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Supporting Information I 

 
Ferramentas participativas utilizadas no levantamento de dados primários 
Adaptado de Geilfus (1997), Drumond (2002), Faria & Neto (2006) e Verdejo (2006). 

Ferramentas Participativas 

Ferramenta Justificativa Objetivo Aplicação 

Entrevista 
Semiestruturada 

A "entrevista semiestruturada" é utilizada antes da 
aplicação de qualquer outra ferramenta participativa, 
pois ajuda a criar um ambiente de diálogo e é a partir 
dessa conversa que o facilitador colhe informações 
iniciais sobre as áreas de conhecimento do 
entrevistado e define, a partir da sua disposição em 
colaborar, se aplicará outra ferramenta e qual é a 
mais adequada para o levantamento de informações. 

Abordar e estimular uma conversa 
informal de forma a levantar informação 
sobre qualquer assunto previamente 
estabelecido em um roteiro e apreender os 
conhecimentos da pessoa entrevistada. 
Criar um ambiente de diálogo e 
possibilitar que o entrevistado se expresse 
livremente. 

O facilitador esclarece qual o objetivo da conversa 
(abordagem) e pergunta se a pessoa tem interesse em 
participar. A aplicação se dá por meio de uma conversa 
informal, abordando os tópicos do roteiro e procurando 
sempre deixar o entrevistado à vontade. São feitas 
perguntas "abertas", ou seja, aquelas que incentivam o 
participante a fornecer respostas completas e 
contextualizadas, evidenciando o seu ponto de vista. 

Calendário Sazonal 

O calendário sazonal evidencia os ciclos naturais, 
permitindo uma visão temporal dos acontecimentos. 
No âmbito da atividade pesqueira é possível 
identificar as espécies capturadas, os períodos de 
defeso, destacar as épocas de maior produtividade de 
cada uma das espécies e a sua importância 
econômica.  

Identificar a sazonalidade das espécies de 
pescado capturadas pela comunidade 
pesqueira local.  

Em uma folha de papel, o facilitador desenha uma tabela 
com 13 colunas. Na primeira, são listadas as espécies que 
o(s) pescador(es) capturam, podendo sublinhar aquelas 
que ele considerar mais importantes economicamente. Nas 
12 colunas seguintes, são escritos os nomes dos 12 meses 
do ano, um em cada coluna. O calendário sazonal é 
preenchido com símbolos, mostrando quando as espécies 
ocorrem e em qual intensidade. 
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Fluxograma de 
Comercialização 

O "fluxograma" ajuda a compreender o fluxo e os 
diferentes valores praticados do pescado e de outros 
produtos desde a sua primeira comercialização até o 
consumidor final. 

Compreender o fluxo econômico do 
pescado e/ou produtos  em cada elo da 
comercialização. 

Em uma folha de papel, o facilitador escreve os produtos 
que são comercializados, por exemplo, os principais 
pescados no caso de uma peixaria, os principais insumos 
para a pesca no caso de uma loja de material de pesca. Em 
seguida, durante a conversa, vai traçando o caminho desse 
produto: de onde ele veio e para onde foi comercializado. 
O facilitador anota também os valores correspondentes a 
cada etapa do fluxo. 

Matriz de Atividades 
A aplicação desta ferramenta possibilita identificar 
diversas atividades e avaliá-las sob a ótica de 
critérios estipulados pelos participantes. 

Levantar uma variedade de informações 
sobre os serviços prestados pelo 
entrevistado, possibilitando compará-los 
sob a ótica de diferentes critérios de 
avaliação.  

Em uma folha de papel, o facilitador lista os serviços 
(linhas da tabela). No caso de um redeiro pode ser: 
fabricação de novas redes, remendo, entralhe. No caso de 
uma mulher pode ser, por exemplo: descascar camarão, 
limpar peixe, fazer artesanato com escamas de peixe, dar 
curso de artesanato, vender peixe. As colunas da tabela 
(critérios de avaliação) são listados conforme o próprio 
entrevistado vai conversando e contando sobre seu 
trabalho. Quando um critério surgir, o facilitador escreve 
na nova coluna e incentiva, por meio de perguntas, uma 
análise comparativa. Podem ser utilizados números ou 
símbolos como forma de "medir" cada critério ou escrever 
na célula a informação correspondente. Exemplo de 
critérios (colunas): lucratividade, demanda, tempo para 
concluir o serviço, satisfação, entre outros. 

Matriz de Pesca 

A "matriz de pesca" permite levantar e comparar 
informações sobre as diferentes modalidades de 
pesca realizadas na comunidade em estudo. Entre 
elas: tipos de embarcações, tempo no mar, 
quantidade de pescadores por embarcação, petrechos 
utilizados, espécies capturadas, pesqueiros, entre 
outros. 

Levantar uma variedade de informações 
sobre as modalidades de pesca, 
possibilitando compará-las.  

