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Resumo: O objetivo desta comunicação é compreender as relações e as condições de 

trabalho de um grupo de mulheres que residem em São José do Norte e trabalham na 

indústria da pesca em Rio Grande. O grupo é composto por cerca de vinte mulheres, que 

possuem uma estratégia informal, porém coletiva de agenciamento. Na produção 

industrial pesqueira as atividades de captura e beneficiamento se separam e cabe às 

mulheres realizar em terra, a última tarefa. O trabalho é precário, porém garante boa 

parte da renda da família, uma vez que muitas são responsáveis pelo sustento da casa ou 

dividem com o companheiro. Mesmo assim, carregam o preconceito de quem frequenta 

o espaço portuário.  
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Introdução 

A procura de novas perspectivas para a história, ocorrida nos últimos anos, 

provocou a “descentralização dos sujeitos históricos e descoberta das ‘histórias de gente 

sem história” (MATOS, 2002, p.24), em que se buscam articulações e aspirações de 

agentes, que não tinham voz no discurso histórico convencional.  

Maria Izilda Santos de Matos comenta as pespectivas abertas em torno do 

cotidiano, que passou a atrair a atenção de historiadores, “desejosos de ampliar os 

limites de sua disciplina” (2002, p.24). Nesses estudos, são recuperadas as experiências 

de sujeitos históricos de diferentes etnias, classes e gêneros. Em vista disso, os estudos 

históricos sobre as mulheres têm contribuído com variadas pesquisas que estão trazendo 

falas individuais ou coletivas, que procuram recobrar “poderes e as lutas femininas, 

repensando mitos e estereótipos, revendo imagens e enraizamentos impostos pela 



 

 

historiografia e questionando a dimensão de exclusão a que estavam submetidas as 

mulheres” (MATOS, 2002, p.24). 

Mesmo já tendo sido muito explorado, o cotidiano do trabalho feminino ainda 

possui segmentos que não foram analisados pela historiografia, como o das mulheres 

trabalhadoras da indústria da pesca no Rio Grande do Sul. 

No ano de 2009, o projeto de pesquisa Mulheres e Trabalhos: as (i)mobilidades 

dos estigmas
1
 foi aprovado pelo CNPq, com o objetivo de analisar as representações do 

trabalho feminino no município do Rio Grande.  

Primeiramente, a pesquisa direcionou-se às mulheres que trabalham nas 

indústrias da pesca, durante os meses de maio, junho e outubro de 2009, e os meses de 

abril, maio e junho de 2010. Entrevistas foram realizadas com um grupo de mulheres 

que fazem a classificação do pescado na fábrica de peixe Paulo Ricardo Dias Bom Reis, 

localizada na cidade do Rio Grande.  

As trabalhadoras são oriundas de Rio Grande e São José do Norte, porém a 

pesquisa passou a priorizar as que moram na última cidade – as mulheres do Norte. Nas 

primeiras conversas foi possível averigar uma identidade coletiva: moram no mesmo 

lugar, a maioria tem uma faixa de idade muito próxima e compartilham dos mesmos 

problemas. Em São José do Norte são cerca de vinte mulheres que realizam juntas a 

travessia entre as duas cidades, ligadas por uma balsa, e que também chegam juntas à 

fábrica de peixes e não saem enquanto todas não estiveram prontas para irem embora.  

Neste trabalho, serão apresentadas as análises preliminares do projeto de 

pesquisa, que ainda está em andamento. Foram escolhidas duas trabalhadoras, que 

expressam duas origens, diretamente ligadas à história da cidade de São José do Norte: 

a pesca e o cultivo da cebola. Elas serão denominadas como "C" e "M" e suas trajetórias 

serão comentadas ao longo deste texto. As duas mulheres são representativas da 

permanência da exclusão, tanto em relação à exploração do trabalho, como em relação 

ao preconceito de mulheres trabalhadoras dos arredores do cais do porto. 

 

A atividade pesqueira na barra da Lagoa dos Patos 

                                                 
1 O projeto é multidisciplinar, coordenado pela professora Susana Veleda da Silva, da área de geografia, e 
também participa a professora Beatriz Valladão Thiesen, da área de arqueologia. 



