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Resumo: O objetivo deste estudo é trazer algumas reflexões, a partir da realidade das 
pescadoras de Curral Velho-CE, em torno da Divisão Sexual do Trabalho e da 
(Des)Proteção Social dessas mulheres. O trabalho de pesca das nossas interlocutoras ao se 
conjugar com o trabalho doméstico estabelece uma linha tênue entre esfera produtiva e 
reprodutiva, gerando uma sobrecarga de trabalho para estas. Esta sobrecarga, a depender 
da concepção de Proteção Social, será anemizada ou acirrada. Esta investigação qualitativa 
foi realizada através de pesquisa bibliográfica da temática referida e da realização de 
entrevistas a doze mulheres pescadoras.  

Palavras-chaves: Divisão Sexual do Trabalho; Proteção 
Social; Trabalho Doméstico.  

Abstract: The aim of this study is to bring some thoughts from the reality of fisherwomen 
from Curral Velho-CE, around the Sexual Division of Labour and (Un) Social Protection of 
these women. The fishing work of our interlocutors to be combined with the housework 
establishes a fine line between productive and reproductive sphere, generating a workload 
for these. This overhead, depending on the design of social protection, it will be softened or 
intensity. This qualitative research was conducted through literature review of this theme and 
interviews to twelve fisherwomen. 
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1.TRAÇANDO UM CAMINHO DE  APROXIMAÇÃO  

 

A nossa chegada a Curral Velho, comunidade tradicional pertencente ao munícipio 

de Acaraú-CE (extremo litoral oeste), se deu através da nossa inserção como estagiária na 

ONG Instituto Terramar que trabalha com comunidades da zona costeira e litorânea 

cearense. Através do Programa Democratização da Participação Política (DPP), a instituição 

fomentava e contribuía com a organização política de mulheres e da juventude através de 

atividades educativas, bem como organizativas das categorias, tais como encontros e 

seminários. 

A metodologia utilizada neste processo investigativo consistiu em um primeiro 

momento no levantamento bibliográfico sobre a temática. Procuramos também utilizar como 

fonte os materiais produzidos pelos movimentos sociais no entendimento de que é 
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importante esta interlocução entre a academia e os movimentos organizados. Como 

referencial teórico utilizamos as leituras marxistas e as leituras feministas.  

A entrada em campo se deu em três momentos. No primeiro, tivemos uma conversa 

com Mentinha – pescadora e militante da Articulação de Mulheres Pescadoras (AMP)-CE e 

da Articulação Nacional de Pescadoras (ANP) – à medida que ela nos levou ao manguezal 

de Curral Velho. Esta primeira conversa foi bem informal, nela nos aproximamos do nosso 

objeto de estudo, além de conhecermos algumas pescadoras que se encontravam 

trabalhando no mangue. 

O segundo momento consistiu na realização de entrevistas a doze 

pescadoras/marisqueiras. A comunidade e as próprias pescadoras participantes da 

pesquisa tiveram papel fundamental na escolha das doze mulheres, isto porque esta 

escolha se deu através do reconhecimento da comunidade e delas próprias sobre quem é 

pescadora/marisqueira dentro de Curral Velho. À medida que terminávamos uma entrevista, 

pedíamos para que elas indicassem uma outra pescadora na comunidade que pudéssemos 

conversar e assim seguiu sucessivamente.  

O terceiro momento constituiu em um aprofundamento de algumas questões que não 

ficaram explícitas para nós na coleta de dados. Exigindo de nossa parte um retorno a campo 

para colher mais informações. 

Por fim, pra concluir a exposição do nosso percurso metodológico realizamos o 

exercício de analisar os dados colhidos à luz do nosso acervo teórico. Algumas destas 

reflexões seguem abaixo.  

