pesca no Ribeirão da ilha. 

Com a implantação da maricultura a participação da mulher no processo em si, de 

cultivo, coleta, preparação e venda do produto aumentou de forma que a mulher vem 

conquistando espaço e agora elas são ao mesmo tempo agentes sociais, econômicos e 

políticos. Agora as mulheres participam das associações de pescadores/as e maricultores/as, 

inclusive presidindo-as: 

“A primeira audiência pública também fomos nós que chamamos, pro Ribeirão da Ilha, 

foram as mulheres” 

Em termos de participação política a maricultura trouxe uma mudança geral na 

comunidade: alguns foram viajar para conhecer o processo em outro país ou para ensinar 

sobre o processo em outros estados, cargos políticos na secretaria da pesca foram negociados, 

conversas e visitas constantes de políticos, deputados, prefeitos ministros, como conta Ione, 

ex-presidenta e integrante da AMAQUAI: 

“eu acho que eu cresci muito [depois da implementação da maricultura], eu cresci muito 

assim como pessoa, de lidar com político, sabe?, coisas que eu jamais imaginava na 

minha vida que eu pudesse falar com um prefeito, que eu pudesse falar com um deputado, 

que eu recebesse um ministro da pesca na minha casa, que o assessor do ministro também 

se tornasse amigo, essas coisas eu jamais imaginaria que eu teria, falar com os homens 

assim normal, não como um cidadão comum assim com medo, não, de igual pra igual e ir 

lá e reivindicar tuas coisas [...] não eles são pessoas iguais a nós [...] e eles tem que te 

respeitar também porque tu tá trabalhando, tu tá fazendo uma coisa boa pro país.” 

 Estas transformações que se observam, sobretudo, a mudança das relações tanto com o 

poder nacional como local, explicitam a influência que as interconexões com outros espaços, 

sobretudo a nível institucional, tem tido na “trasnformação” no papel da mulher nestas 

comunidades. Estas mesmas mudanças são expostas por Shirley quando ele problematiza a 
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questão dizendo que “As transações que tecem a solidariedade entre o político e o económico, 

entre os grupos locais de interesse e os partidos nacionais” (SHIRLEY, 1997). 

Um dos ganhos políticos mais importantes observados com o aumento das conexões 

com instituições e com a política nacional é o facto de que nesta comunidade se consegue que 

a primeira mulher no Brasil, tenha um título de propriedade de lote de água salgada. 

 As mudanças e transformações observadas não só se dão no âmbito político, mas 

também no económico. A comunidade de Ribeirão da ilha como um todo passa a centrar a 

produção para a venda de pradutos procedentes da maricultura, principalmente para a venda 

nas épocas altas de turismo. No caso das mulheres, a grande maioria não recebe ingressos 

directos do trabalho realizado na maricultura porque a consideram uma atividade de ajuda 

para a economia familiar. Contudo com a implementação de associações como a AMAQUAI, 

se observa um giro nas atividades económicas realizadas pelas mulheres, estas passam: 

1) Gerir a parte económica do trabalho familiar na maricultura; 

2) Trabalho da restaruração: restaurantes e produção de produtos (salgadinho, ostras 

recheadas entre outros); 

3) Trabalho fora. 

Estas mulheres a partir da participação na associação começam então a sair do espaço 

privado para o público, tendo ingressos de dinheiro proprios. Esta mudança de espaços leva 

igualmente a que as mulheres começem a abandonar a associação, para dedicar-se a outras 

atividades que lhes permitam ter maior independencia económica, sendo que todo o processo 

de empoderamento acontece a partir do associativismo. 

Contudo apesar das tranformações observadas tanto a nível de participaçõa política como 

a nível económico na comunidade e principalmente na vida das mulheres, alguns padrões 

relativos as relações sociais se mantêm. Dona Eva diz que na associação a que ela pertece, 

participam outras mulheres, mas que a participação é condicionada pela a aceitação ou não do 

marido a que a mulheres participe em determinadas atividades: 

“Os maridos não deixam viajar, quando é com desconhecidos (…), também temos que 

estar muito tempo para lá e para cá, fora de casa.” 
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 No ámbito das relações com o poder local, apesar das mudanças registadas, em 

algumas das falas da dona Ione, se observa ainda a submissão das mulheres a certas normas 

do patriarcado, por exemplo, ela diz que: 

“As mulheres tem que chegar, explicando tudo com muita tranquilidade, e não como 

se soubessemos tudo” 

Podemos dizer que apesar das transformações existentes, com a entrada das mulheres 

na maricultura, estas continuam a sofrer certa descriminação pelas relações de género já 

estabelecidas, e que de certa forma existe uma opressão e uma limitação, relativamente ao seu 

papel na comunidade. 

Relação com individuo urbano e rural.  
 No sentido de entender as relações da comunidade do Ribeirão da ilha, com o centro 

urbano e com as instutuições urbanas, tentaremos entender estas relações com base nos 

olhares das mulheres maricultoras. A análise é feita a partir da leitura de Simmel, sobre as 

diferenças entre o individuo urbano e rural.  

