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Resumo da dissertação apresentada ao PEP-UFRN como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 

 

OPORTUNIDADES DE MELHORIA ERGONÔMICA DAS EXIGÊNCIAS 
FÍSICAS DA ATIVIDADE JANGADEIRA EM PONTA NEGRA, NATAL-RN  
 
Dezembro, 2010 
Orientadora: Maria Christine Werba Saldanha 
Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção  
 
A pesca artesanal com jangadas é uma atividade marcada por imprevisibilidade, precários 
instrumentos de trabalho, desgaste físico, posturas forçadas, risco de acidentes e incidentes, que 
contribuem para o quadro de insegurança na atividade. A presente pesquisa teve como objetivo 
contribuir para a diminuição dos esforços físicos e dos impactos biomecânicos na atividade 
jangadeira de pesca artesanal com utilização de jangadas na praia de Ponta Negra em Natal-RN. 
Para alcançar esse propósito, tomou-se como referência a metodologia da Análise Ergonômica 
do Trabalho aplicando técnicas observacionais e interacionais como protocolos de observação, 
registros fotográficos, vídeos, ação conversacional e escuta de verbalizações. As repercussões 
da atividade na saúde dos jangadeiros, discutidas nesta pesquisa, foram: avaliação postural 
estática, flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, flexibilidade da musculatura 
isquiotibial e região lombar, preensão manual e dores músculo-esqueléticas. Constatou-se, a 
partir das observações, interações e análises da atividade, que, na realização da pesca com 
jangadas, são frequentes as posturas forçadas associadas à exigência de força. Muitos 
jangadeiros já sentem os reflexos dos anos de vida dedicados à esse trabalho. Estes já adotam 
algumas medidas para a gestão da atividade, como a rotação de cargos durante a expedição de 
captura. Portanto, existe a necessidade da ampliação destas medidas de gestão da atividade, bem 
como do projeto da jangada e capacitações, visando transformações positivas na atividade e, 
consequentemente, da qualidade de vida dos jangadeiros. 
Palavras-Chave: Pesca Artesanal, Jangadeiros, Ergonomia, Exigência Física. 
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fulfillment of requirements to the degree 

of Master of Science in Production Engeneering

 
OPPORTUNITIES FOR ERGONOMIC IMPROVEMENT OF PHYSICAL 
REQUIREMENT OF JANGADEIRO ACTIVITY IN PONTA NEGRA, NATAL-
RN 
 
December/2010 
Thesis Supervisor: Maria Christine Werba Saldanha 
Program: Master of Science in Production Engeneering 
 
The fishing is an activity with rafts marked by unpredictability, poor tools, physical stress, 
awkward postures, risk of accidents and incidents, which contribute to insecurity in the context 
of activity. This study aimed to contribute to reducing of physical effort and the biomechanical 
impacts in jangadeiro activity of artisanal fishing using jangadas on the beach of Ponta Negra, 
Natal-RN. To achieve this purpose the methodology of the Work Ergonomic Analysis - WEA 
became a reference using techniques such as observational and interactional observation notes, 
photographs, videos, action conversational and listening verbalizations. The resulting activity in 
health jangadeiro, discussed in this research were: static postural assessment, flexibility of 
movement of shoulder flexion-extension, flexibility of the hamstrings and lower back, grip and 
musculoskeletal pain. It was found from observations, interactions and activity analysis, that in 
carrying out fishing rafts are frequent awkward postures associated with demand for power and 
many are already feeling the jangadeiros reflections of years of life dedicated to this 
work. These have already adopted some measures to manage the activity, such as job rotation 
during the expedition of capture. Therefore, there is a need to expand these measures of activity 
management, as well as design and capabilities of the raft, seeking positive changes in the 
activity and consequently the quality of life jangadeiro. 
Keywords: Artisanal Fishing, Jangadeiros, Ergonomics, Physical Requirement. 
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Capítulo 1 

[Introdução] 
 

“... Eu amava 
Como amava um pescador 

Que se encanta mais 
Com a rede que com o mar...” 

Oswaldo Montenegro 
 

Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa e extensão Atividade Jangadeira: 

tradição, ergonomia e sustentabilidade, desenvolvido na praia urbana de Ponta Negra, Natal, 

RN, que se propõe a contribuir com ações voltadas para a melhoria nas condições de trabalho 

dos jangadeiros no tocante às questões de segurança, de saúde, do meio ambiente e da 

qualidade/produtividade do pescado, através de ações de gestão, de modificações no projeto 

da jangada e de capacitação dos pescadores, visando à sustentabilidade da pesca artesanal 

com jangadas. Desde 2007, quando o projeto foi iniciado pela coordenadora professora Maria 

Christine Werba Saldanha junto ao GREPE-UFRN - Grupo de Extensão e Pesquisas em 

Ergonomia, o mesmo permanece inserido na linha de pesquisa Ergonomia do PEP-UFRN – 

Programa de Engenharia de Produção.  A equipe de projeto é composta por docentes, 

mestrandos e alunos de graduação de diversas áreas do conhecimento, entre as quais citamos a 

ergonomia, as engenharias de produção, a ambiental, o desenho industrial, a nutrição, a 

fisioterapia e a aquicultura que buscaram contribuir com seus conhecimentos específicos para 

a atividade jangadeira. 

O projeto conta com o financiamento da CAPES, CNPq, PROEXT 2008 – MEC/SESu 

e de extensão PROEX-UFRN, bem como a colaboração da empresa American Medical do 

Brasil – Sanny que forneceu os equipamentos para avaliação de saúde dos jangadeiros. O 

projeto também faz parcerias com os departamentos de Nutrição e Educação Física da UFRN. 

A pesca artesanal é aquela que se viabiliza pelo trabalho manual do pescador, 

utilizando embarcações pequenas e capturas em pequena escala, seja ela com objetivo 

comercial seja de subsistência. Em decorrência da escala de captura, os impactos ambientais 

sobre os recursos pesqueiros gerados por esse tipo de pesca não ocorrem com a mesma 

intensidade do que na pesca industrial (SANTOS e CÂMARA, 2002; SILVA, 2004). 

A jangada é uma embarcação secular utilizada na pesca artesanal. No Brasil, há 

registros dessa jangada desde o período da colonização, quando os índios as utilizavam para 

transporte e para pesca (ENCICLOPÉDIA AGRÍCOLA BRASILEIRA, 2004). Essas eram 
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feitas de rolos de madeira e, a partir de 1940, começaram a surgir jangadas de tábuas, 

construídas em compensado naval e/ou madeira, que eram mais resistentes. Segundo Araújo 

(1985), as jangadas recebem nomes variados de acordo com suas dimensões. As de pequeno 

porte e sem vela são denominadas botes ou catraias, medindo cerca de três metros e meio; as 

de médio porte são conhecidas como paquetes que variam de 4 a 5 metros; e dá-se o nome de 

jangada de alto ao modelo que atinge até 8 metros de comprimento. 

 Araújo (1985) fundamenta que a jangada primitiva, chamada de pau ou piúba, uma 

madeira leve, se constituía de cinco ou seis paus com aproximadamente 1,6 até 2 metros de 

comprimento, que, unidos entre si por enviras, funcionava como um bom flutuador. Utilizada 

inicialmente para navegar em rios, riachos, lagoas ou rasos de praia com o auxílio de uma 

vara ou remo primitivo, essa jangada, com o passar do tempo, foi sofrendo modificações, e a 

ela foram acrescentados alguns dispositivos, tais como: banco de vela, vela, bolina, banco de 

governo, esquete e outros. (Figura 1) 

 

 
Figura 1 – Jangada de rolos de madeira 

Fonte: CASCUDO, 2002 
 

Rios (1962) descreve que “a jangada é uma verdadeira máquina de pescar. As 

condições eólicas, a plataforma marítima e outras peculiaridades do Nordeste Brasileiro 

possibilitaram seu uso e adoção nesta região do país. Paradoxalmente “a pesca com jangada a 

cada dia se torna mais obsoleta, antieconômica. Os novos processos advindos da 

modernização da pesca, a adoção de redes de espera, de embarcações motorizadas, 

possibilitarão o pescado por preços mais baixos por causa da maior quantidade capturada” 

(RIOS, 1962) 



Oportunidades de melhoria ergonômica das exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra, Natal-RN                              Anelena Jaeschke 

3 
 

Para Cascudo (2002), a tripulação das jangadas é formada por Mestre, Proeiro, Bico de 

Proa e Contra Bico. Desses, o Mestre é considerado o piloto da jangada que geralmente detém 

uma maior sobrecarga mental, pois é responsável pela navegação e pela escolha dos 

pesqueiros (pontos de pesca). Os demais tripulantes ficam encarregados de auxiliar na 

atividade de pesca, preparando os apetrechos de pesca, molhando o pano de vela, organizando 

a jangada, entre outras atividades.  

A presente pesquisa teve como finalidade contribuir para a diminuição dos esforços 

físicos e dos impactos biomecânicos na atividade de pesca artesanal com utilização de 

jangadas na praia de Ponta Negra em Natal-RN. Para alcançar o propósito desta pesquisa, foi 

utilizada a metodologia inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho – AET (WISNER 

1987, GUERIN, 2001, VIDAL, 2008, SALDANHA, 2004, CARVALHO, 2005), que 

combina métodos interacionais (escuta respeitosa, ação conversacional, escuta de 

verbalizações espontâneas e provocadas e questionários) e observacionais, auxiliadas por 

registros fotográficos e vídeos para a compreensão das situações de trabalho.  Também foram 

utilizados instrumentos para avaliação das repercussões da atividade na saúde dos 

jangadeiros. Entre elas destacamos a avaliação postural estática, a flexibilidade do movimento 

de flexo extensão do ombro com uso do Flexímetro Sanny, a flexibilidade da musculatura 

isquiotibial e região lombar pelo Banco de Wells Sanny, a preensão manual pelo 

dinamômetro Jamar, bem como o levantamento das dores músculo-esqueléticas dos 

jangadeiros pelo Diagrama de Dores (Corlett e Manenica, 1980) e Questionário Nórdico dos 

sintomas músculo-esqueléticos (Kourinka, 1986). 

 

1.1 Justificativa e Problemática 

 

A pesca artesanal é uma atividade que comporta situações de imprevisibilidade e de 

alto risco. Essa atividade apresenta alguns problemas dos quais destacou-se: precários 

instrumentos de trabalho, difícil habitabilidade, sobrecarga física e elevado gasto energético, 

risco de acidentes e incidentes, manipulação inadequada do pescado. A pesca artesanal 

também sofre interferências do crescimento urbano e do turismo. Todos esses problemas 

contribuem para o quadro de insegurança em alto mar, necessitando de urgentes medidas de 

reformulação adequada e continuada, como discutido pelos autores Marques (2000), Teles e 

Vidal (2000), Pimenta e Vidal (2000), Neto, Cordeiro e Haddad Jr. (2005) e Benevides 

(2007). 
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Segundo Pinto et al (2007), o esforço necessário para empurrar e lançar o barco ao mar 

pode causar danos à coluna, assim como vários movimentos corriqueiros da atividade podem 

causar lesões musculares e até acidentes com fraturas, impossibilitando ou dificultando o 

trabalho do pescador. Dall’Oca (2004), em sua pesquisa com pescadores do Mato Grosso do 

Sul, constatou que as queixas mais frequentes eram dores de origem neuromusculares e 

articulares, traduzidas por dores nos pulsos, nos braços, nos ombros, nas costas, no peito, na 

coluna ou dores pelo corpo em geral. Rosa e Mattos (2007) também encontraram essas 

mesmas queixas em sua pesquisa com pescadores e catadores de caranguejo na Baía da 

Guanabara, evidenciando a prática de um trabalho desgastante, com problemas posturais 

advindos do excesso de esforço físico. 