 

2. CONHECENDO O TRABALHO DAS PESCADORAS DE CURRAL VELHO-CE 

 

A Zona Costeira do Ceará compõe uma faixa litorânea de 573 Km, onde vivem 

populações que tem seus modos de vida marcados pela relação com a pesca artesanal, os 

pequenos plantios  e o extrativismo vegetal. Curral Velho (a 245 km de Fortaleza), localizada 

na praia de Arpoeiras, em Acaraú, está entre os 20 municípios que compõem a costa 

cearense. (GOMES, 2002). Segundo relatos dos/as moradores, a comunidade recebeu este 

nome devido a um tipo de armadilha colocada dentro do mar bastante utilizada na localidade 

que se chama curral de peixe1, feito com madeira alta, náilon e arame. Tupinambá (1999) 

                                                 
1
 Informações retiradas da publicação Historiando – Curral Velho (Acaraú-ce), ação do projeto Turismo 

Comunitário: afirmando identidades e construindo sustentabilidade, do Instituto Terramar e da Rede Cearense 
de Turismo Comunitário – Rede Tucum, 2011. 
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afirma que: “As sociedades às quais nos reportamos guardam características de modos de 

vida particulares, onde a relação com o mar é forte constituidora da cultura que engendra 

toda uma lógica de ser e de estar no mundo.” (p.41). A pesca artesanal não é apenas um 

trabalho produtivo para estas comunidades, mas uma atividade em torno da qual vai 

desenhando os modos de vida: costumes, tradições e comportamentos.  

Para algumas pescadoras a atividade da pesca constitui-se como um costume e 

tradição local, indo além de uma forma de sobrevivência. Quando perguntada sobre 

significado que a pesca tem na vida delas, uma das entrevistadas afirmou: “Bom, porque é 

uma coisa da cultura da gente que a gente dá valor.” (Erandir, 34 anos). Outra pescadora 

acrescenta: 

[...] além de ser cultural, é artesanal, é um trabalho de origem da gente e é uma 
coisa que me veio desde criança, eu vi os meus pais fazendo e gostei, alias a 
comunidade de Curral Velho foi sempre conhecedora da pesca artesanal e eu gosto 
por causa disso, é uma coisa bem tradicional, que vem de longas datas a gente num 
pode nem dizer por que não gosta. (Mentinha, 47 anos) 

 

Em nossa investigação algumas pescadoras relataram que haviam aprendido a 

pescar com as suas mães e que desde crianças já iam para o mangue, sendo aquele 

espaço o lugar do aprendizado desde cedo. Isto nos revela o caráter tradicional que a pesca 

tem nestas comunidades, sendo repassada através das gerações. 

 Mas afinal do que se trata esta pesca que as mulheres realizam? Quando falamos 

em pesca, quase sempre, a imagem que nos vem à cabeça é a de um homem que realiza a 

sua atividade no mar sobre uma embarcação. Pois esta atividade é construída 

simbolicamente a partir do universo masculino, tendo como referencial o homem, o 

pescador, onde se evidencia a pesca no alto mar. Em contrapartida, quando voltamos o 

nosso olhar para a pesca que as mulheres realizam, observamos que a maioria das 

mulheres de Curral Velho realiza a pesca no raso ou pesca de dentro, como elas se 

referem. 

 Em relação às diferenças entre os homens e as mulheres em torno da pesca, foi 

relatado: “Homem pesca lá fora e às vezes por aqui e a gente não. Acho que mulher não 

pesca lá fora, pois é muito pesado pra ela.” (Chiquinha, 47 anos). Neusa, 38 anos, 

acrescenta: “o homem pesca lá fora e a mulher não. O homem tem mais coragem do que a 

mulher.” O “perigo” aparece também como quesito atribuído a pesca masculina, segundo 

Vanessa, 16 anos: “O trabalho do homem é mais pesado e perigoso, pois é em alto mar. O 

da mulher não, é só pesado na hora de trazer os balde e os homens não podem ajudar pois 

tão no mar.” A pesca de fora é a pesca no alto mar realizada nos barcos, jangadas ou nos 
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currais de peixes, já a pesca de dentro é a pesca no raso, ou seja, realizada nas gamboas2, 

na areia da praia ou no manguezal3.  

