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A MULHER PESCADORA ARTESANAL DO NORDESTE DO BRASIL: 

RELAÇÃO COM O AMBIENTE NATURAL PESQUEIRO
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Resumo: Os ambientes litorâneos e estuarinos, com dinâmicas sociais e ecológicas próprias 

constituem ambientes de vida e de trabalho das comunidades tradicionais que habitam nessas 

localidades e retiram da natureza o sustento. Elas dependem dos recursos naturais disponíveis, 

sendo o extrativismo pesqueiro o principal meio encontrado por essa população para a obtenção da 

renda necessária a sobrevivência. Nesse sentido, homens e mulheres que se dedicam a pesca 

artesanal, mantém uma relação próxima com os recursos naturais da fauna e da flora presentes no 

ambiente pesqueiro. Eles conhecem a arte de pescar, distinguem as espécies naturais existentes na 

água e na terra, os fenômenos da natureza que interferem na pesca, como o movimento dos ventos, 

das marés e as fases da lua. O conhecimento sobre a atividade é repassado de geração para geração 

no processo de socialização através do qual os indivíduos aprendem o modo de vida da sociedade 

em que vivem. Nesse processo, a família aparece como o principal protagonista dos ensinamentos, e 

a mulher pela incumbência recebida, via influência da sociedade patriarcal, de cuidar do espaço 

privado, que inclui todos os afazeres relacionados a casa e a família, assume a tarefa de repassar 

para os membros da família padrões de comportamento, crenças e valores. A mulher pescadora 

ensina e recebe repassa ensinamentos, dentre outros, sobre a divisão do trabalho a partir do sexo das 

pessoas, segundo os princípios socialmente estabelecidos. Com base nessa concepção, cabe ao 

homem o trabalho de pescar, de lidar diretamente com os recursos naturais, enquanto a mulher o 

trabalho da reprodução, que se dá no âmbito do privado. Evidentemente que esta situação não se 

manteve congelada ao longo do tempo, pois é cada vez mais crescente a inserção da mulher no 

trabalho da pesca artesanal participando de várias atividades relacionadas ao setor. O estudo em 

questão teve como objetivo principal avaliar a relação da mulher pescadora artesanal com os 

recursos naturais desse ambiente, reconhecido como masculino. Para realizar a pesquisa foi 

utilizado o procedimento metodológico do tipo entrevistas semi estruturada com mulheres 

pescadoras artesanais do litoral norte de Pernambuco e litoral sul da Paraíba. Além disso, recorreu-

se a análise documental e bibliografia sobre a temática.  O estudo apontou que a mulher é mais 

preocupada do que o homem com a conservação e a preservação dos recursos naturais quando 

utiliza instrumentos de coleta que não comprometem a existência das espécies e se preocupam com 

o rodízio das áreas de coleta para preservar esses recursos naturais. Tais atitudes femininas têm 

como suporte “o lugar” de protetora, de cuidadora estabelecido pelos princípios patriarcais. Além 

disso, a mulher procura manter-se no trabalho da pesca artesanal zelando esse ambiente, 

participando do espaço público culturalmente ocupado pelo homem.  

Palavras-chave: Ambiente Pesqueiro. Mulher Pescadora. Nordeste. Recursos Naturais. 

 

O litoral e o estuário, ricos em biodiversidade e com dinâmicas ecológicas próprias, 

constituem ambientes favoráveis à realização da pesca artesanal. A prática desse modo extrativista 

nas áreas pesquisadas, de modo geral, provoca baixo impacto no ambiente natural, em decorrência 

das características simples da atividade. Desse modo na captura das espécies o pescador e pescadora 
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utiliza pequenas embarcações do tipo baiteira, canoa, jangada de forma manual ou através de motor. 

A captura também pode ser realizada a pé, sem o uso de embarcações. Da mesma forma são simples 

os instrumentos utilizados no extrativismo dos pescados, sendo os mais comuns a linha e o anzol, a 

rede de arrasto, o jereré, e as mãos empregadas diretamente na coleta de espécies como o marisco, o 

sururu e a ostra. Assim, os meios usados na realização da atividade pesqueira a artesanal permitem 

boa convivência com os recursos naturais do ambiente. 