Segundo Berenguer (1994), no Brasil, 80% das pessoas sofrem algum tipo de 

problema relacionado ao sistema locomotor (dores nas costas, no ombro, na nuca, etc...), cujas 

manifestações representam a segunda razão para o afastamento de trabalho no país e atinge 

indivíduos com menos de 45 anos, ainda na fase produtiva da vida. 

 
 “Comunidades pesqueiras, cultura marítima, comunidades humanas marítimas, 
gentes do mar, comunidades tradicionais de pesca, comunidades costeiras ou, 
simplesmente, povos do mar, representam, no Brasil, um contingente populacional 
de aproximadamente 800 mil pescadores e pescadoras, envolvendo 2 milhões de 
pessoas que produzem cerca de 55% da produção pesqueira nacional.” (CALLOU, 
2010) 

 

Segundo Borghetti (2000), na pesca artesanal, estima-se que estejam envolvidos 

aproximadamente 700.000 pescadores, agrupados em 400 colônias distribuídos entre 23 

Federações Estaduais. Desses pescadores, 21% atuam na Região Norte; 39% na Região 

Nordeste; 18% na Região Sudeste e 22% na Região Sul. A pesca artesanal participa com 

cerca de 60% da produção total, e a pesca industrial, com aproximadamente 40%. A 

distribuição da produção por tipo de ambiente revela que a água doce contribui com 25% da 

produção total, e a água salgada, com 75%.  

Castello (2010), ressalta que o Brasil pesca no mar cerca de 580 mil toneladas por ano. 

Em 2007, a Região Nordeste capturou 28,8% da produção nacional que representou, em valor 

econômico 41,7% do total nacional. Isso devido ao alto valor dos crustáceos, como lagosta e 

camarões. A captura é essencialmente oriunda da pesca artesanal (96,3%) o que torna a frota 

dessa região a menos industrializada do país.  
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O Rio Grande do Norte, nos seus 410 Km de extensão, tem 25 municípios litorâneos, 

97 comunidades pesqueiras e a estimativa de um contingente de 13.000 pescadores que 

realizam a atividade com finalidade de subsistência e de comercialização. Se considerarmos 

que a média de indivíduos por família é de cinco pessoas, estima-se que há mais de 65.000 

pessoas no litoral do Estado ligadas à pesca, isso sem contar com vendedores de peixes, 

carpinteiros navais, confeccionadores de aparelhos de pesca, entre outros. De todos os tipos 

de frota, 28,5% (1071) são de jangadas e paquetes, representando 12,10% do volume anual de 

pescado (2175 t). (IBAMA, 2007). A Colônia Z -04 de Pesca e Aquicultura de Natal tem 381 

embarcações registradas, destas 22,8% (87) são de jangadas. Na praia de Ponta Negra, estão 

31 jangadas e 42 pescadores. 

 Esta pesquisa mostra-se importante pelo seu contexto histórico cultural da pesca com 

jangadas no nordeste brasileiro e pela relevância da pesca artesanal no cenário nacional, sua 

representatividade na produção de pescado, do contingente de pescadores e demais pessoas 

envolvidas com a atividade de pesca. A motivação para pesquisar o trabalho dos jangadeiros 

está relacionada à questão de ser uma atividade extenuante, com grande esforço físico, já que 

uma parte significativa da expedição de captura envolve trabalho manual, podendo gerar 

consequências para a saúde dos jangadeiros. Espera-se, com esta pesquisa, a aproximação 

com a realidade e a necessidade da população dos jangadeiros; o conhecimento da 

biomecânica ocupacional e o reflexo da atividade na saúde dos jangadeiros, e, assim com 

esses conhecimentos somados, ter condições de propor melhorias que diminuam os esforços 

físicos e os impactos biomecânicos na atividade jangadeira. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Contribuir para a diminuição dos esforços físicos e dos impactos biomecânicos na 

atividade jangadeira de pesca artesanal com utilização de jangadas na praia de Ponta Negra 

em Natal-RN. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Propor medidas que possam contribuir para a diminuição das exigências biomecânicas e dos 

impactos à saúde decorrentes da atividade jangadeira; 

- Identificar e analisar as exigências biomecânicas e os impactos envolvidos na atividade 

jangadeira; 

- Apontar, através do cruzamento de abordagens, análises situadas e complementares, 

sustentação das oportunidades de melhoria indicadas. 

 

1.3 Estruturação do trabalho 

  

 No capítulo 2, o referencial teórico traz alguns conceitos acerca de ergonomia e 

atividade. No capítulo 3, será descrita detalhadamente a metodologia utilizada nesta pesquisa. 

O capítulo 4 trará os resultados da analise da população dos jangadeiros, do processo de 

aprendizagem. São feitas algumas descrições sobre as jangadas da praia de Ponta Negra, 

detalha-se a expedição de captura na atividade jangadeira, destacando as exigências físicas, 

são discutidos e analisados os resultados coletados na avaliação de saúde nos jangadeiros e, ao 

final do capítulo são apresentadas algumas oportunidades de melhoria ergonômica das 

exigências físicas da atividade jangadeira. E, finalmente no capítulo 5, são feitas as 

considerações finais acerca da pesquisa, bem como as propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

[Ergonomia e biomecânica ocupacional: um 

aporte teórico] 
 

2.1 Ergonomia 

  

Segundo Vidal (2002) a primeira definição sobre ergonomia foi feita em 1857 pelo 

cientista polonês Wojciech Jastrzebowski em seu artigo sob o título “Ensaios de ergonomia, 

ou ciência do trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza.”. Esta definição 

estabelecia que: “a ergonomia como uma ciência do trabalho requer que entendamos a 

atividade humana em termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação. 

(JASTRZEBOWSKI, 1857)”. 

A Ergonomia Clássica forma-se no início do pós-guerra, uma ergonomia com 

paradigma mecânico/termodinâmico do ser humano. Na época a definição de ergonomia era: 

“ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e 

ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia, e 

psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento”. (VIDAL, 2002). 

A primeira sociedade de ergonomia (Ergonomics Research Society) foi criada por 

Murrell engenheiro e psicólogo em 1949 na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial. Esta 

reuniu de imediato engenheiros, psicólogos, fisiologistas, arquitetos, designers e economistas, 

se afirmando pluridisciplinar. O termo “Ergonomics” foi escolhido porque vindo do grego 

pode ser transferido diretamente para outras linguagens. (LAVILLE, 2007). 

Esta sociedade definia “ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu 

trabalho, equipamento, ambiente e particularmente, a aplicação dos conhecimentos de 

anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que surgem desse relacionamento” 

(IIDA, 2005)  

Outro autor define a ergonomia como “o conjunto de conhecimentos científicos 

relativos ao homem e necessários para concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que 

possam ser utilizados com máximo de conforto, segurança e eficácia” (WISNER, 1987).  

A Associação Internacional de Ergonomia – IEA, aprovou em 2000 a definição oficial 

que “ergonomia é a disciplina científica que trata da compreeensão das interações entre os 

seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, 
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dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem estar humano e a performance global 

dos sistemas”. 

Para a Associação Brasileira de Ergonomia, a ergonomia consiste no “estudo da 

adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano". Dessa 

forma a ergonomia é uma disciplina que busca modificar os sistemas de trabalho para adequar 

as atividades nele existentes às características, habilidades e limitações das pessoas com vistas 

ao seu desempenho eficiente, confortável e seguro (ABERGO, 2000). 

Iida (2005) define a ergonomia como “o estudo da adaptação do trabalho ao homem 

tem uma visão ampla, abrangendo atividades de planejamento e projeto, que ocorrem antes do 

trabalho ser realizado, e aqueles de controle e avaliação, que ocorrem durante e após esse 

trabalho.” 

A partir de Vidal (2002) será transcrita uma retrospectiva histórica dos estudos desde o 

período clássico. E neles percebe-se uma evolução da necessidade de uma visão mais ampla 

sobre as questões envolvendo o trabalho e suas repercussões nos humanos. Este inicia-se na 

origem dos tempos, com o primeiros dos estudos sobre relações entre homem e o trabalho, em 

termos arqueológicos é possível demonstrar que os utensílios de pedra lascada se 

miniaturizaram, num processo de melhoria da manuseabilidade. Existem também papiros 

egípcios com recomendações de natureza ergonômica para a construção de utensílios de 

construção civil. 

Mas é na antiguidade que aparecem as primeiras referências com alusões às 

deformações posturais apontadas por Plaute. Depois na Idade Média Villeneuve aborda a 

questão de riscos ergonômicos com a adoção de posturas inadequadas. Já no período Moderno 

século XVII Vauban e Bélidor fizeram estudos sobre manuseio inadequado de cargas. 

Leonardo Da Vinci registra estudos sobre biomecânica e antropometria. Fisiologistas do final 

do século XIX desenvolveram métodos, técnicas e equipamentos para mensurar o 

desempenho físico do ser humano e aprofundavam estudos sobre o desgaste fisiológico e da 

energética muscular.  

No início do século XX F.W. Taylor realizou um dos primeiros trabalhos empíricos de 

ergonomia em seu estudo sobre pás para o manuseio de diferentes materiais. Em relativa 

contemporaneidade J. Amar verifica de forma experimental o primeiro paradigma da 

ergonomia: o homem como transformador de energia, o motor homem. Esta interpretação 

mecânica serviu de paradigma científico do início do século XX até a sua segunda metade, 

sendo consolidada em 1915 na Inglaterra com a consolidação de um comitê destinado a 
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estudar a saúde dos trabalhadores empregados na indústria da guerra, sendo formado por 

médicos, fisiologistas e engenheiros. A Ergonomia se alimentou profundamente de dados e 

estudos de manutenção bélica. 

No pós-guerra surgiu outra vertente da Ergonomia, ensejada pelas necessidades de 

reconstrução do parque industrial europeu dizimado, abrindo janela para o estudo das 

condições de trabalho. Nesta fase a Renault cria um laboratório industrial voltado para a 

ergonomia e também tem origem a escola francesa preocupada em conceber adequadamente 

novos postos de trabalho a partir do estudo da situação existente. Nascendo em 1949 com 

Suzanne Pacaud a análise da atividade em situação real, resgatada em 1955 por Obrendame & 

Faverge como análise do trabalho, sendo formalizada em 1966 por Alain Wisner como 

Análise Ergonômica do Trabalho. Este autor cita “para se operar mudanças mais efetivas, não 

bastava projetar os postos apenas com base no conhecimento científico puro. Era necessário 

trabalhar o contexto onde este projeto se inseria, no sentido de assegurar a implementação 

correta do estudo ergonômico e com isso obter seus resultados plenos”.  