 

 

 A partir de 1870, migrantes portugueses da Póvoa do Varzim, iniciaram a 

exploração econômica dos recursos pesqueiro do Estuário da Lagoa dos Patos e litoral 

adjacente: “portadores de capitais e de um passado vinculado à pesca, organizaram as 

primeiras parelhas de pesca e unidades de industrialização”. Logo depois, no início da 

década de 1890, ocorreu um incremento das exportações de pescado para o Nordeste 

brasileiro e em Rio Grande, fundaram duas fábricas de conservas (MARTINS, 2002, 

s/p). 

 Na virada do século, chegaram a Rio Grande os principais agentes do setor: F. 

Marques Leal Pancada, J. Cunha do Amaral, J. Gomes Sequeira, Francisco Furtado, M. 

Pereira de Almeida, F. Fernandes Troina, Torquato R. Pontes, Abel F. Dourado e 

Albano G. de Oliveira. As atividades de gestão e processamento do pescado estavam 

localizadas nos municípios do entorno da Lagoa dos Patos: além de Rio Grande, São 

José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul. A exceção ficava para a Leal Santos, que, 

ao ser incorporada ao Grupo Ipiranga, em 1945, passou a atuar na captura e 

processamento de camarão no Norte do Brasil, “usando como base operacional o porto 

de Icoaracy no Estado do Pará” (MARTINS, 2002, s/p). 

 Migrantes de outras nacionalidades também investiram no setor pesqueiro em 

Rio Grande: o italiano Luiz Loréa, Raffaelle Anselmi e Pedone & Irmãos; descendentes 

ingleses da família Wigg; e a família espanhola da indústria Balester, onde atualmente 

funciona parte das instalações da Pescal S.A. 

 Na década de 1940, estavam instaladas em Rio Grande sete indústria de pescado, 

que enlatavam espécies do estuário e do litoral adjacente como tainha, savelha e bagre. 

Nessa época, foram contratados mestres e embarcações estrangeiras por armadores/ 

industriais, resultando em um importante incremento nos volumes das capturas e do 

pescado industrializado. 

 Com a ditadura militar, foi implantado um projeto de modernização 

conservadora, que propiciou às indústrias pesqueiras de Rio grande a possibilidade de 

fornecer volumosa quantidade de diferentes modalidades de beneficiamento de pescado 

para o mercado do Sudeste e Nordeste do Brasil. Isso foi possível porque a cidade foi  

beneficiada por cerca de 25% do total nacional dos recursos destinados para o setor, 

aproveitando-se dos privilégios das regulamentações estatais, que incluíam imposições 

contra as importações de pescado e o uso exclusivo do Mar Territorial brasileiro. 



 

 

 A expansão das atividades pode ser evidenciada pela quantidade de pescado 

desembarcado no Rio Grande: entre 1945 a 1949, uma média anual de 14.000 toneladas, 

em conformação com o parque industrial pesqueiro do país; na década de 1970, as 

capturas atingiram o máximo de aproximadamente 120.000 toneladas/ano, 

correspondendo ao período da ditadura militar; caindo para uma média de captura de 

56.000 toneladas/ano para o quinquênio 1993/1997. 

 Atualmente, o Estado do Rio Grande do Sul é responsável por cerca de 25% do 

pescado industrializado, tendo sofrido uma redução drástica, se comparado com os 

números até a década de 1990, quando o parque industrial pesqueiro instalado em Rio 

Grande correspondia a aproximadamente 50% da capacidade da indústria pesqueira do 

Brasil, sendo ainda que, em Rio Grande, concentra-se 80% das indústrias do setor e 

95% dos desembarques totais de pescado no estado. 

 Segundo dados publicados em 1994, na cidade do Rio Grande, cerca de 70% do 

processamento do pescado era realizado por quatro empresas: Pescal/EMPAF, Torquato 

Pontes, Furtado e Leal Santos. Quando comparado com a década de 80, em que havia 

15 indústrias que empregavam 17.000 trabalhadores. Atualmente, empregam cerca de 

1.000 trabalhadores.  