Os dois ecossistemas oferecem amplas possibilidades ao extrativismo pesqueiro. O ambiente 

litorâneo formado pela água salgada do mar e a areia da praia possui uma variedade de espécies 

flora/fauna e microrganismos, constituindo o ecossistema marinho. No estuário a água é do tipo 

salobro, pois resulta do encontro da água doce do rio que, em seu curso final, se mistura com a água 

salgada do mar. Enquanto a terra úmida, em algumas áreas apresentando consistência “mole” e em 

outra “dura”, localiza-se no entorno dessa água, dando origem ao ecossistema mangue. Segundo 

Almeida (2010) o mangue é um repositório de diversidade biológica da flora e fauna e exerce 

importantes funções para as espécies nativas, como de reprodutor e, por isso, é considerado um 

berçário, uma creche, uma fábrica de alimentos em que as espécies são transportadas de um lugar a 

outro desse ambiente, pelos movimentos das marés. Os tipos de mangues mais conhecidos, segundo 

a população estudada, é o mangue vermelho, o preto, o branco e o canoé. Há espécies da fauna que 

sobrevive exclusivamente no mangue como os crustáceos e os moluscos como o caranguejo-uçá e o 

aratu. Outras espécies temporariamente vivem no mangue, pois quando adultas retornam ao mar ou 

ao rio (idem, 2010). As espécies mais citados pela população pesquisada são o camurim, a manjuba, 

o corcunda, a tainha, a carapeba, o rubalo, o amoré, o bagre, a pindaúba, o aratu, o siri, o 

caranguejo, o sururu, a ostra, o guiamum, o marisco e o camarão.  

Ambos os ecossistemas têm suas dinâmicas ecológicas afetadas pela própria natureza 

através das chuvas, dos ventos, das secas e do sol, repercutindo na fauna e na flora provocando 

morte, migração e até extinção de espécies. Os eventos naturais interferem também na dinâmica 

social quando pescadores e pescadoras das localidades que tem nesta atividade a principal fonte de 

renda são impedidos de realizar a pesca ou têm a produção diminuída. Porém, de forma mais 

prejudicial à pesca e ao ambiente como todo, são as ações antrópicas, provocadas por agentes 

externos ao meio, como empresários da cana-de açúcar, do cimento, da construção civil, de viveiros 

de camarão, população residente ou visitante desses locais, o poder público, bem como as pessoas 
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envolvidas direta e indiretamente com o extrativismo local
3
. Estes segmentos da sociedade atuam 

no ambiente poluindo o ar, os rios, os mares, desmatando e queimando a mata ciliar, utilizando 

equipamentos e práticas inadequadas ao extrativismo vegetal e animal. O tipo e o grau dos danos 

causados a natureza ocorrem de forma diferente e de acordo com os interesses dos agentes 

responsáveis como, aferir lucros e atender a necessidade de sobrevivência, como acontece com a 

população extrativista local. Outra variável a ser computada refere-se ao nível de consciência dessas 

pessoas quanto à necessidade em conservar e preservar os recursos naturais.  

O desrespeito do homem pela natureza resulta em danos, a exemplo da morte de pescados, 

moluscos e crustáceos e, às vezes, até a extinção dessas espécies, bem como de microrganismos que 

alimentam o estuário, o mar, o rio e o mangue, comprometem os estoques pesqueiros. A flora 

também é igualmente afetada pela ação direta do homem. Prejuízos à vegetação pela derrubada e 

queima de árvores para construção de casas, empresas, viveiros de camarões, embarcações e a 

produção de carvão, são alguns exemplos. Dela também são extraídos a madeira, usada para o 

cozimento do alimento doméstico e do beneficiamento da produção pesqueira, na confecção de 

instrumentos de trabalho e de caiçaras, local para guardar os instrumentos de trabalho, além do uso 

para construção de moradias. O depoimento abaixo ilustra a alteração da paisagem pesqueira 

artesanal pela interferência humana: 

As caiçaras mudaram de local. Antes ficavam atrás dos barcos. Os políticos vendem as 

áreas perto do mar e botam o pescador pra fora. A marinha não toma conta da praia. 

Entrega tudo a prefeitura que dá a licença errada. O povo compra 20m e cerca 100m. O 

povo de fora compra a posse do lugar da caiçara (pescador/PE) 

 

De forma indireta, a ineficácia do Estado no monitoramento e na criação de leis para 

conservação, preservação ambiental também e responsável pelos danos ocorridos. 