Pode-se perceber que existe uma longa discussão sobre os vários fatores envolvidos no 

ambiente de trabalho, dentre estes destaco os estudos envolvendo as posturas no trabalho. 

Wisner (1987) destaca que “as posturas fazem parte dos elementos da análise do trabalho 

mais evidentes e mais negligenciadas até hoje. Nesta área, a visão normativa prevalece.” e 

ressalta que “fato de observar uma postura anormal pode indicar que existem dificuldades na 

situação de trabalho.” E aponta uma necessidade “é preciso melhorar a relação homem-

máquina, ainda mais porque, se esse trabalho se prolonga, assistiremos a uma acentuação da 

má postura com dores no dorso e na nuca, dores de cabeça e problemas visuais.” 

Knoplich (2003) considera que a ergonomia é influente nas profissões que fazem o 

trabalho pesado, por serem caracterizados pelo levantamento de cargas excessivas e/ou 

torções do tronco. Podendo ser de pé e também sentado, levantando pesos menores e com as 

mesmas consequências para os músculos, ossos, ligamentos e articulações de todo o corpo e 

principalmente da coluna. 

Vidal (2008) destaca que “as posturas são a organização no espaço dos segmentos 

corporais” e em se tratando de posturas de trabalho tornam-se um observável complexo. Elas 

podem ser um objeto de estudo em si mesmas, ou servir de suporte ao entendimento de 

aspectos físicos, ou ainda aspectos mentais. As posturas, por outro lado, informam sobre o 

estado fisiológico do operador e são influenciadas pela relação antropométrica entre o 

operador e seu posto de trabalho e/ou os espaços onde sua atividade se desenvolve. 
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2.2 Biomecânica ocupacional 

 

O manuseio de cargas (levantar, abaixar, empurrar, puxar, carregar, segurar e arrastar) 

envolve esforço estático e dinâmico, o suficiente para ser classificado como trabalho pesado 

(GRANDJEAN, 2005). O autor explica que o problema de se manusear cargas não é tanto a 

carga sobre os músculos, mas o desgaste dos discos intervertebrais, que trás conseqüências à 

coluna, limitando fortemente a mobilidade e vitalidade das pessoas. Ainda segundo o autor, 

algumas profissões expõem mais facilmente seus trabalhadores à ocorrência de doenças dos 

discos intervertebrais como no caso dos trabalhadores de serviços pesados. 

Neste contexto entra um conceito interessante o da biomecânica ocupacional que para 

Iida (2005) “é a parte da biomecânica que se ocupa dos movimentos corporais e forças 

relacionados ao trabalho, analisando basicamente as posturas corporais no trabalho, a 

aplicação de forças, e suas conseqüências.” 

Carga de trabalho é “a resultante das exigências sobre o indivíduo no decorrer de sua 

atividade de trabalho que pesam sobre o desempenho” (VIDAL, 2008). Este mesmo autor 

ressalta que pode-se “estabelecer dois desajustes básicos: a sobrecarga de trabalho, 

manifestada pelo estresse e a subcarga que reporta situações de monotonia.” 

O trabalho dinâmico ocorre quando há contrações e relaxamentos alternados dos 

músculos e o trabalho estático exige contração contínua de alguns músculos, para manter 

determinada a posição (IIDA, 2005). Os jangadeiros executam os dois tipos básicos de 

esforço ou de trabalho: o estático e o dinâmico. O estático induz ao cansaço mais rapidamente 

que o dinâmico. 

A capacidade para empurrar e puxar está muito ligada à atividade jangadeira, como, 

por exemplo na colocação e retirada da jangada do mar. Este esforço depende de diversos 

fatores como a postura, dimensões antropométricas, sexo, atrito com o chão e outros. Em 

geral, as forças máximas para empurrar e puxar, para homens, oscilam entre 200 e 300N 

(newton). Se for usado o peso do corpo e a força dos ombros para empurrar, conseguem-se 

valores até 500N (IIDA, 2005). 

A carga provoca sobrecarga fisiológica nos músculos da coluna e dos membros 

inferiores e poderá provocar estresse postural. Estas duas causas podem provocar desconforto, 

fadiga e dores. A ergonomia, contribui muito pois pode projetar métodos mais eficientes para 
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o transporte de cargas, reduzindo os gastos energéticos e os problemas musculo-esqueléticos 

(IIDA, 2005). 

Keely (2003) observa que a idéia básica da mecânica corporal apropriada baseia-se na 

manutenção segura de uma posição articular livre enquanto são impostas forças gravitacionais 

externas. Estas freqüentemente estão próximas ao limite da base de sustentação enquanto 

sustentam cargas externas. Portanto, deve-se ter conhecimento sobre a posição articular 

segura e se dispor de força muscular necessária para manter o equilíbrio musculoesquelético. 

Para que ocorra a manutenção de uma postura adequada ou fisiológica, autores como 

Kapandji (2000) descrevem os fatores envolvidos na curvatura da coluna lombar, para a qual 

contribuem o tônus dos músculos abdominais, vertebrais e dos membros inferiores que estão 

unidos à cintura pélvica. 

Segundo Young (2001), a coluna lombar é responsável pelo apoio, estabilização e 

movimentação do tronco. A musculatura, os ligamentos e as vértebras da coluna lombar 

também protegem a medula espinhal. Dois fatores colocam a coluna lombar sob enorme 

pressão, levando a lesões comuns nessa região do corpo. Um desses fatores é o peso 

sustentado pela coluna e que aumenta, proporcionalmente, da região cervical para a lombar; o 

outro é mecânico e consiste numa maior alavancagem sobre a lombar. 

Iida (2005) ressalta que as dores musculares são causadas principalmente pelo 

manuseio de cargas pesadas, posturas inadequadas como a torção da coluna, atividades de 

puxar e empurrar cargas, ou com o alongamento excessivo e inflamação dos músculos, 

tendões e articulações.  A dor crônica ocorre quando há uma patologia ou um comportamento 

de dor prolongado (CALLIET, 2001). 

Considera-se que os principais músculos estabilizadores da coluna lombar são o 

transverso do abdômen, multífidus, músculos do assoalho pélvico, diafragma, obliquo interno 

e fibras mediais do quadrado lombar. 

Thompson (2004) afirma que as dores lombares custam ao mundo bilhões de dólares 

em dias perdidos no trabalho, seguros e tratamento. Apesar desse prejuízo à sociedade, a 

ciência médica ainda procura identificar o tratamento mais efetivo. 

A prescrição de exercícios para o tratamento da dor crônica lombar tem-se 

demonstrado bastante efetivo. Rainville (2004) realizou uma revisão sobre os vários aspectos-

chaves da segurança e da efetividade dos exercícios físicos que podem ajudar o entendimento 

clínico na prescrição desses exercícios no tratamento da dor crônica lombar. O resultado foi 

de que, para pessoas com dor aguda, sub-aguda ou dor crônica lombar, não há evidência de 



Oportunidades de melhoria ergonômica das exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra, Natal-RN                              Anelena Jaeschke 

12 
 

que a realização desses exercícios aumente o risco dos problemas adicionais lombares ou 

inaptidão no trabalho. Muito pelo contrário, a atual literatura médica sugestiona que esses 

exercícios têm um alto efeito neural e que pode reduzir ligeiramente o risco de futuras lesões 

lombares. 

Além de trabalhar os estabilizadores primários, encoraja-se o condicionamento dos 

principais músculos posturais. Esses músculos incluem os glúteos, eretor espinhal, grande 

dorsal e músculos da extremidade inferior. Há necessidade de incluir exercícios da 

extremidade superior como adjuvantes, porque os estresses à coluna aumentam ao serem 

manobradas cargas da extremidade superior (KEELY, 2003). 

A base do treinamento de estabilização funcional é, portanto, proporcionar ao paciente 

consciência do movimento, conhecimento de posturas seguras, força funcional e coordenação 

para promover o controle da disfunção da coluna (KEELY, 2003). 
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Capítulo 3 

[Metodologia] 
 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada nesta pesquisa, procurando detalhar o 

tipo, o local, a amostra da pesquisa; o método da pesquisa, com a construção social, a 

construção da demanda, a modelagem da atividade; a análise estatística dos dados coletados e 

ao final a sinalização para as oportunidades de melhorias ergonômicas das exigências físicas 

da atividade jangadeira em Ponta Negra. 

 

3.1 Tipo da pesquisa 

 

A pesquisa é do tipo exploratório-descritivo. De acordo com Gil (2002), a pesquisa 

exploratória tem seu principal objetivo no aprimoramento de ideias ou na descoberta de 

intuições, sendo seu planejamento flexível, possibilitando a consideração dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. Este tipo de pesquisa geralmente envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o problema pesquisado e 

análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’. Os desenhos descritivos têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou 

então, o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática (GIL 2002).  

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa visando a 

caracterizar a atividade jangadeira. Para Minayo (2006), o uso de métodos quantitativos tem o 

objetivo de trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos 

teóricos de alta abstração com aplicabilidade prática. Já o método qualitativo é o que se aplica 

ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, como 

constroem seus artefatos e a si mesmos, o que sentem e pensam. Este método propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação. 
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3.2 Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na praia urbana de Ponta Negra, localizada no município de 

Natal, Rio Grande do Norte. Natal é a capital do Rio Grande do Norte e está situada na região 

nordeste do Brasil. Ocupa uma área de 170 Km2 e possui população, estimada pelo IBGE, no 

ano de 2007, em 774.230 habitantes. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB 

(2008), Ponta Negra está localizada ao sul de Natal e ocupa uma área de 707,16 Km2 e uma 

população de 24.013 habitantes. A Vila de Ponta Negra é um recanto de pescadores e de 

rendeiras, que também cultivavam roçados para ajudar na economia doméstica. Após várias 

mudanças históricas, entre elas a perda de terras utilizadas para os roçados e o crescimento do 

turismo, a população começou a sobreviver para além da pesca e do artesanato, de biscates e 

de quiosques instalados na orla marítima. 

 

3.3 Amostra da pesquisa 

 

Na praia de Ponta Negra existem quarenta e dois jangadeiros cadastrados na Colônia 

Z4 – de Aquicultura e Pesca de Natal, e todos possuem residência na Vila de Ponta Negra. 

Para constituir a amostra da pesquisa, optou-se por trabalhar com cinquenta por cento da 

população de jangadeiros de Ponta Negra, vinte e um, que concordaram em participar da 

pesquisa. A definição dos vinte e um jangadeiros participantes desta pesquisa foi realizada no 

decorrer da construção social, que será detalhada a seguir no item 3.4.1.  