 À luz do conceito de Divisão Sexual do Trabalho, realizamos um esforço em 

compreender essas distinções. Nos estudos de Hirata (2007) e Kergoat (2007), o a 

categoria apontada aparece como: 

(...) a forma de divisão social do trabalho decorrente das relações sociais entre os 
sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social 
entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como 
característica a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres 
à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções 
com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares, etc.). (p. 599) 

 A Divisão Sexual do Trabalho, ainda na visão das autoras, estaria sob dois 

princípios: o da separação, que implica em afirmar a existência de trabalhos de mulheres e 

trabalhos de homens, e dentro desta separação, às mulheres está destinado o trabalho 

doméstico; e o da hierarquização onde os trabalhos dos homens têm mais valor social do 

que o das mulheres. Tais princípios têm na esfera biológica a sua fundamentação, portanto 

aparecem escamoteados pelo discurso da naturalização. 

 Na compreensão das pescadoras fica evidente a naturalização das diferenças entre 

a pesca dos homens e das mulheres, diferenças estas fundamentadas nos papéis atribuídos 

aos sexos/ gênero4 na sociedade. A coragem aparece como uma característica 

naturalmente masculina e é uma das fundamentações aqui apresentadas da pesca do 

homem ser realizada em alto mar, bem como o fato de ser uma pesca mais “pesada”, o que 

exige mais força, característica também naturalizada no universo masculino. Elisângela, 31 

anos, irá dizer:“(...)Pesca lá fora é coisa de homem e não de mulher.”.  

 Sob o princípio da separação, a Divisão Sexual do Trabalho tanto se refere à 

destinação - e quando utilizo a palavra “destinação” é porque existe uma naturalização dos 

papéis de gênero nas sociedades - das mulheres ao espaço privado/ doméstico e dos 

homens ao espaço público. O primeiro seria entendido como o lugar da reprodução da vida 

                                                 
2 Segundo a cartilha, Historiando Curral velho – Acaraú-ce, “A gamboa é uma junção de água salgada que corre 
entre o manguezal, abrindo muitos caminhos, onde se reproduzem e vivem búzios, ostras, sururu, caranguejos, 
siris, peixes, dentre outros”. Vale destacar a importância que as gamboas têm para comunidade, sendo um 
bem natural e cultural, constituindo em espaço de lazer, onde as pessoas vão para tomarem banho.  
3 Ecossistema Costeiro de transição entre ambiente terrestre e marítimo 
4 Estas características relacionam-se a construção do que seja ser homem e ser mulher. Segundo Saffioti 
(1992): “Tais indivíduos são transformados, através das relações de gênero, em homens ou mulheres, cada 
uma destas categorias-identidades excluindo a outra.(...) O tornar-se mulher e o tornar-se homem, porém, 
constituem obra das relações de gênero.” (p.187). A grande contribuição do conceito de Gênero foi o de 
evidenciar o caráter sócio-histórico dos papéis de homens e de mulheres na sociedade, desnaturalizando-os. 
Relações de gênero patriarcais, no caso a que este trabalho toma como referência, sempre implicará em uma 
relação de poder entre homens e mulheres, em primazia dos primeiros. Quando a autora se refere a 
categorias-identidades que se excluem, podemos perceber o caráter conflitante e antagônico que tais relações 
exercem. 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

humana e o segundo como o lugar de constituição das leis, das políticas e da produção. 

Contudo, este princípio também se refere às divisões de atividades que se estabelecem na 

própria esfera produtiva e que reproduzem os papéis de gênero e as suas específicas 

qualificações.  