Quando acompanhamos a história de uma das mais conhecidas empresas do 

setor, a Pescal, podemos compreender melhor os desdobramentos do setor. A 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PEIXE LTDA foi fundada no dia 11 de setembro de 

1942, por um grupo de empresários gaúchos, liderado por Julio Renner. Tudo começou 

com a aquisição de um pequeno conjunto frigorífico, que havia sido montado em Rio 

Grande, com a intenção de introduzir o uso do frio na industrialização do pescado. 

Nascia então a mais conhecida indústria ligada a pesca da região: era  o começo do 

emprego do frio na indústria de peixe. Iniciava-se uma batalha tecnológica que se 

baseou toda a primeira etapa da vida da empresa. 

Em 1948 a empresa ingressava na produção de pescado congelado, que viria a 

ser uma iniciativa pioneira na indústria pesqueira no país. A evolução tecnológica 

também atingiu o suprimento de matéria-prima: a empresa contratou nos paises 

escandinavos, vários barcos arrasteiros de porte, com tripulação experimentada, os quais 

deram, na realidade, inicio à pesca industrial em nossa costa. 



 

 

Isso se sucedeu em 1952, e alguns anos mais tarde, em 1956, foi dado início a 

uma nova fase, com a expansão de seu capital, convertendo-se em INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE PEIXE LTDA - PESCAL. 

Surgia então a logomarca com que ele até hoje é conhecida, a ponto de tornar-se 

sinônimo de peixe congelado. Em 1976, em meio a longa crise que atravessava o setor 

pesqueiro, houve troca de controle acionário e em 1977 a razão social passou a ser 

PESCAL S.A. Em meio a uma crise geral do setor, para a sua sobrevivência foi crucial 

a aquisição da centenária empresa CUNHA AMARAL S.A que se encontrava 

desativada. 

As ações proporcionaram a retomada dos investimentos, juntamente com o 

fortalecimento do relacionamento com fornecedores brasileiros, da Argentina e do 

Uruguai, recordes de venda se sucederam, e foi implantada uma moderna linha de 

descasque mecanizado de camarão. 

Nova aquisição aconteceu em 1989, quando o grupo adquiriu a indústria vizinha 

ATLANTICA PESCADOS LTDA: esta operação oportunizou que fossem dobradas as 

capacidades de descarga de matéria prima e de produção de gelo, além de um 

significativo aumento das áreas de manipulação e de armazenagem. No mesmo ano, 

teve início uma nova operação de pesca de atum baseada no arrendamento de barcos-

fábrica de origem Taiwanesa. 

Porém, em 1998 a direção declarou índices altos de endividamento e fechou as 

portas da fábrica. Hoje, a PESCAL ainda preserva volumoso patrimônio e sobrevive 

através de aluguéis de salas; arrendamentos de câmaras; além da própria planta 

industrial; prestação de serviços internos, como: gelo e descarga do peixe no trapiche. A 

empresa está com a produção inativa, mas arrenda a indústria a terceiros, reduzindo 

assim seus custos. 

Justamente neste local trabalham o grupo de mulheres do Norte na classificação 

do pescado. A fábrica de peixe Paulo Ricardo Dias Bom Reis está localizada próxima 

ao porto velho, da cidade do Rio Grande, em área arrendada à Pescal. 

 

As mulheres de São José do Norte no mundo do trabalho pesqueiro 

  A dinâmica dos cardumes de pescados no estuário da Laguna dos Patos e 

Oceano Atlântico fazem da região o local propício para o desenvolvimento da atividade 



 

 

pesqueira. O tempo e os ritmos da cidade são regidos pelas fases de preparar a terra, 

plantar e colher, intercalados com o tempo da pesca, como a do camarão, normalmente 

nos meses quentes. No município de São José do Norte também se instalaram algumas 

indústrias do setor pesqueiro e o mesmo processo de desmonte ocorreu nos últimos 

anos, como o descrito para Rio Grande. 

 Desde meados do século XIX, a região se notabilizou como a grande produtora 

de cebola da região e até do país, que experimentou uma fase áurea na segunda metade 

do século XX, até os anos 1980/1990 aproximadamente. “No final dos anos 1950 o país 

se urbanizava, mais e mais pessoas deixavam de produzir no campo para tornarem-se 

consumidoras nos centros urbanos. O consumo dos itens básicos de alimentação crescia, 

aumentando conjuntamente a demanda por condimentos, como a cebola”2 (SANTOS, 

2009, p. 50). 