 

3.4 Método da pesquisa 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, tomou-se como referência a metodologia da 

Análise Ergonômica do Trabalho – AET (WISNER, 1987; GUÉRIN, 2001; VIDAL, 2008). A 

AET compreende um conjunto de análises globais, sistemáticas e intercomplementares que 

permitem a modelagem operante da situação de trabalho, ou seja, a modelagem da atividade 

real em seu contexto, considerando os fatores técnicos, humanos, ambientais e sociais 

(VIDAL, 2008). Nesta pesquisa destacam-se três etapas essenciais inspiradas na AET: 

construção da demanda, modelagem da atividade e apresentação de oportunidades de 

melhorias ergonômicas das exigências físicas na atividade jangadeira em Ponta Negra. 
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Como os maiores entendedores da atividade jangadeira são os jangadeiros, procurou-

se, acima de tudo, a imersão na rotina de trabalho dos jangadeiros seguindo seus horários, 

preceitos e costumes, na busca de um envolvimento com a população dos jangadeiros e uma 

melhor compreensão da atividade. Este princípio dentro da AET é chamado construção social, 

que será descrita no item 3.4.1, visto sua importância na pesquisa. Para esse estreitamento das 

relações, o uso de diversos métodos e técnicas interacionais e observacionais foram de suma 

importância. Entre os interacionais utilizados, estão as ações conversacionais, as 

verbalizações espontâneas e provocadas, as auto confrontações, a aplicação de questionário 

sócio-econômico, e entre os observacionais, estão as pesquisas de campo, observando a 

atividade nos seus diversos momentos, auxiliada por recursos tecnológicos como câmeras 

fotográficas e filmadoras, bem como a associação com os métodos interacionais. 

Para uma melhor visualização e compreensão global de como a pesquisa foi 

desenvolvida, a figura 2 ilustra a cronologia da pesquisa, detalhando os principais fatos que 

ocorreram durante o desenvolvimento da pesquisa nas suas três fases: construção da demanda, 

modelagem da atividade e apresentação das oportunidades de melhorias à atividade 

jangadeira. Todo este processo foi permeado pelo processo de construção social. 

A pesquisa teve início em agosto de 2008, quando começou a construção da demanda 

com pesquisas teórico-ducumentais, pesquisas em situações de referência e, posteriormente, 

partiu-se para a pesquisa na situação de foco, ou seja, a praia de Ponta Negra, onde iniciou-se 

a análise global, buscando conhecer como era desenvolvida a atividade nessa praia. 

Em Julho de 2009 começou a modelagem da atividade, fazendo-se inicialmente uma 

avaliação física dos jangadeiros, composta de avaliação postural estática, avaliação da 

flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, avaliação da flexibilidade da 

musculatura isquiotibial e região lombar e avaliação da preensão manual. Até a conclusão da 

modelagem da atividade, foram realizadas diversas observações da atividade na praia de 

Ponta Negra, procurando compreender quais e como as atividades eram desempenhadas pelos 

jangadeiros na praia. Também foi observado o deslocamento do jangadeiro de sua casa até a 

praia e vice-versa. Foi feita a aplicação do Corlett e Nórdico, na praia, quando os jangadeiros 

estavam em repouso, buscando relatos de dores. Em fevereiro de 2010, foi realizada 

observação sistemática da atividade na praia, para compreensão das variabilidades e 

regulações nos modos operatórios, tanto na saída quanto no retorno das jangadas do mar. Em 

junho de 2010, foi realizada observação da retirada das redes do mar. Todos esses dados 

colaboraram para as oportunidades de melhorias ergonômicas da atividade jangadeira. 
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3.4.1 Construção social 

 

A Construção Social (CS) consiste numa estrutura de ação participativa, técnica e 

gerencial que é constituída desde a etapa de instrução/construção da demanda em uma 

intervenção ergonômica. A CS é constituída por grupos de pessoas que estão envolvidos, 

direta ou indiretamente, em uma determinada situação de trabalho, e contribuindo com o 

levantamento das informações e/ou validações e restituições dessas, de modo a permitir o 

conhecimento sobre a atividade analisada e a implementação das melhorias (VIDAL, 2008; 

SALDANHA, 2004). 

Na presente pesquisa, a construção social foi desenvolvida a partir da interação com as 

instituições relacionadas à atividade pesqueira, com os jangadeiros das situações de referência 

e de foco e demais colaboradores do Projeto Jangadeiros. A partir dessas interações, pôde-se 

definir os interlocutores e constituintes dos grupos do dispositivo de ação ergonômica desta 

pesquisa, os quais permitiram a compreensão da atividade e a formulação das possibilidades 

de melhorias. O esquema do dispositivo social aplicado a esta pesquisa, a composição e a 

função de cada um destes grupos estão descritos na Figura 3 e Tabela 1 a seguir 

 

 
Figura 3 – Esquema do dispositivo social da ação ergonômica na atividade jangadeira. 

Fonte: VIDAL, 2008; SALDANHA (2004) (adaptado) 
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Tabela 1 – Características dos grupos do dispositivo social de ação ergonômica na atividade jangadeira. 

Fonte: VIDAL, 2008; SALDANHA (2004) (adaptado); SALDANHA 2010. 
 

A construção social desta pesquisa teve fundamental importância para a compreensão 

da atividade jangadeira. A interação com os jangadeiros foi sendo construída aos poucos, 

respeitando o tempo de cada membro da comunidade pesqueira de Ponta Negra. Alguns 

aceitaram de imediato a presença dos membros do Projeto Jangadeiros, observando e 

interagindo com a atividade, outros se resguardaram inicialmente.  

Nas primeiras observações da atividade, buscou-se informações sobre os horários de 

trabalho, fazendo pesquisa de campo em momentos diferentes do dia e da semana, para ter 

uma visão geral e principalmente começar a se mostrar presente e interessados. Com o passar 

do tempo, os espaços de interação foram se ampliando, e mais benefícios foram sendo 

colhidos, dentre esses as primeiras conversas com alguns pescadores, até conseguir uma 

maior aproximação com os jangadeiros e o acompanhamento da atividade, podendo transitar 

tranquilamente pela praia e a vila de Ponta Negra. 

Esse processo é interessante, pois, com o passar do tempo, a presença dos membros do 

Projeto era muito discreta, e era conseguida a observação da atividade sem interferir ou 

modificar os modos operatórios, ponto importante quando se objetiva a análise de uma 

atividade. Alguns momentos da prática dessa interação, bem como o relato de um jangadeiro 

referente a imersão do Projeto podem ser visualizados na Figura 4. 
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Figura 4 – A prática da construção social na atividade jangadeira. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.2 Construção da demanda 

 

A demanda apresentada nesta pesquisa caracteriza-se como uma demanda provocada, 

processo no qual os pesquisadores se propõem a desenvolver um estudo que identifica os 

problemas que possam se transformar em demandas reais, advindas e/ou autorizadas pela 

organização (SALDANHA, 2004; CARVALHO, 2005).  

Para tanto, nesta pesquisa, o GAE externo composto pela equipe do Projeto 

Jangadeiros foi ao encontro dos jangadeiros, a fim de identificar as possíveis problemáticas 

existentes nessa atividade para propor melhorias, bem como desenvolver uma pesquisa que 

pudesse identificar problemas a serem transformados em demandas. 

Várias etapas seguiram-se para a construção da demanda na atividade jangadeira. 

Inicialmente, para o estado da arte, foi realizada uma pesquisa teórico documental, para se 
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chegar às hipóteses de demanda, que, segundo Vidal, (2008) são afirmações intuitivas que 

deverão ser demonstradas à luz dos dados disponíveis e/ ou coletados em campo. Em seguida, 

deu-se início ao estado da prática, onde foram realizadas pesquisas situadas de referência: 

buscando analisar a atividade em duas praias urbanas de Natal que realizavam pesca com 

jangadas, bem como pesquisas institucionais conexas nas instituições relacionadas à atividade 

pesqueira, chegando-se às hipóteses de demanda provocada. E, posteriormente, foi realizada a 

pesquisa situada de foco, onde partiu-se para a análise global e para a construção das 

demandas ergonômicas negociadas na situação de foco. 

O esquema da metodologia da construção das demandas na atividade jangadeira pode 

ser observado na Figura 5, e sua explicação mais detalhada é apresentada logo em seguida: 

 

 
Figura 5 – Construção das demandas ergonômicas negociadas na atividade jangadeira 

Fonte: SALDANHA e CARVALHO (2010). 
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3.4.2.1 Estado da arte: Pesquisa teórico-documental, formulação das hipóteses de 

demanda 

 

Inicialmente foram realizadas pesquisas teóricas e documentais sobre a pesca artesanal 

a partir de livros, de artigos científicos, de teses, de dissertações, de reportagens, a fim de 

auxiliar na compreensão da atividade desenvolvida pelos pescadores artesanais. Essas também 

permitiram a formulação das hipóteses de demandas ergonômicas que viriam orientar o estado 

das práticas. 

 

3.4.2.2 Estado da prática: pesquisa situada de referência 

 

As pesquisas em situações de referência são as realizadas em situações de trabalho que 

apresentam características próximas às da situação de foco (DANIELLOU, 2002), que 

possibilitam, entre outros, o estabelecimento de demandas a serem provocadas na situação de 

foco. 

As análises em situações de referência dizem respeito às atividades de pesca com 

utilização de jangadas realizadas em duas praias urbanas de Natal (Areia Preta e Redinha). 

Para tanto, foram realizadas 14 visitas sistemáticas (9 em Areia Preta e 5 em Redinha), 

utilizando técnicas interacionais e observacionais auxiliadas por registros fotográficos e 

vídeos. Nas situações de referência foi possível identificar situações características 

semelhantes às situações de foco estudadas, facilitando a compreensão da atividade dos 

jangadeiros e do seu contexto. Além disso, a pesquisa em situação de referência, conforme 

destacado por Saldanha (2004), possibilitou o conhecimento de referencial operativo comum, 

constituído pelas informações contextuais, linguagem específica do setor e pelos 

conhecimentos partilhados que serviram de base para as trocas cooperativas que ocorreram ao 

longo deste projeto de pesquisa-intervenção. Nesse sentido, segundo Saldanha (2004), a 

análise referencial produziu conhecimentos necessários e imprescindíveis tanto para a 

elaboração dos instrumentos de pesquisa, quanto para a sustentação da ação conversacional 

em momentos decisivos da construção da demanda na situação de foco. 

As pesquisas institucionais conexas, ou seja, as pesquisas complementares nas 

instituições governamentais e não-governamentais relacionadas à atividade pesqueira tiveram, 

como objetivo, esclarecer algumas demandas evidenciadas na literatura, bem como levantar as 

possíveis demandas institucionais relacionadas à atividade jangadeira. Esses locais foram: 
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Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte; Colônia Z-04 de Pesca e Aquicultura de Natal, 

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca de Natal (SEAP), Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Hospital dos Pescadores. Foram 

realizadas, nessas instituições, ações conversacionais, pesquisas documentais e participações 

em cursos e eventos relacionados à pesca. 

Após uma análise criteriosa das informações levantadas a partir das pesquisas teórico-

documental, das análises globais nas situações de referência e das pesquisas complementares 

nas instituições relacionadas à atividade pesqueira, foi possível formular as primeiras 

hipóteses da demanda provocada e iniciar as reuniões de planejamento de ações das etapas 

seguintes, análise global na situação de foco.  