 Na perspectiva da Divisão Sexual do Trabalho cabe destacar uma característica do 

mundo da pesca que nos permite apreender essa separação. Observamos que a realidade 

das mulheres de Curral Velho apresenta uma proximidade geográfica entre a pesca no raso 

e a as suas residências, o que permite maior mobilidade e transição do espaço de trabalho e 

do espaço doméstico. Em oposição, na pesca dos homens essa relação se inverte, pois 

estes muitas vezes passam vários dias ao mar, havendo um distanciamento e uma definição 

mais evidente entre ambas as esferas. Essa mobilidade, presente nas atividades das 

mulheres, permite uma conjugação entre trabalho de pesca e afazeres domésticos, o que é 

um arranjo útil a Divisão Sexual do Trabalho, pois ao mesmo tempo em que exercem as 

suas atividades na esfera produtiva, elas também cumprem a sua “função” tida como 

“natural” na esfera reprodutiva.  Essa conjugação também dificulta uma definição mais clara 

desses trabalhos que terá rebatimentos no reconhecimento destas mulheres enquanto 

pescadoras, e consequentemente, no seu acesso aos direitos5. Algumas falas nos dão conta 

dessa transição, destacamos aqui esta: “A mulher tira mais búzio que o homem, pois 

quando ela chega em casa, ela vai fazer as coisas de casa e ainda vai quebrar os búzios, ai 

ela cansa mais, mas ele ajuda a quebrar.” ( Solange, 29 anos). As mulheres vão para o 

mangue catar os mariscos6 e a continuação do seu preparo para a venda, a sua quebra e o 

seu cozimento7, continua em casa. Essa continuação se constitui como parte do trabalho da 

pesca assim como a limpeza do peixe (pescado pelos homens), como afirmaram duas 

pescadoras que eram casadas com pescadores de alto mar. A este trabalho chamamos de 

beneficiamento do pescado, são as atividades realizadas pós captura e que contribuem na 

valorização do produto, feitas majoritariamente por mulheres. 

Quase todas as entrevistadas afirmaram que ao chegarem em casa após a coleta do 

marisco vão realizar o trabalho doméstico. Evidenciamos algumas falas: “quando eu chego 

eu vou cozinhar. As vezes quando o pai não ta lá em casa eu vou lascar a lenha pra botar 

no fogo. Terminar eu vou quebrar o búzio e depois eu vou entregar.” (Fernanda, 24 anos). 

Esta afirmou que após a entrega do búzio ao/a comprador/a, ela volta para casa e continua 

                                                 
5 Essa discussão foi aprofundada no nosso Trabalho de Conclusão de Curso. Este artigo compõe apenas parte 
dessas reflexões. 
6 As pescadoras catam o marisco, o búzio (espécie mais coletadas por elas em Curral velho) na areia da praia e 
utilizam como instrumentos e trabalho, uma colher e um balde. 
7
 As mulheres vendem o búzio de duas formas: a primeira, apenas quebrando o búzio e tirando a “lesminha” de 

dentro – é como elas chamam a parte comestível do búzio; a segunda elas cozinham o búzio fechado e então 
ele vai se abrindo neste processo. O marisco cozido custa 7 reais o quilo; ele cru custa 9 reais o quilo. 
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as tarefas domésticas. Neusa, 38 anos, também afirma: “Quando chego em casa vou cuidar 

do almoço, quebrar o búzio.”. Solange, 29 anos, destaca: “Vou fazer as coisas de casa e 

depois tirar a lesma (quebrar o búzio). Até 5h da tarde to na luta.”. 

 Retomando a categoria em discussão, observamos que o princípio da 

hierarquização, que atribui aos trabalhos masculinos um valor social superior aos trabalhos 

femininos, se expressa na notória desvalorização social dos trabalhos realizados pelas 

mulheres, o que inclui a pesca e o trabalho doméstico. O acesso aos direitos8 das 

pescadoras, a exemplo, os direitos previdenciários, ainda constitui-se em uma dificuldade 

para a categoria. Além disto, o trabalho doméstico, tanto remunerado quanto não 

remunerado apresenta-se como um labor pouco reconhecido e precarizado.  