Hoje, o município de São José do Norte se divide em três distritos e é no 

primeiro Distrito, que abriga 51,3% da população, onde encontramos a maior parte da 

produção de cebola, com base no trabalho familiar. A estrutura fundiaria é bem 

parcelada e com propriedades em torno de 15 a 20 ha. No limite com a Laguna dos 

Patos encontram-se pequenas vilas de pescadores que vivem principalmente da safra do 

camarão. Nessas vilas as atividades extrativas e agrícolas interagem, fazendo com que 

os pescadores e agricultores troquem entre si suas produções (FONTOURA, 2009, p. 

30). 

As entrevistadas são oriundas do primeiro distrito e suas falas confirmam o 

trabalho nas duas atividades – pesca e cultivo da terra -, sendo comum a ocorrência 

dessa troca de produtos, uma vez que neste distrito está localizada a maior parte dos 

pescadores. Em muitos casos, as famílias combinam atividades de agricultura com a 

pesca, e os produtos da horta complementam a pesca de peixe e camarão. Nas trocas, “o 

peixe é mais comum, visto que o camarão é o principal produto comercializável para os 

pescadores” (FONTOURA, 2009, p.39). 

Nas comunidades pesqueiras pratica-se a pesca artesanal, que caracteriza-se por 

ser uma atividade de pequena escala, e apresenta uma visível divisão sexual e social do 

                                                 
2 Recentemente, surgiu a exploração do florestamento de pinus, mas a transformação industrial ainda é 
uma atividade secundária, o que faz de São José do Norte uma cidade do campo e do mar. 



 

 

trabalho: os homens praticam a pesca de alto mar enquanto as mulheres se ocupam de 

tarefas em terra. 

Todos os membros da família, que não fazem parte das tripulações, e são em 

geral mulheres e crianças, desempenham tarefas consideradas de terra. Algumas dessas 

tarefas ocorrem no mar raso, enquanto a produção pesqueira propriamente dita se dá no 

mar alto ou na Laguna, e são tarefas específicas dos homens (Fassarella, 2009, p.175). 

Desde a década de 1990, a pesca artesanal tem passado por uma séria crise, 

ocasionada por problemas semelhantes que enfrenta a indústria da pesca. Isso tem 

engrossado uma forte migração das pequenas localidades para a sede do município de 

São José do Norte. Na cidade, a familiaridade com a pesca favoreceu o trabalho das 

mulheres nas fábricas de peixe. 

Algumas entrevistadas chegaram a trabalhar na fábrica de pescados Moura Pesca 

Importação e Exportação Ltda., localizada em São José do Norte. Com o fechamento, 

passaram a buscar trabalho em Rio Grande, que dista apenas trinta minutos de lancha, 

que liga de meia em meia hora as duas cidades. 

Esse grupo foi formado justamente por causa da necessidade de deslocamento de 

São José do Norte para Rio Grande, que é feita mediante a garantia de trabalho nas 

fábricas. Para isso há um acordo prévio com o capataz, que pede, de antemão, um 

determinado número de trabalhadoras. 

Depois da travessia de lancha, para chegarem até a empresa, as mulheres ainda 

caminham mais uns 15 minutos, pelas ruas que beiram o cais do porto velho. Na entrada 

da fábrica, o capataz faz a chamada para escolher as diaristas. Em razão do acordo 

prévio sobre o número de mulheres do Norte, elas são as primeiras a entrar nas 

dependências da empresa. Depois disso, são escolhidas as trabalhadoras de Rio Grande. 

A indústria de pescados apresenta uma relação de trabalho que combina a 

formalidade através dos registros da produção individual com a eventualidade do 

trabalho em função da sazonalidade e quantidade da matéria-prima (PEREIRA et al., 

2002). A revisão bibliográfica indica que a indústria de pescado foi estudada 

primordialmente do ponto de vista da matéria prima, da estrutura, da organização e das 

relações interinstitucionais. Há evidências de uma lacuna nos estudos relativos ao 

trabalho e as mulheres, principalmente no município do Rio Grande.  