 

3.4.2.3 Estado da prática: pesquisa situada de foco – praia de Ponta Negra 

 

A situação de foco da pesquisa foi a praia urbana de Ponta Negra, sendo inicialmente 

realizada uma análise global que corresponde a uma análise macro da atividade de trabalho, 

essencial para clarificar as demandas ergonômicas (VIDAL, 2008). Para as análises globais e 

coleta de dados em Ponta Negra, foram realizadas 20 visitas sistemáticas no período de abril a 

junho de 2009, utilizando-se métodos e técnicas interacionais, entre eles ação conversacional 

(Apêndice A), escuta respeitosa de verbalizações espontâneas e provocadas, entrevista sócio-

econômica (Apêndice B) e observacionais, conforme roteiro observacional (Apêndice C) 

auxiliados por registros fotográficos e por vídeos. A análise global situada possibilitou o 

conhecimento da população (42 jangadeiros), a compreensão da atividade em seu contexto, a 

comprovação de algumas das hipóteses de demandas, bem como identificação das demandas 

latentes e dos jangadeiros estas, particulares da situação de foco. 

 

3.4.2.4 Formulação, confronto e análise das demandas ergonômicas 
 

Nesta etapa, iniciou-se a formulação das demandas, a partir da confrontação entre as 

hipóteses de demanda provocadas (elaboradas a partir do referencial teórico e das demandas 

identificadas nas situações de referência), demandas institucionais (identificadas durante as 

visitas às instituições envolvidas com a atividade pesqueira) e demandas da situação de foco 

(Ponta Negra) (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Confrontação de demandas da atividade jangadeira 
 DEMANDAS ORIGEM 

SA
Ú

D
E

 

Sobrecarga física e mental (PIMENTA, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  
Extensa jornada de trabalho (TELES, VIDAL, 2000); ● ♦ ▲  
Dores de origem neuromusculares e articulares (DALL’OCA, 2004; ROSA, 
MATTOS, 2007; PINTO 2007); 

● ♦ ▲  

Força para retirar as redes do mar   ▲  
Força para virar/empurrar/puxar jangada; movimento de jogar água na vela;  ♦ ▲  
Postura do pescador na colocação do mastro em alto mar; puxar a âncora;  ♦ ▲  
Postura do pescador ao cortar iscas de sardinha na jangada;   ♦   
Manipulação inadequada dos alimentos e contaminação da água e alimentos 
(gastroenterites) (ANDRADE, 2000; ROSA, MATTOS, 2007);  

● ♦ ▲  

Alimentação inadequada para atividade com baixo consumo de frutas e verduras 
(MURRIETA, 2001); 

● ♦ ▲  

 Doenças infecto-contagiosas e doenças não-transmissíveis (problemas visuais, 
diabetes) (ROSA, MATTOS, 2007); 

● ♦ ▲  

SE
G

U
R

A
N

Ç
A

 D
O

 
TR

A
B

A
LH

O
 

Precários instrumentos de trabalho (MARQUES, 2000); ● ♦ ▲  
Condições climáticas adversas (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005); ● ♦ ▲  
Ocorrência de lesões (NETO, CORDEIRO, HADDAD JR, 2005; ROSA, MATTOS, 
2007); 

● ♦ ▲  

Ausência de condições financeiras para aquisição dos equipamentos de 
salvatagem; 

 ♦ ▲  

Descumprimento das normas da Marinha (BENEVIDES, 2007); ● ♦ ▲ ■ 
Risco de acidentes com os banhistas;  ♦ ▲  
Dificuldade de locomoção da jangada (dependência do vento);  ♦ ▲  
Espaço reduzido e difícil habitabilidade (PIMENTA, VIDAL, 2000; MARQUES, 2000); ● ♦ ▲  

M
A

N
. 

PE
SC

.. 

Manipulação inadequada do pescado (SINDIPI, 2008);  ● ♦ ▲  
Limpeza inadequada das embarcações (VIEIRA, 2004); ● ♦ ▲  

M
EI

O
 

A
M

B
. 

Poluição e escassez de consciência ambiental (REPINALDO, TONINI, 2007; STORI, 
2000); 

● ♦ ▲  

Queda da produtividade de pescado;  ♦ ▲  

G
ES

TÃ
O

 

Importância do cadastro na Colônia Z4 de Aqüicultura e Pesca de Natal;  ♦ ▲  
Autorização para a pesca da lagosta;   ▲  
Ausência de controle e registro do número de jangadeiros em atividade;    ■ 

LEGENDA: Origem das Demandas: Referencial Teórico ●; Situação de Referência ♦; Situação de Foco 
▲; Institucionais ■ 

 

É importante destacar que, segundo Saldanha et all (2010), um número significativo, 

73,68% , de hipóteses de demanda identificadas através do referencial teórico (estado da arte) 

e das situações de referência (estado da prática) foram confirmadas na situação de foco. 

No tocante às demandas dos jangadeiros, observou-se que 29% dessas interferem na 

saúde, 29% estão relacionadas à segurança do trabalho, 21% intervêm nos aspectos 

relacionados ao meio ambiente, 14% estão ligados à efetividade de captura, e 7% englobam 

os aspectos da gestão da atividade jangadeiras (inter relação dos jangadeiros com as 

instituições relacionadas à pesca). 
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3.4.2.5 Demandas ergonômicas gerais negociadas 

 

A restituição das informações coletadas e a validação das demandas junto à 

comunidade jangadeira foi realizada em uma reunião com os integrantes dos grupos de foco 1 

e 2 (jangadeiros mestres e proeiros), grupo de suporte e acompanhamento, permitindo a 

confirmação das demandas.  

Após a confrontação das demandas, essas foram agrupadas, classificadas e 

hierarquizadas pela equipe multidisciplinar, seguindo a seguinte classificação: saúde, 

segurança do trabalho, manipulação do pescado, projeto da jangada e meio ambiente (Figura 

6). Vale salientar que o trabalho interdisciplinar possibilitou um olhar global da atividade 

jangadeira, colaborando para o levantamento, para o esclarecimento e para a priorização das 

demandas ergonômicas gerais da atividade jangadeira da praia de Ponta Negra. 

 

 
Figura 6 – Demandas ergonômicas gerais negociadas da atividade jangadeira. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.2.6 Demanda ergonômica de saúde negociada: sob o aspecto das exigências físicas 

 

A formulação da demanda ergonômica sob o aspecto da exigência física, que se refere 

às posturas forçadas em grande parte das operações com flexão do tronco e exigência de 
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força, foi surgindo após a pesquisa teórico-documental, análise das situações de referência e 

de foco. 

No início a demanda era nebulosa, mas após a imersão na atividade jangadeira, ou 

seja, depois de ampliada a construção social e de iniciada a pesquisa de campo na situação de 

foco, lançando mão de diversos métodos e técnicas interacionais e observacionais, é que a 

demanda começou a emergir de forma mais clara. 

Para a imersão na pesquisa de campo, tomou-se especial cuidado para seguir os 

horários dos jangadeiros, não lhes impondo o afastamento de seus afazeres para 

esclarecimentos referentes à sua atividade, principalmente porque o intuito desta pesquisa era 

compreender a atividade jangadeira com enfoque nas exigências físicas. Para tanto, foi de 

suma importância a compreensão das rotinas diárias, acompanhando os jangadeiros nos 

deslocamentos de suas casas para a praia, bem como o retorno para suas casas, observando 

quais eram os instrumentos necessários para a realização da atividade, onde ficavam 

armazenados, como eram transportados, a frequência de uso. Na praia observava-se quais 

atividades eram desenvolvidas nesse local, desde manutenção das jangadas, dos apetrechos de 

pesca, organização, colocação e retirada da jangada do mar e transporte dos peixes capturados 

na expedição de captura. Buscava-se a compreensão da atividade, as variabilidades e 

regulações, mas sempre com foco na questão da exigência física, ou seja, as cargas 

transportadas, os deslocamentos, as posturas adotadas para a realização da atividade, a 

cooperação entre os jangadeiros e demais pessoas envolvidas com a atividade jangadeira, 

frequência com que os jangadeiros envolvidos na pesquisa realizam as expedições de captura 

e demais atividades que englobam a atividade jangadeira. 

Com o passar do tempo da pesquisa na praia de Ponta Negra, a conquista da confiança 

dos jangadeiros, a construção social sendo ampliada, puderam ser esclarecidas algumas 

observações feitas da atividade até então ainda nebulosas, bem como a compreensão de outras 

fases da expedição de captura que eram de difícil observação, por serem realizadas no mar. 

Para conseguir esses aprofundamentos sobre a atividade e uma maior interação com os 

jangadeiros, foram realizadas ações conversacionais, verbalizações provocadas, auto 

confrontações, aplicação de questionários. Esses trouxeram indícios importantes e que, 

somados às observações, foram clareando e justificando a demanda ergonômica de saúde 

negociada sob o aspecto da exigência física. A justificativa dessa demanda, com algumas 

verbalizações e imagens dos jangadeiros em posturas típicas da atividade jangadeira na praia 

de Ponta Negra, pode ser vistos na Figura 7.
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Figura 7 – Justificativa da demanda ergonômica de saúde negociada: sob o aspecto da exigência física na 

atividade jangadeira. 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

3.4.3 Processo de modelagem da atividade 

  

A análise da atividade possibilitou a obtenção de resultados que foram submetidos a 

constantes restituições e validações junto aos jangadeiros, permitindo uma compreensão 

refinada da atividade dos jangadeiros e das relações com os aspectos da exigência física e 

saúde dos mesmos, ou seja, a uma modelagem da atividade jangadeira na praia de Ponta 

Negra. 

Cabe salientar que todo o processo da modelagem foi de suma importância às 

interações com os jangadeiros, para que pudesse retratar, da forma mais fidedigna, a realidade 

estudada, a fim de possibilitar transformações positivas na atividade jangadeira. 

 Para a modelagem da atividade jangadeira, foram utilizados métodos e técnicas 

observacionais e interacionais, bem como avaliação da saúde dos jangadeiros que 
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colaboraram para busca e para coleta dos elementos que sustentaram as oportunidades de 

melhorias na atividade jangadeira em Ponta Negra. 

 Colaborando para a melhor compreensão de como foi realizada a modelagem da 

atividade jangadeira para esta pesquisa, a figura 8 destaca os métodos e as técnicas utilizados. 

Nas páginas seguintes deste capítulo, os mesmos serão descritos detalhadamente. 

 

 
Figura 8 – Métodos e técnicas utilizados para a modelagem da atividade jangadeira em Ponta Negra. 

 

3.4.3.1 Métodos observacionais 

 

 Segundo Vidal (2008), os métodos observacionais têm grande importância por razões 

táticas e estratégicas em AET. Tático, por propiciar registros e dados que terão grande 

utilidade para alguns dos métodos interacionais e estratégico, por permitir uma familiarização 

da equipe de ergonomia, neste caso o Projeto Jangadeiros, com a situação de trabalho, os 

jangadeiros e seus agentes, demais pessoas envolvidas com a pesca com jangadas em Ponta 

Negra. Ocorrendo uma relação de duplo sentido, que foi vivenciada nesta pesquisa, ou seja, a 

equipe do Projeto Jangadeiros passou a conhecer melhor os jangadeiros e sua atividade, 

assim como os jangadeiros passaram a perceber o trabalho da equipe do Projeto Jangadeiros. 
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Nesta pesquisa, é importante salientar que o uso dos métodos observacionais foi 

intercalado e complementado por métodos interacionais, já que seu uso confere às 

informações coletas em campo uma maior fidedignidade e compreensão por parte dos 

pesquisadores a cerca da atividade que estava sendo observada. 