Os efeitos negativos sobre o ambiente pesqueiro causado por agentes externos refletem na 

dinâmica ecológica desses ambientes e são recorrentes nas falas de mulheres pescadoras que, na 

condição de participantes ativas do extrativismo pesqueiro rechaçam:  

Aqui já teve mais peixe. Agora depois que colocaram viveiro de camarão tudo tá ficando 

mais difícil. Hoje não tem mais caranguejo. Em tempo de lua quando trovejava ficara um 

caranguejo em cima do outro. Tinha gente que pegava caranguejo, mas hoje não tem mais 

caranguejeiros. Os caranguejeiros foram embora porque não tem mais o produto. Tinha 

também muito siri, mas hoje não tem um. Dizem que é por causa do produto químico usado 

nos viveiros de camarão. Tenho achado peixe, tartaruga siri, tudo morto. O produto 

químico do viveiro mata tudo... (pescadora/PE).    

O produto que mais mata os peixes é o que vem das usinas, elas acabam com tudo. 

Felizmente nunca mais soltaram esse produto. Isso foi proibido (pescadora/ PB). 

                                                           
3
 Segundo relatos de participantes das Oficinas de trabalho, um dos produtos da pesquisa “Dinâmicas Sociais e 

Ecológicas em Ambientes Costeiros: interações e intervenções” 
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Já não tem passarinhos, a inseticida que colocam na cana mata tudo. Hoje ando no mangue 

e não vejo um sabiá cantando. Quando eles cantam a gente fica feliz (pescadora/ PE). 

Colocam uma máquina para tirar areia do rio. Os peixes se ac (pescadora/ PE). 

A usina polui muito. Hoje amanheceu um nevoeiro danado. O céu com uma fumaça branca, 

tudo por causa do pó do cimento (representante da Colônia PB).  

Na área que trabalho só tem mais caranguejo. Mas tem também peixe branco, camarão. 

Mas o camarão aqui tá fraco. A poluição da cana enfraquece o camarão (pescadora/ PE). 

 

Esses ambientes naturais, por vezes, também são afetados por agentes que vivem de 

atividades extrativistas como a pesca, comprometendo inclusive a reprodução de espécies desse 

ambiente. A mulher pescadora artesanal pelo processo de socialização vivenciado em que lhe foi 

repassado à responsabilidade de cuidar das pessoas, de proteger a vida, de conservar a natureza, 

desenvolveu estreitas e históricas relações com os recursos naturais presentes tanto no ambiente da 

pesca, quanto da agricultura. No seu cotidiano ela participa da gestão, da conservação e do manejo 

dos recursos naturais como a água, a terra, o manguezal. Nesses ambientes a mulher tem buscado a 

sobrevivência da família. Tais relações são permeadas pelas relações de gênero que, socialmente 

construídas atribuíram responsabilidades diferentes para o homem e para a mulher, desfavoráveis a 

mulher.  

A secular divisão sexual do trabalho representada pelos espaços público e privado, é 

emblemática neste sentido, ao determinar que, ao homem caberia a responsabilidade do espaço 

publico, do poder das decisões, da geração de renda, enfim local do exercício do poder. Enquanto a 

mulher assumiria a responsabilidade do espaço micro, o privado, dos afazeres domésticos, que 

envolve os cuidados com a casa e com os membros da família, com a educação dos filhos, com o 

cuidado com os idosos e os enfermos, responsável pela produção e pela reprodução da família. 

Os efeitos negativos sobre os recursos naturais têm afetado a população pescadora artesanal 

que tem nesta atividade a principal fonte de renda. Homens e mulheres pescadoras são afetados 

diretamente com a diminuição da produção do pescado e dos espaços de trabalho, por exemplo. 

Porém, a mulher além do prejuízo na produção pesqueira, pelos encargos sociais a ela atribuídos, 

assume outros ônus ambientais quando estes provocam doenças, sendo as mais comuns às 

dermatológicas, respiratórias, parasitológicas, causadas pela contaminação das águas, do ar e da 

terra que afetam a sua saúde e a da família, e ela e a responsável pela assistência aos doentes, pela 

função de cuidadora socialmente a ela atribuída. Do mesmo modo, o desmatamento constitui uma 

das ações que prejudica diretamente as mulheres, pois terão que despender mais tempo e energia em 

busca da lenha utilizada no preparo diário dos alimentos para o consumo da família, e no 

beneficiamento da produção do camarão, a ostra, o siri, o sururu e o marisco. 
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A mulher pescadora pela sua condição de responsável, cuidadora do espaço doméstico, 

papel socialmente internalizado, mantém relações diferentes com a natureza que, segundo Reverte 