 

 

Por isso, achamos de fundamental importância a investigação em Rio Grande 

sobre as condições de trabalho da mulher na indústria da pesca. Para isso, realizamos 

entrevistas com essas mulheres trabalhadoras para compreender melhor o mundo do 

trabalho feminino na região. 

Neste artigo, devem ser analisados os relatos de duas entrevistadas que 

expressam em suas trajetórias de vida a ligação com a pesca e a agricultura que, como 

foi relatado, estão no cotidiano das mulheres de São José do Norte. 

A família da entrevistada "C" é originária da 5ª Secção da Barra, que é uma 

localidade do município onde moram dezenas de famílias de pescadores. 

Tradicionalmente, a pesca era feita sob o regime familiar, que atualmente encontra-se 

em decadência, devido ao avanço dos barcos pesqueiros de grande porte.  

De acordo com a fala da entrevistada, na época em que morava na localidade 

havia uma grande quantidade de barcos de pequeno porte, chamados de bote, que 

serviam para realizar a pesca familiar.  

A entrevistada rememora que o avô possuía parelha, o pai seguiu a mesma 

ocupação, estando a mãe e os irmãos envolvidos nesse trabalho familiar: "meu avô tinha 

a parelha dele, os filhos tudo tinham a parelha deles, meu pai tinha. Tudo pertinho uma 

das outras" ("C", 30/05/2009). Os irmãos que na infância trabalhavam com a família, 

atualmente são empregados, "(...) não tem nada próprio. Trabalham num barco de 

pesca" ("C", 30/05/2009).  

Os reflexos da decadência do setor pesqueiro são sentidos tanto pelos homens, 

que se viram obrigados a se empregarem nos grandes barcos, como para as mulheres, 

que precisam fazer a travessia para Rio Grande para conseguirem uma vaga na indústria 

do pescado. Todos concordam que "naquele tempo a pesca era mais fácil que agora" 

("C", 30/05/2009). 

No que diz respeito ao trabalho feminino, as mulheres possuem um papel 

relevante na rotina da pesca, tanto artesanal quanto industrial. No trabalho artesanal, a 

atividade das mulheres era considerada uma ajuda para a família e, principalmente, ao 

marido ao invés de ser uma ocupação:  

 

(...) a minha mãe eu acho que nunca trabalhou como eu (...) o máximo da 

minha mãe era dentro de casa. (...) E quando meu pai tinha parelha ela era 



 

 

cozinheira. Ela levantava quatro horas da manhã para fazer café, almoço pra 

quem tava chegando do mar, subia em cima do trapiche pra desmalhar peixe 

("C", 30/05/2009). 

 

A desvalorização do trabalho feminino é observada na própria fala da 

entrevistada, quando diz que o máximo da mãe era o serviço de casa. No entanto, a 

ocupação que a mãe possuía na rotina diária da atividade pesqueira era de extrema 

importância para o bom andamento do trabalho da pesca artesanal: enquanto os homens 

saiam nos barcos, tanto para a Laguna quanto para o Oceano, as mulheres tinham uma 

participação fundamental nos trabalhos de suporte, como alimentação, reparos das 

redes, auxílio na hora de tirar o peixe das redes e a separação das diferentes espécies. 

Porém, a entrevistada dá à sua atual ocupação na indústria da pesca uma maior 

importância que o serviço de sua mãe, na atividade em família da pesca artesanal. 

Certamente, as dificuldades, o cansaço rotineiro e a baixa lucratividade são 

comuns às duas categorias de trabalho. Fica evidente, porém, a precariedade das 

fábricas, que leva as mulheres a executarem tarefas em lugares insalubres, sem as 

devidas condições de trabalho. As fábricas não fornecem luvas, botas e aventais 

apropriados para proteger da umidade e do frio, ocasionados do contato constante do 

gelo para a conservação dos pescados. 

Além disso, o trabalho fora do universo familiar gera um ritmo diferenciado, e a 

mulher precisa garantir seu espaço por meio do bom serviço prestado. Essa é a 

justificativa dada pelas mulheres do Norte para explicar porque são chamadas para 

trabalhar na indústria de pescados. Segundo as entrevistadas, as mulheres de São José 

do Norte “são mais trabalhadoras que as do Rio Grande” ("C", 30/05/2009).  