Durante as entrevistas realizadas, pudemos perceber através das falas, que na 

comunidade existe certa dificuldade para trabalhar em associações e cooperativas. Lendo a 

Simmel podemos interpretar este comportamento geral, como uma necessidade dos 

individuos de garantir a autonomia e a individualidade, Simmel diz que  

“Os problemas mais graves da vida moderna derivam da revindicação que faz o individuo 

de preservar a autonomia e a indivividualidade da sua existencia em face das 

esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura externa e da técnica da vida”. 

Descobrimos este carácter individualista da comunidade através das falas de duas 

líderes comunitárias que dizem que as pessoas não querem trabalhar conjuntamemte, pelo que 

é muito difícil o trabalho das associações e que geram conflitos de diversa ordem.  

“Acho [um problema da comunidade a falta de união], gravíssimo. Tanto que teve uma 

cooperativa que não deu certo, por causa disso” (Ione) 

“Mas a colonização açoriana é muito difícil, tem até um ditado que diz ‘farinha pouca 

meu pirão primeiro” [ cada um preocupado com o seu] (Ione) 

“Porque todo mundo quer fazer associação no ribeirão Tem 4 ou 5 associação, do que 

adiantou isso? Eles não se uniram” (Dona Eva) 
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E neste sentido parecem contrariar Simmel, quando considera que a metrópole da 

outra consciência aos indivíduos, diferente à da vida rural. Isso porque há várias falas 

indicando considerar este individualismo uma característica de comunidades pesqueiras: 

“em tudo quanto é lugar é assim, pescador e maricultor em tudo quanto é região é assim” 

“acho que tá no sangue do pescador do maricultor do pescador” (Dona Eva) 

O autor entende que o estímulo e ritmo de vida no qual esta inserido um individuo da 

metropole, esta rodeado de uma multiplicidade de vida economica, ocipacional e social, o que 

não permite vinculos muito profundos, enquanto que na vida rural os relacionamentos são 

mais profundos, sentidos e emocionais.   

Por outro lado, apesar da individualidade observada, se constata que existem fortes 

vinculos entre os individuos da comunidade, e que em geral todos se conhecem, ou estao 

preocupados pela situação do outro, isto pode ser entendido, quando Simmel diz que na 

“natureza do pequeno circulo, e que o inevitável conhecimento da individualidade produz 

inevitávelmente, um tom mais cálido de comportameto, um comportamento que vai para além 

de um mero balanceamento de serviços e retribuição”. Por exemplo, dona Ione, realiza as suas 

funções como presidenta da associação, sem nenhum fim lucrativo (economicamente 

falando), e tem uma grande empatia ás suas companheiras. 

Contudo com o sucesso económico da maricultura (abertura ao mercado nacional e 

internacional) e a mudança no contexto de interconexões tanto económicas, políticas e sociais, 

tem vindo a propociar mudanças nas relações comunitárias. Em outras palavaras e entrada do 

dinheiro e de interesses diferenciados podem ter mudado as relações, e isto se pode entender 

através de Simmel que diz que existe uma “exatidão, calculista da vida prática, que a 

economia do dinheiro criou”.  Estas transformações podem ser a causa da dificuldade 

existente no que diz respeito ao cooperativismo e associativismo, que segundo as 

entrevistadas sem tem observado na comunidade. 

Entendemos então que se poderia dizer de alguma forma que a comunidade esta em 

um processo de transição, em que esta deixando de ser rural para passar a urbana, a causa das 

diversas mudanças que tem tido ao largo dos últimos anos.  

Considerações finais 
Se pode afirmar que as mulheres tem um paple fundamental na maricultura no 

Ribeirão da Ilha. Não só por participarem ativamente na atividade extratora, mas por terem 
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um papel destacado na diferenciação das atividades economicas realizadas na comunidade, 

assim como um papel muito relevante de participação política ativa. Esta realidade se dá a 

partir da transformação da comunidade com a introdução da maricultura, mudando as relações 

sociais existentes.  

Contudo apesar da importancia do papel social das mulheres nesta comunidade, ainda 

prevalece a tradicional divisão social do trabalho, e a dificuldade de que as suas vozes sejam 

ouvidas em um meio considerado predominantemete masculino. Pondo em evidência que 

seria necessário um trabalho de base, relativo ao empoderamento das mulheres de forma a 

quebrar a hegemonia do modelo atualmente vigente de relações de gênero. 

Sendo assim, com as transformações e mudanças observadas tanto a nível social, 

economico e político, podemos concluir que as relações de gênero, estão ainda baseadas na 

dominação da mulher, mesmo que o processo de trasnformação tenha propiciado a mudança 

de espaço privado ao público. 

No que diz respeito às relações na comunidade e a análise desde Simmel, podemos 

afirmar que a comunidade tem características de uma vida rural, contudo se observa 

características psicológicas e um processo de transição ao urbano.  
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