(2008) é mediado pelo conjunto das relações humanas: políticas, econômicas, sociais e culturais, 

vividas por homens e mulheres. Assim, no mundo da pesca artesanal, o pescador e a pescadora 

adquirirem experiências e conhecimentos diferentes acerca dos recursos naturais, de acordo com o 

convívio que estabelecem com a natureza. Esse convívio sofre a interferência do processo de 

socialização por eles vivenciada geram visões diferentes de mundo. Se por um lado, as mulheres 

desenvolvem uma visão mais holística voltada para o bem estar da família, da comunidade e da 

sociedade, por outro lado, o homem, movido pela obrigação de mantenedor que lhe foi imputada 

pela sociedade, concentra-se no volume de produção e rendimentos financeiros. Essas diferentes 

visões são reproduzidas no convívio com os recursos naturais. 

A mulher pescadora mantém com a natureza uma teia de relações: conservação da natureza 

pela natureza; afeto; local de reflexão; preservação das espécies da flora e da fauna; futuro para a 

humanidade e para seus filhos; diálogo com ela mesma; independência; ambiente de vida/residência 

e sobrevivência; passa de geração para geração (tradição); vem de outras experiências com a 

natureza (roça). Interagem com vários componentes naturais desses ambientes (vento, a lua, o sol). 

A sabedoria, a sensibilidade para conviver com as espécies.  

Do mesmo modo que o homem pescador, a mulher pescadora detém o conhecimento sobre a 

dinâmica do rio, mar e estuário, as variações das marés e dos ventos, do comportamento dos peixes 

e das espécies coletadas, como os hábitos alimentares e o processo migratório, os pescadores 

artesanais também possuem um grande conhecimento das atividades que influenciam seu ambiente. 

A mulher pescadora pelo papel a ela atribuída de educadora, responsável pela família, transmite o 

conhecimento adquirido. Assim ela repassa aos filhos, maridos, companheiros e a outras mulheres 

da comunidade arte de coletar, pescar, bem como a manutenção da tradição da atividade.  

A mulher assimila saberes sobre a pesca artesanal através das experiências adquiridas no 

cotidiano. Estes saberes são construídos de várias gerações e permiti a mulher descobrir hábitos das 

espécies pescadas:  

Os saberes não se limitam nem se esgotam num conhecimento acadêmico ou escolar. Mas 

que isto, os saberes não científicos ligados às populações tradicionais envolvem relações 

estreitas entre homem e a natureza, permeados por relações de ordens pontuais e também 

míticas. São conhecimentos transmitidos das gerações mais experientes para as mais 

jovens, principalmente pela oralidade e pelas práticas cotidianas.... a pesca é caracterizada 

pela complexidade de relações envolvendo homens, peixes, ciclos lunares, astros, mitos e 

outros fenômenos que podem influenciar nas pescarias... p. 19 (Moraes, 2005). 
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O ambiente natural pesqueiro artesanal recebe da mulher pescadora tratamento e cuidado 

diferenciado com reconhecimento dela própria, das demais pessoas que forma a comunidade 

pesqueira, inclusive o homem pescador. Os depoimentos a seguir ilustram o diferenciado tratamento 

que a mulher pescadora dispensa para com o ambiente natural pesqueiro: 

A mulher se preocupa mais com o zelo da pesca. Nunca vi mulher trabalhar com rolha 

(instrumento para tapar o buraco/casa) nem com redinha (rede/armadilha de nylon) pra 

pegar caranguejo/guaiamum. A mulher gosta mais de preservar as coisas. Ela quer 

preservar a pesca como faz com o filho. O homem não se preocupa com o filho nem com a 

mulher, nem com a pesca (pescadora de /PE). 

Se trabalhar direto no mesmo manguá dá “fraquecimento”, acaba com o mangue. Trabalha 

em áreas de mangue 5 dias num lugar, 5 dias em outro.  Se outros pensam em destruir o 

mangue eu penso em poupar. Tem que dá tempo para o caranguejo crescer. Cada 

caranguejeiro trabalha num lugar. Se a pessoa chega e já tem alguém trabalhando, procura 

outro lugar (pescadora/PB). 