Essa afirmação pode ser interpretada também como uma maior tolerância às 

necessidades da empresa. Isso pode ser observado quando elas relatam que aceitam 

trabalhar até 24 horas, sem descanso, para terminar o trabalho de um carregamento de 

peixe. Porém, ao invés de reclamar dessa exploração, preferem ressaltar que não há 

"nenhum peixe que ela não conheça, nenhum que não saiba se está bom ou se está ruim" 

("C", 30/05/2009), refletindo a familiaridade com a pesca.  

Por outro lado, como a agricultura também faz parte do cotidiano da população 

Nortense, algumas mulheres alternam os serviços ligados à terra com as atividades 

ligadas ao mar. Esse é o caso da entrevistada "M", que alterna o serviço da cebola com a 



 

 

classificação do peixe: "aqui é peixe ou é cebola, quando não é peixe é cebola, quando 

não é cebola é peixe. (...) esse ano mesmo foi muito pouca gente cortando cebola, agora 

é nas máquinas" ( "M", 28/06/2009). 

É interessante observar que seus pais já trabalhavam na indústria da pesca, até o 

fechamento da fábrica de São José do Norte; já "M" começou a trabalhar como diarista 

na safra da cebola e, na entressafra, pegava os serviços oferecidos pela indústria da 

pesca de Rio Grande. Porém, desde 2009, o serviço da cebola tem ficado escasso, 

porque começou a ser implantado na região o corte mecanizado. 

Além disso, o serviço na cebola é sazonal, tem trabalho na época da plantação e 

da colheita, garantindo aproximadamente cinco meses de trabalho; enquanto o serviço 

na pesca não possuí intervalos, "eu escolhi ficar ali, porque é o ano todo. Eu posso ficar 

até uma semana em casa. Mas no momento que os barcos chegam do mar, ele [capataz] 

já está ligando. (...) vão fazer cinco anos que eu estou ali e todos os meses do ano eu 

trabalhei". É o que explica "M", quando justifica a preferência pela atividade de  

classificação de pescados. 

  Entretanto, é necessário averiguar as condições de trabalho nas empresas da 

pesca para se verificar e compreender a preferência por esse tipo de trabalho, 

aparentemente tão precário quanto o da pesca artesanal e a faina agrícola. 

Condições de trabalho 

A presença das mulheres no mundo do trabalho remunerado está marcada pelas 

atividades exercidas no trabalho reprodutivo - os serviços domésticos ligados a 

alimentação e ao vestuário. Essa inserção representa a condição histórica em que o sexo 

é fator determinante para a participação de mulheres e de homens em determinadas 

ocupações, como no caso da indústria da pesca.  

Desde sua origem, esse setor é composto pela maior presença de mão-de-obra 

feminina nas atividades do chão da fábrica, denominadas popularmente de mulheres de 

branco em função da obrigatoriedade do uso de calçados e vestuário desta cor por 

exigências sanitárias, obrigando as trabalhadoras a comprarem seus uniformes, visto que 

a fábrica não fornece o material para a realização do serviço. 

 

(...) dizem que há muito tempo, assim que abriu a firma, eles davam o 

uniforme, mas aí depois com o tempo já foi ficando mais ruim o serviço, 



 

 

porque já não é todos que tiram ali né, se dividem né, ainda há pouco serviço. 

Antes davam, agora não, nós é que levamos a calça branca, a bota, o blusão e 

o tapapó” ("M", 28/06/2009). 

 

A fala da entrevistada revela que foi transferido para as trabalhadoras a 

responsabilidade pela aquisição do uniforme de trabalho. A compra desse material é 

feita com o ordenado diário de vinte e cinco reais, pelo serviço de, em média, oito horas 

de trabalho, "mesmo que eu pegue oito horas e solte meio dia, duas horas, quatro horas, 

cinco horas são os mesmos vinte e cinco, mesmo que eu não complete as oito horas" 

("M", 28/06/2009). 

O grupo de mulheres entrevistadas costuma trabalhar para uma mesma empresa 

que, presta serviço para a Pescal e aluga suas dependências. A fábrica possui três 

esteiras, com capacidade para o trabalho de 18, 22 e 24 mulheres, onde é realizada a 

classificação dos peixes. Depois de separados por espécie, os peixes são colocados em 

banheiras com gelo para serem vendidos. 