 

3. TRANSITANDO ENTRE O TRABALHO DOMÉSTIO E O TRABALHO DE PESCA DAS 

MULHERES DE CURRAL VELHO-CE  

 

Outro ponto que reflete o princípio da hierarquização, presente na Divisão Sexual do 

Trabalho (HIRATA e KERGOAT, 2007), é a desvalorização do trabalho doméstico, questão 

central na vida de todas as mulheres. É importante destacar que embora as mulheres 

tenham conquistado muitos direitos durante o último século, estando presentes em diversas 

atividades na esfera pública e produtiva, a realização do trabalho doméstico continua sendo 

uma atribuição feminina, sem valor social e como o lugar do não-sujeito9.  

O Trabalho Doméstico está circunscrito nas atividades de reprodução da vida. 

Constituem-se em atividades referentes ao cuidado com o lar, com as crianças e com os 

doentes, preparo dos alimentos, construção de vestimentas, além de incluir relações de 

afeto e aconchego (ÁVILA, 2009). Essas atividades ainda são compreendidas sob duas 

formas: Primeiro, como atividades desenvolvidas de forma gratuita no seio da família. 

Segundo, como atividades desenvolvidas de forma remunerada para outrem. Para autora, 

ambas são permeadas por formas de exploração e desvalorização. 

 Delphy (2000 apud AVILA 2009) afirma a existência de um Modo de Produção 

Doméstico que convive paralelamente com o Modo de Produção Capitalista, sendo aquele a 

base material da exploração patriarcal. Assim para ela, a família seria o lócus da exploração 

econômica das mulheres que, por sua vez, se apoia na exploração do seu labor no mercado 

                                                 
8 Esta é uma pauta em evidência dentro da organização política das pescadoras, discutida no II Encontro 
Nacional de Pescadoras (Fortim-CE, 2010) e denunciada em sua Carta Política. 
9
 Hannah Arendt em seus estudos sobre o trabalho doméstico atribui a este o lugar do não-trabalho, do não-

sujeito, pela sua forte ligação com a servidão, a partir de análises desde a Grécia antiga. (Arendt, 2005 apud 
Ávila, 2009) 
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capitalista. Os estudos da autora contribuem no desvelamento do caráter sexual da 

categoria do trabalho, sendo o trabalho doméstico fruto de relações sociais de produção.  

Desta forma: “O trabalho doméstico não se caracteriza por um conjunto de tarefas, mas 

como uma certa relação de produção e isso se aplica para „todo trabalho efetuado para um 

outro, no âmbito doméstico ou da família e não pago.” (DELPHY, 2002 apud ÁVILA, 2009, 

p.50).  

 Em Curral Velho, além do trabalho no mangue, todas as mulheres afirmaram 

realizar o trabalho doméstico gratuito. Sendo que elas não conseguem precisar a 

quantidade de horas que dedicam a este tipo de trabalho, até porque os horários que elas 

dedicam a estes afazeres dependem dos horários que elas podem ir ao mangue coletar o 

marisco que, por sua vez, vai depender dos ciclos das marés. A maioria das mulheres 

afirmou que só terminam as “coisas de casa” entre às 17h e 18h, além de realizarem esta 

atividade todos os dias da semana. Ainda vale destacar que a maioria tinham crianças em 

casa, podendo deduzir que esta carga horária é bem maior. 

 Nos momentos de ida a campo, foi bastante comum a realização da entrevista em 

paralelo à alguma atividade relacionada à pesca ou ao trabalho doméstico. Muitas vezes 

elas estavam quebrando o búzio, descamando o peixe, ou varrendo a casa. Até mesmo 

quando estão no seu momento de diversão, elas não deixam de realizar este trabalho. Foi o 

caso de Neusa, 38 anos, que afirmou ter como lazer assistir à novela, mesmo assim quando 

fomos entrevistá-la ela assistia a novela à medida que preparava o jantar. Fernanda, 24 

anos, só pode conversar conosco por volta de umas 14h, quando enfim terminou “as coisas 

de casa” e almoçou. Do nosso universo de entrevistadas, quatro afirmaram realizar o 

trabalho doméstico sozinhas e cinco disseram realizá-lo com a ajuda de outra pessoa do 

sexo feminino. Apenas três contavam com o auxílio de pessoas do sexo masculino.   