   

O comportamento distinto da mulher pescadora com relação aos recursos da natureza 

encontra explicação na formação da sociedade inspirada nos valores estabelecidos pelo sistema 

social do patriarcado o qual estabeleceu responsabilidades sociais diferentes segundo o sexo das 

pessoas. Desse modo, a mulher pescadora assume uma relação de cuidado com a natureza, de 

preservação, conservação e controle das espécies existentes nesse ambiente para garantir o bem 

estar da família, através da qualidade alimentação, do abastecimento e qualidade da água, do 

cuidado com a saúde dos membros da família, da educação, enfim da estrutura familiar.  Agindo 

assim, a mulher estará cumprindo o papel que lhe foi socialmente atribuído, de responsável pelo 

espaço privado da casa que inclui, dentre outros, a família. Enquanto o homem com a incumbência 

de participar do trabalho dito produtivo, de gerar renda, de manter economicamente a família. Tal 

responsabilidade pode explicar a atitude mais imediatista do homem pescador do que da mulher em 

relação ao uso dos recursos naturais do ambiente pesqueiro artesanal. 

A mulher pescadora cuida, zela e se preocupa com o ambiente natural pesqueiro, por razões 

acima expostas, mas também o faz em causa própria, em função da representação, do significado, 

dos benefícios do ambiente da pesca na sua vida de mulher. Nesse sentido, a atividade da pesca lhe 

proporciona a oportunidade de gerar renda, de participar do trabalho remunerado, historicamente 

reservado ao homem. Inserir-se no mundo do trabalho da pesca significa para a mulher, no mínimo, 

dedicar-se parcialmente as atividades laboriosas e não remuneradas do espaço privado, a ela 

reservado. Os depoimentos abaixo de mulheres pescadoras entrevistadas retratam o significado para 

elas do trabalho na pesca: 

Gosto de trabalhar no mangue... é meu lazer. Gosto do mangue. Até o cheiro dele que 

dizem que fede, me faz bem. Me sinto muito bem no mangue. Não tenho aperreio, fico 

ouvindo os passarinhos, o barulho do vento. Lá, forra o chão com o saco que levei as 

ratoeiras e me deito pra esperar a hora de recolher. Acordo com a maré enchendo e fico 
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toda molhada, mas fico feliz. O que quero na vida é ser feliz. E no mangue eu sou feliz. 

Quero comer um punhado de farinha por dia e ser feliz. Quando termino a pesca e o meu 

marido diz: vamos pra casa? aí eu digo: vai começar o aperreio, mas quando eu digo vou 

pro mangue hoje, sei que vou ter um dia de paz (pescadora PB).  

Sinto prazer quando pesco.  Pesco cantando, tem que se alegrar com o que ganha. Deus 

ajuda. Preciso também do dinheiro. Mesmo com a aposentadoria vou continuar 

trabalhando. Vou trabalhar na pesca até ficar velhinha. Pior é para quem não inventa nada 

pra fazer. Se estou em casa fico falando muito, brigando, trabalhando, me canso e sem 

resultado. Melhor é tá pescando (pescadora/PE). 

 

A relação cotidiana da mulher pescadora com os recursos naturais resulta no conhecimento, 

no saber ecológico empírico sobre o ambiente pesqueiro, conforme os relatos abaixo:   

No verão o caranguejo tapa o buraco e fica se alimentando das folhas de gaiteras. Na 

quentura o caranguejo se recolhe. O caranguejo passa 6 meses debaixo do chão. No inverno 

ele se entoca, ele não gosta de água doce. Vive na água salgada. Ele fica matubado. A partir 

de junho ele começa a emagrecer. O tempo que fica enterrado ele se alimenta do seu casco. 

O caranguejo pequeno vai crescendo se alimentando também do casco. Quando ele tá gordo 

ele não tem fome. Quando o casco tá grosso ele matuba para emagrecer. Na maré morta o 

caranguejo se alimenta da folha do mangue manso. Ele sabe que vai chegar essa maré e 

guarda a folha. O mesmo acontece na maré grande. Ele leva a folha, fecha o buraco e se 

entoca. Ele tapa o buraco para comer durante 8 dias de maré grande. Come a folha amarela 

que cai da árvore. Trabalha segunda e terça no mesmo lugar. Depois vai pra outro lugar pra 

dá o descanso para o caranguejo crescer (pescadora PB). 

O peixe anda na carreira d’água que depende do vento. A maré depende da lua. A lua nova 

é maré baixa e lua cheia maré alta. No tempo de muita chuva e cheia o marisco morre 

soterrado. Só depois de 1 ano e meio ele volta a aparecer. O marisco tem relação com a lua 

e o peixe tem relação com o vento. No quarto minguante e crescente dá maré cheia, dá um 

mar bonito. Lua nova e lua cheia, bom pra pesca do marisco. O peixe é melhor pescar com 

chuva do que com o vento. O vento desorienta o peixe. Vem o vento do norte e o vento do 

sul. Quando muda a direção do vento o peixe muda a carreira (pescadora/PE).  