Normalmente, o mestre do barco já dá as indicações para o capataz da fábrica do 

número de trabalhadoras, de acordo com o tipo e tonelagem de peixe. Quando o mestre 

tem pressa: “de repente amanhã eu tenho que viaja”, ele pede “só mulheres boas”, as 

mais experientes para que “o serviço renda”. Nas entrevistas, o grupo do Norte justifica, 

assim porque são preferidas e são avisadas para trabalhar com antecedência. 

Em serviços como o do camarão, em que não é necessária a classificação de 

peixes, os serviço é mais rápido. Por isso, se o barco está carregado com 20, 50 ou 100 

toneladas, o mestre já dá uma avaliação do número de trabalhadores necessários para 

descarregar e separar os peixes. 

Na chegada dos barcos, o serviço é dos homens, que depositam os peixes nas 

esteiras, que possui uma abertura direta no cais, e os peixes são transportados 

lentamente pelas esteiras e vão desfilando para as mulheres, que se alojam ao longo 

dela, para fazerem a separação e depositarem os diferentes tipos de pescados nas 

banheiras com gelo. O serviço termina com os homens, que carregam as banheiras para 

os depósitos refrigerados. 

Normalmente, as dependências da empresa não são apropriadas, fazendo com 

que as trabalhadoras permaneçam no período de serviço em cima de um estradinho que 

é "tipo uns banquinhos, tipo uns ferrinho, pra ti não tá com os pés úmidos". Quando as 



 

 

três esteiras estão com o número máximo de trabalhadoras ao seu redor, não há 

estradinho para todas sendo preciso improvisar com as próprias banheiras, onde 

colocam os peixes. Mas isso só ocorre quando o pescado é capturado por parelhas de 

arrasto, que podem conter de 80 a 100 toneladas de peixe, de “tudo quanto é qualidade e 

tamanho” porque “vem rapando tudo”, sendo necessário maior conhecimento e 

experiência na classificação. No caso das traineiras, carregadas somente de peixes 

grande, com média de 20 a 25 toneladas/barco, costuma ser utilizada somente uma 

esteira para o trabalho de classificação ("M", 28/06/2009). 

A posição das mulheres nas esteiras, o dia inteiro, acaba causando problemas de 

coluna, tanto que há uma certa disputa para pegar a esteira mais alta, mais fácil de se 

posicionar para olhar e pegar os peixes. Os estradinhos servem também para se 

adequarem à altura das esteiras. 

Quando há uma grande quantidade de peixe, a cansativa rotina de trabalho pode 

ser estendida para além das oito horas diárias. Levando-se em conta que o horário de 

travessia entre São José do Norte e Rio Grande cessa à meia-noite, durante as horas 

extras, o serviço pode ultrapassar o horário de funcionamento das lanchas. Com isso, 

elas acabam esperando a primeira lancha da manhã, nas dependências da fábrica. 

 

“Olha, peguei ontem oito horas da manhã e vim hoje às sete e meia da 

manhã. Ontem nós trabalhamos até a uma da manhã e não tinha lancha mais, 

aí o que a gente faz? Embora não dá pra vir, né. Tomamos um café, fizemos 

um chimarrão no refeitório e ficamos ali. Eles não pagam hotel pra nós, a 

gente fica ali até a primeira lancha, até a das sete” ("C", 30/05/2009). 

 

Essa é uma explicação para a união das trabalhadoras, que obriga as mulheres a 

se protegerem mutuamente, visto que elas ficam em um local sem as mínimas condições 

de permanência noturna, pernoitando no refeitório, já que a localização da fábrica fica 

próximo ao cais do porto velho de Rio Grande, onde a circulação noturna não é 

recomendável: “É muito perigoso. O quintal fica aberto. E o refeitório onde a gente 

estava era ali no fundo. Não dá pra arriscar a vida ali, não... ali é muita droga por causa 

dos barcos, do porto” ("C", 30/05/2009). 