Trabalharemos, nos itens seguintes, o detalhamento das observações abertas, 

sistemáticas e as simulações.  

 

3.4.3.1.a Observações abertas 
 

As observações abertas da atividade jangadeira na praia de Ponta Negra foram uma 

parte importante da modelagem, pois o contato direto com a situação de trabalho dos 

jangadeiros, frente aos acontecimentos do trabalho real, possibilitou a verificação de como 

esses trabalhadores reagiam às diversas situações do dia a dia de trabalho. 

Para compreensão dessas diversas situações, foram realizadas pesquisas de campo em 

diferentes momentos da atividade. Primeiramente buscando um entendimento global acerca 

da atividade, bem como uma familiarização com os jangadeiros. Um cuidado especial foi 

tomado para que as observações, bem como a presença da equipe do projeto não interferissem 

na realização da atividade dos jangadeiros, e, caso houvesse alguma dúvida ou esclarecimento 

a ser feito, fazia-se a anotação no caderno de pesquisa de campo e procurava-se o momento 

oportuno para os esclarecimentos com os jangadeiros.  

Já que o maior interesse era compreender a atividade jangadeira, foi de suma 

importância a imersão na mesma, procurando seguir os passos dos jangadeiros, para se chegar 

a uma modelagem atividade de forma mais próxima à real. Foi criado um roteiro 

observacional (Apêndice C) para orientar ao que se desejava observar. 

Muitos foram os momentos dedicados à pesquisa de campo, observando os 

deslocamentos dos jangadeiros na praia, a organização e a manutenção das jangadas, reformas 

das redes, colocação e retirada das jangadas do mar, os deslocamentos da casa dos jangadeiros 

para a praia e vice-versa. A Figura 9 ilustra alguns desses momentos.  
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Figura 9 – Observação da atividade jangadeira. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A observação trouxe elementos importantes para o processo de modelagem, como a 

periodicidade dos acontecimentos, as variabilidades e as regulações da atividade jangadeira, 

os momentos de estratégia para realização da atividade, a organização da expedição de 

captura com as comunicações entre os jangadeiros para as tomadas de informações sobre as 

condições marítimas e os melhores pesqueiros. As tomadas de informação também eram 

observadas na colocação e na retirada da jangada do mar, onde os envolvidos faziam 

comunicações, ordens ou sinais (verbais ou gestuais), colaborando para que a jangada fosse 

colocada no mar sem danos à sua estrutura, bem como garantindo a segurança dos jangadeiros 

envolvidos. 

Outro elemento interessante observado era a direção do olhar dos jangadeiros, ou seja, 

onde os jangadeiros obtinham informações para a realização da atividade. Mas, como salienta 

Vidal (2008), “para que este observável tenha eficácia deve-se ter uma boa familiaridade com 

o espaço de trabalho, com o equipamento, as normas, de forma que uma olhada possa ser 

imediatamente compreendida pelo observador”. Essa citação traduz o que aconteceu no 

decorrer da pesquisa e a importância que a construção social teve para o fortuito entendimento 

da atividade jangadeira. As pessoas envolvidas no Projeto Jangadeiros, aos poucos, foram 

ampliando o conhecimento sobre a atividade e a aproximação com os jangadeiros, 

conseguindo, dessa forma, a “boa familiaridade com o espaço de trabalho”, citada por Vidal. 

Mas, como um dos objetivos desta pesquisa estava relacionado com a observação e a 

análise da exigência física da atividade jangadeira, era necessário o uso de recursos 

tecnológicos para uma cuidadosa, atenta e repetitiva análise posterior. Isso era necessário 

porque vários momentos da atividade analisada eram realizados pelos trabalhadores de forma 

automática, sem que se percebesse no momento da observação da atividade na situação de 
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trabalho ou se pudesse descrever com clareza de detalhes as inúmeras operações realizadas. 

Vale salientar que esses recursos tecnológicos também colaboraram para a familiarização com 

a atividade, já que a análise posterior ampliava o conhecimento acerca da atividade, 

possibilitando um olhar diferenciado na pesquisa de campo para que se pudesse aguçar o 

olhar para as variabilidades e as regulações utilizadas pelos jangadeiros. 

Portanto, com a permissão dos jangadeiros, foram feitos registros fotográficos da 

atividade jangadeira em Ponta Negra, com uma câmera digital Sony DSC-H10 8,1 mega-

pixels tela LCD 3,0’ 10x zoom óptico, bem como com o uso da câmera de vídeo digital Sony 

DCR-SR 45 Handycam 40x zoom óptico foram feitos vídeos. 

Associados, os recursos tecnológicos e a observação da atividade na praia colaboraram 

para a análise do trabalho dos jangadeiros. Dessa forma era possível observar detalhadamente 

os movimentos executados, as posturas assumidas, o tempo de permanência, a repetitividade, 

as forças exigidas ao corpo e as suas reações, comparações entre os jangadeiros no que se 

refere aos diferentes modos operatórios para a realização da mesma tarefa.  

Mas, como parte significativa da expedição de captura, não era realizada na praia, 

entre elas, navegação, colocação, espera e retirada das redes do mar, a observação era difícil e 

também poderia oferecer risco, no momento da coleta de dados, aos participantes do Projeto 

Jangadeiros. Para isso foram adotadas algumas estratégias e aproveitados alguns momentos 

oportunos da “vida jangadeira”.  

Sabia-se, a partir das coletas já realizadas, que a navegação era um momento com 

grande dispêndio de tempo na expedição de captura sendo interessante uma vivência desta 

fase. Aproveitando um momento em que o Projeto Jangadeiros, em parceria com projeto 

Tamar e o Centro de lançamento da barreira do inferno (CLBI) estavam realizando uma 

atividade de limpeza da praia, pode-se vivenciar, durante um pequeno percurso, a navegação. 

Esse momento foi válido, por possibilitar a validação de algumas informações que estavam no 

plano das ideias em relação à navegação, mesmo que nesse momento a tripulação era maior, 

se comparada às expedições de captura na praia de Ponta Negra. Alguns registros desse 

momento podem ser visualizados na Figura 10. 
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Figura 10 – Observação da navegação. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
  

 Outra fase da expedição de captura em que se tinha interesse pela observação e que 

oferecia muitos riscos para sua coleta era a colocação, a espera e a retirada das redes do mar. 

A estratégia adotada para suprir essa necessidade ocorreu durante uma pesquisa de campo 

onde se conseguiu a informação de que os jangadeiros, quando em condições climáticas 

favoráveis, realizavam a colocação das redes em local próximo à costa, havendo a 

possibilidade da observação em local seguro e sem interferência na realização da atividade 

dos jangadeiros. Para isso, uma parte da equipe do Projeto Jangadeiros em comunicação com 

os jangadeiros, no dia anterior a filmagem e durante a madrugada, confirmou a viabilidade da 

pesca no local combinado e a equipe dirigiu-se para o mesmo, conseguindo realizar a 

filmagem da retirada das redes em segurança. Vale ressaltar que houve outras tentativas de 

filmagem sem sucesso, pois as condições climáticas não eram favoráveis para a pesca no 

local, porque, devido aos ventos fortes e as chuvas, o local ficava com a maré muito revolta. 

Manteve-se contato com os jangadeiros durante a madrugada através de telefone celular 

quando esses confirmaram a ida ao mar, por volta das cinco horas da manhã, parte da equipe 

do Projeto Jangadeiros foi para o local determinado, ligou para o jangadeiro, que confirmou a 

localização da jangada, a qual podia ser vista da costa ao longe. O dia estava amanhecendo, e 

logo foi iniciada a retirada das redes. Os membros da equipe se dividiram nas tarefas de 

observação com o binóculo, a filmagem e o registro fotográfico. Após a finalização da 

filamgem da retirada das redes, os membros da equipe se deslocaram para a praia de Ponta 

Negra, onde acompanharam a chegada, a organização da jangada, a comercialização do 

pescado capturado e uma parte do deslocamento dos jangadeiros para suas casas. Uma 

ilustração esquemática da equipe do Projeto Jangadeiros e a foto extraída da filmagem da 

retirada das redes pode ser visualizada na Figura 11. 
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Figura 11 – Filmagem da retirada das redes do mar. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Após a filmagem, os membros da equipe do projeto realizaram análise do material 

coletado e fizeram a auto confrontação da retirada das redes do mar com os jangadeiros 

observados. Conseguiram, dessa forma, uma melhor compreensão sobre a expedição de 

captura filmada, bem como as variabilidades e as regulações que ocorrem em outras 

expedições, em especial, aquelas que acontecem em alto mar. Os detalhes da auto 

confrontação serão detalhados dentro dos itens de métodos interacionais. 

Outra estratégia, adotada para a coleta de dados acerca da expedição de captura, foi a 

entrega de uma câmera fotográfica digital Samsung ES 60 de 12,2 mega pixels, aos 

jangadeiros para registro de suas atividades. Os jangadeiros eram instruídos sobre a forma de 

utilização da câmera digital, bem como, em alguns momentos, os membros da equipe do 

Projeto solicitavam aos jangadeiros o registro de partes específicas da atividade e do local de 

trabalho. Os resultados obtidos foram significativos para a finalidade deste trabalho, pois 

foram possíveis visualizar algumas posturas adotadas pelos jangadeiros e seu posicionamento 

dentro da jangada durante a navegação, o repouso, a colocação, a espera e a retirada das redes 

do mar. Também era possível verificar a relação dos jangadeiros com o mar, o cuidado com o 

meio e o amor pelo trabalho.  Algumas fotos, tiradas pelos jangadeiros, podem ser apreciadas 

na Figura 12. 

 
Figura 12 – Fotos tiradas pelos jangadeiros em atividade. 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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3.4.3.1.b Observações sistemáticas 

 

A observação sistemática da atividade jangadeira em Ponta Negra ocorreu em dois 

momentos distintos. O primeiro foi de 11 a 19 de fevereiro de 2010, no período da manhã e da 

tarde, procurando observar o retorno e a saída das jangadas para a expedição de captura. 

Nesse primeiro momento não se tinha um instrumento que delimitasse as coletas a serem 

realizadas, mas buscava-se verificar quais jangadas saiam e retornavam, sua frequência nesse 

período, o esforço de pesca, entre outros fatores importantes para a modelagem da atividade. 

A figura 13 mostra, no lado esquerdo, uma jangada saindo para a expedição de captura e, no 

lado direito, o retorno de outra jangada. 

 

Figura 13 – Registro das observações sistemáticas em fevereiro de 2010. 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

Posteriormente, de 14 a 29 de setembro de 2010, foi realizada novamente uma 

observação sistemática, pelo período da manhã, para verificar o retorno das jangadas. Para 

esse momento, foi criado um instrumento (Apêndice D) que atendesse às necessidades da 

pesquisa, ou seja, adaptado à atividade jangadeira. O intuito foi coletar dados para o 

estabelecimento da jornada de trabalho, do esforço de pesca, da frequência nas expedições de 

captura, do deslocamento das jangadas desde a chegada na praia até seu atracamento. Para 

que se conseguissem dados sobre a ocorrência de dores no retorno da expedição de captura, 

foi incluso, no instrumento da observação sistemática, o diagrama de áreas dolorosas (Corlett 

e Manenica, 1980).  