 Muitas vezes o trabalho doméstico que os homens realizam não se caracteriza como 

uma obrigação como o é para as mulheres, embora três delas afirmassem que em suas 

casas há uma divisão de tarefas. Elisângela, 31 anos, disse: “(...) quando peço para ele 

ajudar, ele ajuda”. Outra pescadora afirma: “(...) ele me ajuda em tudo. Até fazem pouco 

dele porque ajuda a mulher. Tem vez que até ele quer deixar de fazer. Mas tem é que ajudar 

a mulher mesmo, a mulher não ajuda o homem?” (Solange, 29 anos). À medida que a 

destinação das mulheres ao trabalho doméstico libera o tempo de outros para as demais 

atividades, o tempo daquelas fica mais comprometido, principalmente quando conjugam 

atividades da esfera produtiva com a esfera reprodutiva, originando para si uma sobrecarga 

de trabalho. 
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4. REFLETINDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE (DES)PROTEÇÃO SOCIAL E A DIVISÃO 

SEXUAL DO TRABALHO: OS REBATIMENTOS NA SOBRECRAGA DE TRABALHO DAS 

MULHERES DE CURRAL VELHO 

 

Compreender a (Des)Proteção social das mulheres, que agrava-se quando 

pensamos a classe social, perpassa um entendimento do papel do Estado no sistema 

capitalista. Há que se apreender contextos e conjunturas, em especial, os que emergem 

com as crises do capitalismo que vão redesenhando outro cenário político, econômico, 

social, ideológico e cultural, tanto no Estado, no Mercado e na Classe Trabalhadora. Desta 

forma, para o nosso estudo, faz-se necessária uma reflexão em torno do atual Sistema de 

Proteção Social brasileiro, suas tendências e perspectivas, suas condicionantes e 

consequências. Mas que aqui não cabe um aprofundamento e sim algumas sinalizações.  

Em nossa análise, tomamos como referência a concepção de sistema de proteção 

social como sendo: 

respostas que as sociedades humanas desenvolvem em diferentes épocas para 
enfrentar certas vicissitudes, sejam de ordem biológica, social ou que coloquem em 
risco parte ou a totalidade de seus membros. (SILVA e SILVA, 2001, YAZBEK e 
GIOVANNI, 2004 apud SILVA e BARROS, 2007) 

Segundo a concepção apontada acima, compreendemos que estas denominadas 

respostas têm se constituído em um conjunto de políticas sociais (saúde, educação, 

assistência, previdência, etc.) adotadas pelo Estado na busca de suprir as necessidades de 

reprodução da classe trabalhadora. A perspectiva de proteção social tem como fundamental 

a compreensão por parte do Estado de que na relação capital/trabalho, a classe 

trabalhadora está em uma situação de risco constante.   

Para Behring e Boschetti (2006), segundo a tradição marxista, as políticas sociais 

são entendidas como “processo e resultados de relações complexas e contraditórias que se 

estabelecem entre Estado e sociedade-civil, no âmbito dos conflitos e lutas de classes que 

envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo.” (p. 36). Assim não devem 

ser entendidas de forma unilateral: de um lado concedidas à classe trabalhadora pelo 

Estado para garantir hegemonia do sistema capitalista, ou de outro como unicamente fruto 

da pressão dos/as trabalhadores/as. (BEHRING E BOSCHETTI, 2006). Mas como 

integrante de um todo mediado por diversos interesses: do Trabalho, do Capital e do Estado 