 

Os pescadores e pescadoras artesanais de modo geral e, inclusive os das localidades 

pesquisadas, têm freqüentemente ameaçados os seus ambientes naturais de trabalho e de moradia 

como, a praia, o mar, o mangue e o estuário, conforme tratado anteriormente. Em decorrência dessa 

realidade a categoria vem se mobilizando através da Campanha pelo Território Pesqueiro
4
 para 

garantir o direito sobre os seus territórios, como o local onde vivem, aprendem e desenvolvem o 

saber sobre a pesca, coletam, pescam e beneficiam os pescados, constroem e restauram os 

apetrechos de pesca.  

Considerações Finais 

                                                           
4
 Organizada pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais – MPP, a Campanha foi lançada nos dias 4, 5 e 6 

de junho de 2012, inicialmente em Brasília e, posteriormente em outras capitais. O objetivo principal da Campanha é a 

aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei de iniciativa popular que regulamente os direitos territoriais das 

comunidades pesqueiras tradicionais. Para propor esta lei é preciso reunir 1.385.000 assinaturas, até 2015 

(htpp://caritas.org.br, acesso 26/12/2012) 
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A conservação e a preservação dos recursos naturais do ambiente pesqueiro constituem  

preocupações das mulheres pescadoras artesanais. Tais preocupações se traduzem na escolha dos 

instrumentos de trabalho compatíveis com a preservação dos crustáceos e moluscos capturados, 

assim como no uso da lenha do mangue para alimentar a combustão durante o beneficiamento de 

algumas dessas espécies, e para o uso doméstico. A madeira utilizada é chamada de morta ou aquela 

que fica no chão liberada por este ecossistema, durante a renovação das espécies.  

O cuidado da mulher pescadora com a natureza está intrinsecamente associado à 

manutenção da família, de onde ela obtém o seu sustento. pois ela é socialmente a responsável pela 

reprodução e produção das pessoas. A atenção da mulher para com os recursos naturarais 

pesqueiros também pode ser explicada pela oportunidade de ficar distante, pelo menos 

temporariamente, do exaustivo e gratuito trabalho doméstico, estabelecido pela divisão sexual do 

trabalho de responsabilidade do feminino. Não somente do desgaste físico exigidos pelas atividades 

de lavar roupa, preparar as refeições, arrumar, educar as crianças, cuidar dos idosos e dos enfermos, 

como o desgaste mental provocado pelas tarefas de conciliar, apaziguar, aconselhar, orientar, buscar 

soluções para os problemas familiares. 

Referências 

ALMEIDA, Fernanda Cordeiro de. Manguezais aracajuanos: convivendo com a devastação- Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 

MORAES, Sérgio Cardoso de. Saberes da pesca: uma arqueologia da ciência da tradição.- Natal, 

2005. 227 p.il. Tese de Doutorado. (htpp://caritas.org.br, acesso 26/12/2012) 

 

The Fisherwoman Hand Woman of Northeast Brazil: relationship with the natural 

environment fishing 

Abstract: The Handmade Fisherwoman in the Brazilian Northeast: relationship with the natural 

environment of fishing Coastal and estuarine environments, with own social and ecological 

dynamics are environments of life and work of traditional communities that inhabit those places and 

draw sustenance from nature. The fisherwomen depend on natural resources available. The 

extractive fishing is the primary means of this population to obtain the necessary income to survive. 

In this sense, men and women who engage in fishing, maintains a close relationship with the natural 

fauna and flora present in the fishing environment. This study aimed to evaluate the relationship 

between handmade fisherwoman and the natural resources on environment recognized as male. To 

conduct the research, we used the methodological procedure type semi structured interviews with 

artisanal fisherwomen north coast south coast of Pernambuco and Paraíba.In addition, we used 

document analysis and bibliography on the subject. The study found that women are more 

concerned than men about the conservation and preservation of natural resources when using 

instruments that do not compromise the existence of species and worry about the rotation of 

collection areas to preserve these natural resources. Such female attitudes are supported by "the 
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place" of protective, the caregiver, established by patriarchal principles. Furthermore, the woman 

tries to keep up at work of handmade fishing, ensuring this environment, participating in the public 

space occupied culturally by man. 

Keywords: Environment Fishing, Fisherwoman, Northeast Natural Resources 