O espaço portuário oferece um perigo que reforça a união das mulheres, 

continua relatando “C”, visto que quando saem para pegar a lancha "a gente não sai lá 



 

 

da firma sem estar todo mundo junto, uma por causa dos vale transporte e outra porque 

lá é perigoso". 

Apesar de as entrevistadas relatarem que gostam do trabalho, elas acabam 

reconhecendo a precariedade: "até queria, não vou dizer que não  queria um serviço 

melhor, mas como eu não tenho, eu tenho que me contentar com o que tem, né" Mesmo 

assim, isso não impede que, como relata "M", "a minha [filha] mais velha vai comigo de 

vez em quando", enquanto não consegue um emprego melhor. A trabalhadora explica 

que acaba levando sua filha para a fábrica para pegar a prática e compreender que nem 

sempre vai "depender de pai e mãe". Porém, "é uma coisa que eu não quero pra minha 

filha por eu trabalhar lá, eu não quero pra minha filha aquilo ali".      

Opinião semelhante tem a entrevistada "C", que mesmo gostando de trabalhar na 

indústria da pesca, explica que exerce a atividade "porque precisa". É interessante 

observar que, algum tempo depois da entrevista, “C” trocou o emprego na indústria de 

pescado para trabalhar como doméstica.   

  

Considerações finais 

Grande parte dos serviços oportunizados em São José do Norte são relacionados 

aos setores pesqueiro e ceboleiro. As decadências da pesca e da cebola geraram um 

êxodo rural e muitas famílias migraram para a sede do município em busca de novas 

oportunidades de trabalho; sendo assim, antigos pescadores artesanais e pequenos 

produtores de cebola passaram para a condição de empregados em São José do Norte ou 

em Rio Grande, como é o caso das mulheres que foram entrevistadas.     

A classificação do pescado exige experiência das trabalhadoras, adquirida na 

cotidiana convivência com a pesca, levando as mulheres a reconhecerem a importância 

de seus trabalhos. Matos ressalta que nesses casos, “é indiscutível a maior visibilidade 

do trabalho” (2002, p.25).  

Isso pode ajudar a entender a preferência pelo trabalho na indústria de pescado 

mesmo tendo que conviver com o ambiente portuário, considerado um local perigoso, 

por onde não se deve circular sem a companhia de outras pessoas. Sem dúvida, esse 

ambiente também faz parte da cultura da pesca, vivida por grande parte das 

trabalhadoras nortenses. 



 

 

Uma das estratégias é andar em grupo e falarem alto, adiantando a todos que “as 

mulheres do peixe estão passando”. Essa frase é muito ouvida quando se indaga sobre 

elas na cidade do Rio Grande. Nas entrevistas, elas fazem questão de ressaltar essa 

característica: “Na lancha a gente senta tudo junto, tudo assim em fileirinha. Então eu 

vou chegando, vou largando a minha bolsa e vou marcando o lugar para cada uma. 

Então a gente se encontra tudo junto ali na lancha” ("M", 28/06/2009). 

Isso também sugere autonomia. Muitas mulheres são chefes de família e 

sustentam a casa, inclusive em alguns casos de mulheres casadas, cujos maridos 

encontram-se desempregados, devido principalmente à crise da pesca. 

Por outro lado, por serem reconhecidas pelo alarido das risadas e das conversas, 

foi detectado um preconceito que, nas primeiras entrevistas, ainda não foi reconhecido. 

Quando comentam sobre o meio portuário, elas não se identificam com o ambiente, 

porém, tudo indica que, para muitos, elas são parte integrante dos arredores do cais do 

porto. 

Não ficou também esclarecida a relação deste “grupo do Norte” com as 

trabalhadoras de Rio Grande. Em uma das falas, há sugestão da existência de uma certa 

rixa: "A gente tem a turma do Norte e tem a turma do Rio Grande. A turma do Rio 

Grande, muitas vezes, quer preferência pra elas, porque elas são de lá, né. E a gente tem 

que se unir, a gente também tem que falar mais alto porque quem deu o serviço pra nós 

não foram elas” ("M", 28/06/2009). 

A pesquisa ainda está em andamento e esperamos que outras entrevistas possam 

trazer informações sobre essas questões. 

 

Entrevistas com: 

"C" - 30 de maio de 2009. 

"M" - 28 de junho de 2009. 
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