A aplicação do instrumento foi feita apenas com os 21 jangadeiros mestres e proeiros 

participantes do grupo de foco 1 da pesquisa em questão. Assim que alguma jangada chegava 
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na praia, era verificado se os jangadeiros estavam dentro do grupo de foco da pesquisa, e o 

instrumento era aplicado. Com isso conseguiu-se que o instrumento fosse aplicado 32 vezes 

com 10 dos 21 jangadeiros do grupo de foco 1 e 2. A figura 14 demonstra alguns dos registros 

feitos da chegada de uma jangada na praia de Ponta Negra em setembro de 2010. 

 

 
Figura 14 – Registro das observações sistemáticas em setembro de 2010. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.3.1.c Simulações 
 

As simulações foram um recurso muito utilizado na busca por uma maior 

compreensão da atividade, dando destaque especial à questão das posturas adotadas e o 

posicionamento dos jangadeiros na jangada. Essas simulações ocorriam nas mais diversas 

situações, podendo, por exemplo, utilizar as jangadas estacionadas na praia para 

demonstrações da atividade (Figura 15), ou na casa dos jangadeiros, onde eram feitos 

esquemas no chão de areia ou outras formas de simulação, como um dia em que um 

jangadeiro, durante a ação conversacional, utilizou o controle remoto para simular o 

deslocamento da jangada na colocação e na retirada das redes do mar. 

 
Figura 15 – Simulações da atividade na praia de Ponta Negra. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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 No espaço das oficinas, que aconteciam na Associação de Moradores na Vila de Ponta 

Negra, também ocorriam simulações das posturas adotadas na guarda das redes dentro do 

comportamento interno da jangada, uso de uma miniatura de jangada para demonstrar alguns 

pontos da atividade e também uso de uma rede para simular a retirada das redes do mar. Isso 

pode ser visualizado em sequência na Figura 16.  

 

 
Figura 16 – Simulações da atividade nas oficinas com os jangadeiros. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.3.2 Métodos interacionais

 

Partindo da premissa já destacada por Vidal (2008) de que “a observação é um método 

necessário, porém, se torna insuficiente para uma boa Análise Ergonômica de Trabalho”, 

lançou-se mão de métodos interacionais, na busca de uma melhor compreensão do que era 

observado na atividade jangadeira, a partir de conversas com os jangadeiros, bem como do 

que não era possível de observação, como as expedições de captura em alto mar. Nesta 

pesquisa, as interações com os participantes da pesquisa ocorreram das seguintes formas: 

ações conversacionais, verbalizações tanto espontâneas como provocadas, auto confrontações 

e oficinas, que serão descritas nos itens a seguir. 

 

3.4.3.2.a Ações conversacionais 
 

As ações conversacionais eram elaboradas com base nas informações coletadas a 

partir das observações, a fim de clarificar e trazer maiores detalhamentos da atividade. Um 

roteiro de ação conversacional foi aplicado com todos os 21 jangadeiros mestres e proeiros 

participantes desta pesquisa (Apêndice E). Para a realização das ações conversacionais, 

primeiramente combinava-se com os jangadeiros um momento adequado, conforme a 
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disponibilidade deles para a realização da ação conversacional. Geralmente essas ocorriam 

tanto no local de trabalho, a praia, como nas residências dos jangadeiros (Figura 17).  

 

 
Figura 17 – Ação conversacional com jangadeiro mestre. 

Fonte: Projeto Jangadeiros – GREPE/UFRN, 2010 
 

Na busca de mais elementos sobre a repercussão da atividade na vida dos jangadeiros, 

procurou-se também conversar com aqueles jangadeiros que, por algum motivo, se encontram 

afastados da atividade de pesca, conforme figura 18. Esses momentos deixaram muito claro o 

prazer pelo trabalho com a pesca, as mudanças e as facilidades ocorridas até os dias atuais.  

 

 
Figura 18 – Ação conversacional com os afastados da pesca. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O roteiro de ação conversacional com os jangadeiros afastados da atividade (Apêndice 

F) era composto de uma primeira pergunta inicial que incitava o jangadeiro a relatar sua 

vivência na atividade e as repercussões para sua saúde, buscando indicadores acerca das 

principais dificuldades da atividade com o passar dos anos. 

 

3.4.3.2.b Verbalizações 
 

 As verbalizações poderiam ser provocadas, quando algum questionamento era feito 

pela equipe do projeto, ou espontâneas, quando existiam comunicações livres entre os 

trabalhadores. Elas ocorriam em diversos momentos da pesquisa de campo, como nas 
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observações da atividade, nas comunicações entre os jangadeiros, durante a aplicação dos 

instrumentos para investigação de dores, no acompanhamento do deslocamento dos 

jangadeiros dentro da vila de Ponta Negra e na praia.

Essas informações têm sua importância, pois, em certos momentos, a simples 

observação da atividade que, muitas vezes, é “estranha” pode ser enriquecida com detalhes 

pela fala de um participante do processo de trabalho.  

 

3.4.3.2.c Auto confrontações 
 

O método de auto confrontação foi, primeiramente, utilizado em ergonomia por 

Thereau e Pinky (1992, 1988), com o objetivo de compreender o que fazem os operadores, 

para determinar o que deve ser transformado em sua situação de trabalho, ou para definir os 

princípios de concepção. Ele é um instrumento metodológico que permite ao pesquisador 

certificar-se sobre sua compreensão do que foi observado e também estabelecer um contrato 

técnico e ético entre pesquisador e pesquisado. (VIDAL, 2008). 

Esse método foi utilizado para fazer emergir mais dados sobre a filmagem da retirada 

das redes do mar e a expedição de captura, bem como era constantemente utilizado nas 

oficinas onde, através do uso das fotos e filmagens da atividade jangadeira, os jangadeiros 

verbalizavam mais informações.  

Para a auto confrontação da retirada das redes do mar parte da equipe do Projeto 

Jangadeiros, entre elas a aquicultora, a fisioterapeuta e a graduanda de engenharia de 

produção combinaram com os jangadeiros observados uma visita na casa de um dos 

jangadeiros. Para esse momento, a equipe fez uma seleção de algumas partes do vídeo, foi 

criado um roteiro para a auto confrontação (Apêndice G) e, no dia seguinte à filmagem, para 

que não tivesse perca de informações, a auto confrontação ocorreu. O vídeo da retirada das 

redes foi mostrado para os jangadeiros com um notebook, e os jangadeiros ficaram bem à 

vontade para verbalizar espontaneamente ou respondendo aquelas questões contidas no 

roteiro elaborado pela equipe, podendo, dessa forma, validar e restituir mais informações 

sobre a atividade jangadeira. Foi um momento muito rico pela troca de saberes, e foi a 

primeira vez que os jangadeiros estavam se visualizando no exercício da retirada das redes do 

mar. (Figura 19) 
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Figura 19 – Auto confrontação da retirada das redes do mar. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.3.2.d Oficinas 
 

As oficinas eram realizadas na Associação de Moradores da Vila de Ponta Negra, 

quinzenalmente, nos sábados pela manhã, ou então com grupos menores de jangadeiros, nas 

suas casas ou na praia. O intuito desses momentos era possibilitar, uma melhor compreensão 

da atividade, das variabilidades e das regulações, validação e restituições das informações, 

assim como discussões sobre formas alternativas de execução da atividade e possíveis 

modificações no projeto da jangada que possibilitem melhores condições de trabalho, redução 

dos riscos e controle/diminuição das variabilidades. (Figura 20) 

 

 
Figura 20 – Oficinas com os jangadeiros de Ponta Negra. 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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3.4.3.3 Avaliação de saúde 

 

Como o objetivo da pesquisa estava ligado à exigência física na atividade jangadeira, 

era importante verificar as condições físicas desses jangadeiros, para buscar relações entre a 

realização da atividade e as repercussões na saúde desses trabalhadores.  

Baseado nesses pressupostos, foram escolhidos, juntamente com os especialistas 

colaboradores do Projeto Jangadeiros, quais avaliações poderiam ser realizadas. Optou-se 

pela avaliação postural estática com auxílio do Simetrógrafo Portátil Sanny, avaliação da 

flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, possibilitado pelo uso do Flexímetro 

Portátil Sanny e da musculatura isquiotibial e região lombar, através do Banco de Wells 

Instant Flex da Sanny e avaliação da preensão manual através do Dinamômetro Jamar.  

Para enriquecer as repercussões à saúde, foram aplicados o diagrama de áreas 

dolorosas (Corlett e Manenica, 1980) e o Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-

esqueléticos (Kourinka, 1986) na busca dos relatos de dores entre os jangadeiros. 

Buscando facilitar a realização das avaliações, os equipamentos foram levados da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a Associação de Moradores da Vila de 

Ponta Negra nos dias 25 de julho e 01 de agosto de 2009 (Figura 21).  

 

 
Figura 21 – Avaliação de saúde dos jangadeiros na Associação de Moradores da Vila de Ponta Negra. 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O Projeto Jangadeiros teve, para a realização dessas avaliações, a colaboração da 

empresa American Medical do Brasil – Sanny, a qual disponibilizou os equipamentos para a 

avaliação física dos jangadeiros. Teve também a colaboração do professor e alunos de 

graduação integrantes do Laboratório de Movimento – LABMOV, base de pesquisa em 

Atividade Física e Saúde, do Departamento de Educação Física/UFRN, que ajudaram nas 

avaliações dos jangadeiros, que são devidamente capacitados para as avaliações realizadas e 
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seguiram procedimentos padronizados, a fim de garantir a confiabilidade e exatidão nos dados 

coletados.  

Nos itens seguintes serão detalhadas as informações dos equipamentos e a 

metodologia utilizada para a avaliação postural, da flexibilidade e preensão manual dos 

jangadeiros. As informações coletadas foram tabuladas no Microsoft Excel 2007 e 

adicionadas ao banco de dados do Projeto Jangadeiros. 

 
3.4.3.3.a Avaliação Postural  

 

Para a avaliação da postura estática, foi utilizado o simetrógrafo portátil Sanny, que 

tem 2m de altura e 1m de largura, feito em alumínio anodizado e linhas de grade flexíveis. 

Como o local da avaliação postural apresentava um desnível, utilizou-se a plataforma para 

nivelamento Sanny que acompanha o equipamento (Figura 22). 

 

 
Figura 22 – Plataforma de nivelamento utilizado para avaliação postural no simetógrafo 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A avaliação foi realizada com uso de registro fotográfico digital do corpo inteiro de 

cada jangadeiro, estando a câmera digital Sony DSC-H10 8,1 mega pixels posicionada a 3 

(três) metros de distância da plataforma de nivelamento Sanny e apoiada num tripé na altura 

média do Simetógrafo Sanny (Figura 23).
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Figura 23 – Disposição dos equipamentos para avaliação postural 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O jangadeiro era orientado a ficar em posição ortostática que lhe fosse familiar e 

confortável, sobre a plataforma de nivelamento Sanny, e posicionado à frente do Simetógrafo 

Portátil Sanny. Os registros fotográficos foram feitos em quatro ângulos diferentes: vista 

anterior, vista posterior, vista lateral esquerda e vista lateral direita (Figura 24). 