No atual contexto de Reestruturação Produtiva, a privatização e o sucateamento das 

políticas sociais - como saúde, educação, moradia, lazer – necessárias à reprodução da 

classe trabalhadora nos países de economias periféricas, como o Brasil, tem rebatido 

fortemente na vida das mulheres, em especial das mulheres pobres. Preponderantemente 
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são estas as principais responsáveis pela gestão e reprodução da vida, numa dinâmica que 

historicamente desobriga os homens e até mesmo o Estado desta tarefa. Atrelada a isto, 

também destacamos as vulnerabilidades que estas mulheres ficam submetidas, em especial 

aqui as pescadoras, no que se refere ao acesso a seus direitos previdenciários enquanto 

categoria profissional.  

Conforme Sorj (2010), uma das principais críticas das feministas em relação aos 

sistemas de proteção social se refere “a omissão da questão dos cuidados com a família 

como uma dimensão crucial da análise, uma vez que são fundamentais para o bem estar 

das pessoas.” (p.60). Para a autora, estes sistemas tem valorizado o direito à segurança 

econômica do trabalhador como central do modelo de Bem-Estar Social, sendo a garantia 

dos direitos trabalhistas (aposentadoria, seguro-desemprego, afastamento do trabalho por 

doença ou acidente de trabalho) a única referência ao se pensar um padrão de vida 

aceitável. Nesse sentido, o trabalho reprodutivo fica invisibilizado nos sistemas de proteção 

social. A autora ainda acrescenta: 

(...) as feministas argumentam que esse conjunto de direitos é insuficiente para 
indicar o nível de proteção social da sociedade, justamente porque são os benefícios 
destinados ao trabalhador assalariado (produtivo), que geralmente é um trabalhador 
masculino. Além disto, o trabalhado reprodutivo e o universo das famílias 
permanecem ignoradas. (2010, p. 60) 

Para Sorj (2010), as feministas identificaram três modelos de gestão dos cuidados. O 

primeiro, o regime social-democrata, onde o Estado compartilha destes cuidados com a 

família, através das políticas sociais. Podemos exemplificar o modelo de Estado de Bem 

Estar Social, que ocorreu nos países europeus, em meados do século XX. O segundo, o 

regime liberal, onde se destacam os serviços privados no apoio ao trabalho reprodutivo. O 

terceiro, o regime baseado na família, onde preponderantemente se concentra todo o 

cuidado no âmbito familiar. E por último, o regime baseado na atuação de organizações sem 

fins lucrativos, das organizações não governamentais, das entidades filantrópicas e das 

“comunidades” nos cuidados às famílias. 

Afirma ela, que no Brasil prevalece o modelo de regime familiar que recai sobre as 

mulheres pobres todo o trabalho reprodutivo, sendo este entendido apenas como 

pertencente à esfera privada, devendo resultar de um esforço da família, ou seja, das 

mulheres pertencentes a esta. A autora irá dizer que quando o trabalho reprodutivo é assim 

percebido - apenas na esfera privada - as desigualdades entre os homens e as mulheres 

tendem a se acirrarem no âmbito familiar, resultando na total ausência de uma divisão do 

trabalho doméstico entre os sexos/gêneros. Contribuindo para que as mulheres tenham 

menos acesso à esfera pública, o que inclui a sua participação política, o trabalho produtivo, 

a educação, o lazer.  
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Nesse sentido, esta sobrecarga de trabalho das mulheres está permeada por uma 

questão de classe. Embora o trabalho doméstico seja destinado a todas, independentes da 

classe social, são as mulheres pobres que têm usufruído do ônus que ele gera. As mulheres 

de classes médias e altas podem recorrer ao regime de cuidados liberal que dispõe de um 

leque mercado de serviços e profissionais domésticos (creches, pré-escolas, hospitais, 

babás, empregadas domésticas) para amenizar a sua sobrecarga de trabalho, enquanto as 

primeiras restam ocupar os cargos de cuidado de outras famílias. (SORJ, 2010).  