Em uma folha de papel, o facilitador desenha uma tabela. 
As modalidades de pesca serão escritas nas linhas e nas 
colunas os tópicos a serem investigados e comparados. Por 
exemplo: linhas - arrasto, mijuada e parelha. Colunas - 
número de barcos, número de pescadores, quantidade de 
dias no mar, tamanho da rede, recursos pescados, 
lucratividade, entre outros. O facilitador orienta a conversa 
de forma que as informações de cada coluna sejam 
detalhadas de acordo com as linhas. 

Partilha de Renda 

A ferramenta "partilha de renda" possibilita que os 
participantes discutam,visualizem e analisem a forma 
como a partilha da renda proveniente da pesca é 
praticada e também as despesas necessárias para que 
a pesca seja realizada. 

Representar graficamente a divisão da 
renda proveniente da pesca  entre o dono 
do barco e os demais pescadores. Em 
alguns casos, o facilitador também 
representa as despesas em um gráfico.  

Geralmente é usado o gráfico "de pizza". O facilitador 
pergunta quantas pessoas são envolvidas na pescaria (por 
exemplo, 3). Desenha um círculo no papel e representa 
proporcionalmente como o recurso é dividido e como as 
despesas são pagas (por exemplo: excluindo as despesas, 
50% são do dono do barco e 50% são divididos entre os 
três pescadores).  
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Rotina Diária 

A ferramenta "rotina diária" descreve e dá 
visibilidade às atividades realizadas por homens e 
mulheres, evidenciando a sua distribuição e 
possibilitando compreender relações e conflitos.  

Investigar quais são as atividades 
desenvolvidas no período de um dia. Com 
essa ferramenta, é possível tornar visível e 
comparar os regimes de trabalho das 
mulheres com os dos homens.  

Um relógio ou dois relógios são desenhados em uma folha 
de papel. A partir daí,  cada atividade é marcada no local 
correspondente ao horário que ela é realizada. O 
facilitador explora as respostas.  

Matriz de Uso do Tempo 

A ferramenta descreve todas as tarefas realizadas 
pelas mulheres no período de um dia e evidencia 
quais são as pessoas que as apoiam na realização 
dessas atividades. 

Tornar visível as atividades realizadas 
pelas mulheres. Conhecer as relações 
existentes. Identificar a carga de trabalho 
das mulheres.  

A ferramenta consiste em uma matriz. As atividades 
realizadas pelas mulheres são escritas na primeira coluna. 
As outras colunas são preenchidas com as pessoas que as 
ajudam (marido, filho, amiga). As participantes 
preenchem as células da matriz com bolinhas, onde maior 
quantidade significa maior apoio na realização da tarefa e 
menos bolinhas o oposto. 
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Supporting Information II 

Divisão do tempo em horas diárias, do trabalho produtivo, reprodutivo e descanso,  
em função da atividade das pescadoras artesanais de Rio das Ostras. 
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Supporting Information III 

“Matriz de Uso do Tempo” ilustra a participação dos familiares na realização de atividades produtivas e 
reprodutivas realizadas por pescadoras, ferramenta elaborada por pescadoras de Rio das Ostras. 
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Supporting Information IV 

Diagrama de Percepção” ilustra a visão de homens e mulheres entrevistados em relação  
à importância das atividades realizadas pelas mulheres para a comunidade pesqueira de Rio das Ostras,  

ferramenta elaborada por pescadoras, pescadores e ex-pescadoras. 

Considerando a premissa de que este método participativo permite “adaptar, criar ou fundir ferramentas” (Verdejo, 
2006: 53), uma nova ferramenta, aqui denominada “Diagrama de Percepção”, foi elaborada e aplicada junto aos 
participantes. Fruto de uma adaptação do “Diagrama de Venn” (Geilfus, 1997), a ferramenta contribuiu 
especialmente para o diálogo e a representação gráfica da percepção dos entrevistados em relação ao papel 
desempenhado pelas mulheres na comunidade pesqueira local.  
O Diagrama de Percepção consiste em: um núcleo central que representa a comunidade pesqueira local; três 
círculos pontilhados que representam o distanciamento desse núcleo; quadrados (homens) e esferas (mulheres) 
representam a percepção dos gêneros segundo um código de três cores: verde, laranja e azul, representando, 
respectivamente, pouca, média ou muita importância. O primeiro passo é pedir para o participante escolher a cor da 
figura considerando que representa a intensidade da importância do papel das mulheres na atividade de pesca 
artesanal local (pouca, média ou muita). Em seguida, o participante determina um local onde a figura será 
desenhada, considerando que o núcleo representa a comunidade estudada e quanto mais próxima ao núcleo, maior a 
inserção das mulheres na atividade de pesca artesanal local (segundo passo). Ressalta-se que perguntas abertas são 
feitas aos participantes durante toda a aplicação da ferramenta. 
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