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O Projeto de Extensão Gênero, Raça e 
Pesca: o trabalho de marisqueiras no litoral Sul 
de Pernambuco, financiado pela Secretaria 
Especial de Políticas para Mulheres SPM/PR, 
cujo objetivo consiste em incentivar a geração 
de renda e promover a incorporação de práticas 
positivas na perspectiva de gênero, raça e 
desenvolvimento sustentável no universo de 
trabalho da pesca artesanal no litoral sul de 
Pernambuco, em especial, na Comunidade do 
Pina e Ilha de Deus, reconhecendo as mulheres 
como sujeitos sociais fundamentais para o 
desenvolvimento desta atividade produtiva e 
neste processo de empoderamento resgatar a 
história de vida e conhecer a memória    cultural 
das comunidades. 

Material e métodos

 A comunidade foi escolhida em função 
do que a Z – 01 está localizada no Pina, bairro 
que faz parte de área urbana de Recife, capital 
de Pernambuco. A outra experiência piloto em 
A Ver- o – Mar no município de Sirinhaém, foi 
uma realizada na zona rural.

Foram utilizadas metodologias 
participativas de diagnóstico das realidades 
locais, fornecendo elementos que auxiliem no 
processo de elaboração e execução dos cursos 
de capacitação e das outras ações prevista nesta 
proposta. 
A metodologia incluiu:

   I - Visitas à Comunidade para 
observação, registro fotográfico, aplicação de 
questionários e entrevistas que possibilitarão 
identificar como a relação de gênero interfere no 
modelo de ser mulher e homem no ambiente da 
comunidade;

II - Diagnósticos participativos, tendo 
como elemento de motivação dinâmicas de 
grupo e oficinas de sensibilização sobre as 
relações de poder e desigualdade que permitirão 
entender, por meio de maior compreensão dos 
conflitos de gênero como as mulheres lidam 
com as limitações de seu acesso ao poder;

  III - Realização de oficinas sobre 
questões de gênero, numa perspectiva de 
geração de renda para mulheres, facilitará 
identificar as mudanças nas relações entre 
homens e mulheres mediante o processo de 
desenvolvimento humano, social e ambiental e 
averiguar quais são as expectativas e 
comportamentos dessas mulheres e de seus 
companheiros, diante da produção de renda do 
trabalho feminino;

Resultados

Nas oficinas oferecidas foram 
discutidas questões de gênero, enfatizando o 
papel da mulher na pesca, o que é ser mulher 
para cada uma delas, o papel da mulher na 
sociedade, na estrutura familiar; políticas 
públicas, especializadas para mulheres, Lei 
Maria da Penha e a violência doméstica contra 
as mulheres; saúde e segurança do trabalho, 
como prevenir doenças causadas no ambiente de 
trabalho, conscientizar sobres às leis trabalhistas 
da pesca artesanal; meio ambiente, trabalhar 
aspectos de sustentabilidade e maneiras de 
cuidar do ambiente no qual adquirem seu 
sustento, confecção do BIOMAPA na 
comunidade; associativismo, inserindo idéia de 
cooperação para se viabilizar associações 
coletivas de interesse comum. As oficinas 
buscam além de questões teóricas de 
aprendizado, as práticas como a de confecção de 
artesanato com materiais recicláveis, com 
garrafas Petis e reaproveitamento de materiais 
da própria pesca: Pufs, bijuterias, tapetes, etc 
(enfeitados com conchas de marisco); na 
gastronomia será trabalhado aspectos de 
reaproveitamento e higienização alimentar.

O que facilitou a apreensão dos 
conteúdos trabalhados foi inserir a ideia do 
trabalho em equipe promovidas pelas dinâmicas 
de grupo.

Deste modo, visualiza-se através dessas 
discussões uma melhor desenvoltura das 
marisqueiras para falar a respeito dos temas 
discutidos, exporem suas idéias e visões de 
mundo. Nas atividades práticas do artesanato 
teve destaque especial, pois, na criatividade 
delas e no interesse comum a todas de poder 
complementar a renda da família.

Discussão

A sustentabilidade do projeto está 
fundamentada na integração de diferentes atores 
sociais, unidos por um objetivo comum, 
empoderar as mulheres, promover a liderança e 
participação delas nos processos de geração de 
renda e preservação do ambiente. Mesmo ainda 
visualizando que a divisão do poder econômico 
caminha mais lentamente para lado das 
mulheres, ainda persiste na carteira profissional 
feminina salários em média, 43% inferior aos 
recebidos pelos homens, e que cada vez mais as 
mulheres chefiam suas famílias (OLIVEIRA, 
2004 – pag. 77).

Além de promover ações de elaboração 
conjunta da identidade histórica e cultural da 
comunidade onde fomenta que todo progresso 
cultural é resultante de uma síntese de 



elementos novos com elementos já adquiridos 
(OLIVEIRA, 2001-pag. 145). 

É interessante os empreendimentos 
para geração de renda; na formação de grupos 
de mulheres para o enfrentamento organizado 
dos problemas sócio-ambientais; na socialização 
dos resultados através de encontros, produção 
de cartilhas.

Desta integração espera-se a adesão da 
população das comunidades costeiras em 
atividades conjuntas com as colônias de 
pescadores/as, sindicatos, movimentos sociais e 
instituições públicas (prefeituras, SEAP, 
escolas, posto de saúde) em atividades conjuntas 
com as colônias de Pescadores/as, sindicatos 
sociais e instituições públicas (prefeituras, 
SEAP, escolas, posto de saúde).
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Figura 1: Momentos de convivência com as marisqueiras, cursos e discussões sobre as questões que envolvem gênero 
e pesca. 01 sensibilização do projeto, 02 Arte e Artesanato, 03 Construção de cartazes temáticos, 04 Apresentação dos 
cartazes, 05 Cotidiano de uma marisqueira e 06 Campanha de mobilização. 