Na comunidade de Curral Velho, procuramos identificar como tem se dado a 

sobrecarga de trabalho das pescadoras.  Algumas falas nos dão referências sobre esta, 

principalmente em decorrência da sua “destinação”, como afirmado anteriormente, ao 

espaço doméstico. “lá em casa os homens não trabalham, só as mulheres.” (Fernanda, 24 

anos).  Chiquinha, 47 anos, ressalta: “O homem é mais mandão que a mulher. O homem em 

casa só faz pescar e a mulher faz tudo.” Erandir, 34 anos, afirma: “a mulher vem de um 

passeio e vai direto fazer o que tem dentro de casa. Ele não. Se tiver uma rede, vai direto 

pra rede.”. Moça, 25 anos, revela em sua fala a dimensão da mulher como provedora do lar, 

porém isso não altera a divisão das tarefas domésticas dentro do lar: “A mulher faz tudo. 

Sustenta a casa e faz o trabalho de casa.”.  

A casa é compreendida por elas como o espaço de trabalho das mulheres, mesmo 

quando o trabalho doméstico é dividido dentro de seus lares, ao olharem para a 

comunidade, em geral, não percebem essa divisão. Atrelada a não divisão das tarefas no 

espaço doméstico há ainda as extensas jornadas de trabalho das mulheres pescadoras. A 

maioria delas fica no mangue de 4 a 6 horas por dia, durante uma média de 3 a 5 dias por 

semana. O horário em que vão para o mangue depende da maré, ou seja, só podem ir 

quando a maré está baixa. Segundo relatos delas, o horário de trabalho na pesca varia 

muito, algumas vezes às 5 horas da manhã, outras às 9 horas da manhã ou até mesmo no 

período da tarde, hora que dizem ser a pior, já que a lama do mangue está quente. Esta 

apropriação do tempo das mulheres decorrente da Divisão Sexual do Trabalho terá fortes 

implicações no seu processo organizativo. É de fundamental importância destacar este 

ponto, embora não seja o nosso objetivo aprofundá-lo neste momento. O trabalho doméstico 

como obrigação das mulheres também é um meio de interdição à participação delas nos 

espaços decisórios institucionais e nos movimentos sociais. A sobrecarga de trabalho gera 

uma escassez de tempo que poderia ser utilizado pelas mulheres nas outras dimensões da 

vida. 

 

5. FINALIZANDO O PERCURSO 
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O que se buscou neste estudo foi apresentar algumas reflexões em torno do trabalho 

de pesca e o trabalho doméstico das mulheres de Curral Velho-CE. A partir da categoria de 

Divisão Sexual do Trabalho, pudemos compreender as diferenças entre a pesca que os 

homens e que as mulheres realizam. A existência de uma proximidade geográfica entre a 

atividade pesqueira das mulheres e a sua casa, permite uma conjugação entre esfera 

produtiva e esfera reprodutiva, ou seja, a pesca e os afazeres domésticos constroem entre 

si uma relação intrínseca, na qual as fronteiras entre as mesmas tornam-se sutis. Se por um 

lado essa conjugação rebate numa dificuldade de reconhecimento destas mulheres 

enquanto pescadoras e no seu acesso aos direitos; por outro lado, tem gerado uma 

sobrecarga de trabalho.    

Atrelado a isto, observamos que o modelo de proteção social brasileiro, apoiado em 

um modelo de regime familiar com a diminuição do Estado, tende a aprofundar a divisão do 

trabalho entre os sexos, porque não leva em consideração o trabalho reprodutivo como 

relevante no bem estar das pessoas. Permitindo assim, que toda a responsabilidade das 

atividades circunscritas na esfera reprodutiva continue a cargo das mulheres, em especial 

as mulheres pobres. Esta responsabilidade tem resultado em uma sobrecarga de trabalho e 

consequentemente na escassez do tempo das mulheres para outras atividades.  
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