Posteriormente, as fotos de cada jangadeiro foram editadas, organizadas e analisadas, 

utilizando, como base, a ficha de avaliação postural (Anexo A). 

 

 
Figura 24 – Avaliação postural dos jangadeiros de Ponta Negra, Natal-RN 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

3.4.3.3.b Avaliação da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro 
 

Para a realização da avaliação da flexibilidade da flexo extensão do ombro, o 

jangadeiro ficava sentado com tronco ereto e postura estabilizada. O flexímetro era colocado 

no braço, acima do cotovelo (posição meso-umeral), com o mostrador voltado para o 

avaliador (Figura 25). 
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Figura 25 – Posição para avaliação da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro dos jangadeiros 

de Ponta Negra, Natal-RN 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

A avaliação iniciava na posição anatômica com o braço ao lado do corpo (palma da 

mão medialmente) (Figura 26a), e solicitava-se que o jangadeiro realizasse o movimento de 

flexão do ombro até a amplitude máxima possível (Figura 26b). Posteriormente, solicitava-se 

o retorno do membro superior à posição anatômica (Figura 26a) e com o cotovelo em flexão e 

solicitava-se ao jangadeiro para realizar o movimento de extensão até a amplitude máxima 

(Figura 26c). Os resultados eram anotados na ficha de avaliação (Anexo B) 

 

 
Figura 26 – Avaliação da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro dos jangadeiros de Ponta 

Negra, Natal-RN 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

3.4.3.3.c Avaliação da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar 
 

A avaliação da flexibilidade pelo teste de sentar e alcançar foi realizado fazendo uso 

do Banco de Wells Instant Flex Sanny (Figura 27), com o objetivo de medir a flexibilidade 

envolvendo a musculatura isquiotibial e a região lombar.  
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O Banco de Wells Instant Flex Sanny consiste em uma caixa de fórmica medindo 30,5 

x 30,5 x 50,6 cm. Sobre a face superior do banco e do prolongamento, há uma fita métrica de 

64 cm que permite determinar o alcance do pescador no movimento de flexão do tronco. No 

banco, durante o teste, a planta dos pés do pescador coincide com o 23º cm da fita métrica. O 

Banco de Wells da Sanny oferece diagnóstico direto, dispensando a utilização de tabelas. O 

resultado é visualizado diretamente na escala de medição. 

  

 
Figura 27 – Disposição do equipamento para avaliação da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região 

lombar 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

Para a avaliação, o pescador era posicionado sentado sobre um colchonete disposto no 

chão, com os joelhos estendidos, planta dos pés apoiadas na parede do Banco de Wells Sanny, 

membros superiores à frente (Figura 28a). Para garantir a extensão dos joelhos, o avaliador 

realizava uma pressão sobre os joelhos dos jangadeiros. A partir dessa posição, o pescador 

realizava o movimento do tronco à frente, tentando alcançar com as mãos o maior 

deslocamento possível sobre uma escala graduada em centímetros na parte superior do Banco 

de Wells Sanny (Figura 28b). Eram feitas três tentativas, e anotado na ficha (Anexo B) o 

melhor resultado atingido pelo jangadeiro. 
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Figura 28 – Avaliação da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar dos jangadeiros de Ponta 

Negra, Natal-RN 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

3.4.3.3.d Avaliação da preensão manual 
 

Para a avaliação da preensão manual dos jangadeiros, foi utilizado o dinamômetro 

Jamar. A barra móvel do dinamômetro era ajustada à mão do jangadeiro a ser avaliado 

(Figura 29a). O jangadeiro posicionava-se em pé com afastamento lateral das pernas, braços 

ao longo do corpo, o punho e o antebraço em posição de pronação, segurando 

confortavelmente o dinamômetro na linha do antebraço e com sua escala de medida voltada 

para o avaliador (Figura 29b). 

 

 
Figura 29 – Avaliação da preensão manual dos jangadeiros de Ponta Negra, Natal-RN 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O avaliador conferia se os ponteiros encontravam-se no ponto zero da escala de 

medida do dinamômetro. Solicitava-se ao jangadeiro a realização da maior tensão possível de 

flexão dos dedos com a preensão da barra móvel do dinamômetro entre os dedos e a base do 

polegar. Eram feitas três tentativas de contração máxima de forma alternada, em cada uma das 
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mãos, e o melhor resultado era anotado na ficha de avaliação (Anexo B). Cabe salientar que 

um dos vinte e um jangadeiros participantes dessa pesquisa não pode realizar a avaliação por 

não apresentar condições favoráveis à mesma. 

 

3.4.3.3.e Relatos de dores músculo-esqueléticas 

 

Após a observação da atividade, e em busca por mais repercussões da atividade na 

vida dos jangadeiros, fez-se uso de dois instrumentos para verificação da ocorrência de dores 

nos jangadeiros: o diagrama de áreas dolorosas (Corlett e Manenica, 1980) (Anexo C) e 

Questionário Nórdico dos Sintomas Músculo-esqueléticos (Kourinka, 1986) (Anexo D). 

Como a população dos jangadeiros tem baixo nível de escolaridade, optou-se por 

aplicar os instrumentos para verificação das dores verbalmente. Primeiramente, era aplicado o 

diagrama de áreas dolorosas onde o jangadeiro era solicitado a relatar se tinha dor e qual sua 

intensidade nos 24 segmentos corporais que o referido instrumento toma como referência. 

Para facilitar a coleta de dados sobre a intensidade da dor, utilizou-se a escala de dor de 0 a 10 

(0 menor dor e 10 pior dor possível), essa modificação já foi feita na pesquisa de RIBEIRO 

(2005). 

Como o diagrama de dores obtém relatos de dores apenas no momento da aplicação 

fez-se uso do questionário Nórdico, pois nesse instrumento o corpo humano é dividido em 

nove partes e o avaliado responde “sim” ou “não” para três situações em cada uma das partes. 

São perguntas relacionadas à existência de problemas nos últimos sete dias e nos últimos doze 

meses e se houve parada no trabalho algum dia nos últimos doze meses devido ao problema 

relatado.  

Cabe retomar a consideração feita nos itens dos métodos interacionais, acerca das 

verbalizações, pois, na aplicação desses instrumentos, muitos jangadeiros não faziam apenas a 

simples afirmação da ocorrência de dores na atividade, mas faziam verbalizações da relação 

da dor com os diversos momentos da atividade, “quando empurrei esta jangada deu uma dor 

tão forte no pescoço” (Jangadeiro J-13), e as regulações para conseguir realizar a atividade 

“trabalhei de joelho porque não tinha condições de ficar de pé pra puxá” (Jangadeiro J- 24) 

bem como com suas atividades de vida diária. Para guardar essas informações, as 

verbalizações eram anotadas no espaço reservado no instrumento como pode ser observado 

nos Anexos C e D. 
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3.5 Análise estatística 

 

Com um banco de dados muito rico de elementos sobre a avaliação de saúde dos 

jangadeiros, optou-se por trabalhar de forma estatística os dados, com o intuito de demonstrar 

de forma mais clara e objetiva as repercussões na saúde dos jangadeiros e compor a 

modelagem da atividade para as oportunidades de melhorias ergonômicas. 

Para a análise estatística dos dados da pesquisa, foi utilizado o Microsoft Office Excel 

2007; e o software R (Versão 2.11.1), este disponível gratuitamente em http://www.r-

project.org. As informações trabalhadas nesta pesquisa fazem parte do banco de dados do 

Projeto Jangadeiros, sendo que, para fins de melhor análise, as variáveis foram organizadas 

em cinco grupos, descritos abaixo:  

 

1 - Idade (anos) 

2 - Tempo 

- Idade que iniciou a pescar (anos) 

- Tempo na pesca (anos) 

- Tempo na função de Proeiro (anos) 

- Tempo na função de Mestre (anos) 

3 - Flexibilidade  

- Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro direito (graus) 

- Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro esquerdo (graus) 

- Flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar (cm) 

4 - Preensão manual 

- Preensão manual direita 

- Preensão manual esquerda 

5 - Dores 

- Diagrama de áreas dolorosas  

- Questionário Nórdico dos sintomas músculo-esqueléticos 

- Número de áreas dolorosas nos últimos 7 dias 

- Membros superiores (MMSS) 

- Coluna Vertebral 

- Membros inferiores (MMII)       

- Número de áreas dolorosas nos últimos 12 meses 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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- Membros superiores (MMSS) 

- Coluna Vertebral 

- Membros inferiores (MMII) 

 

3.5.1 Índice de Experiência na Atividade Jangadeira 

 

Ao analisar as variáveis “Idade” e “Tempo de Pesca”, foi observado uma grande 

disparidade nos dados colhidos. Isso se deve ao fato de haver, por exemplo, jangadeiros de 

idades próximas, no entanto, com grande diferença entre o tempo de pesca. Jangadeiros com 

tempo de pesca relativamente próximos e idades bem distantes também foram detectados. 

 Para diminuir essas variações nos dados referentes à Idade e Tempo de Pesca dos 

jangadeiros, foi utilizado um índice, com escala de 0 à 1, que descreve o grau de experiência 

na atividade jangadeira. Por exemplo, para um índice de 0,5, significa que o jangadeiro 

dedicou metade de sua vida à atividade de pesca. 

O Índice de Experiência na Atividade Jangadeira, depois de calculado, foi classificado 

por quartis1; no entanto, no banco de dados não havia nenhum jangadeiro que dedicou menos 

de 25% (1º quartil) de sua vida à atividade de pesca. Os quartis utilizados neste trabalho são 

descritos abaixo: 

2º Quartil (0,26 – 0,50) 

3º Quartil (0,51 – 0,75) 

4º Quartil (0,76 – 1,00) 

 

O índice é descrito na equação (3.1): 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = ����� �� ����� (����)
����� (����)                                      (3.1) 

 

Dessa forma chegou-se a três níveis de experiência na atividade jangadeira, ou seja, os 

novatos, os intermediários e os experientes na atividade de acordo com os jangadeiros 

participantes desta pesquisa. 

                                                
1   Não foi utilizada a classificação em Tercis para o Índice de Experiência na Atividade Jangadeira, pois caso 

este fosse realizado, o Índice teria apenas duas classificações. Ao utilizarmos a classificação por quartis, 

ficamos com três classificações referentes ao índice de experiência. 
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3.5.2 Índice de proporcionalidade 

 

A fim de que os demais dados (flexibilidade, preensão manual...) se encontrassem 

numa mesma escala para melhor comparação, foi criado um índice de proporcionalidade, 

tendo-se, dessa forma, uma normatização dos dados. Esse índice é descrito na equação (3.2): 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (����� ���������)�(����� �����)
(����� �����)�(����� �����)              (3.2) 

 

De forma análoga, o índice de proporcionalidade também varia de 0 a 1, no entanto 

diferentemente do índice de Experiência na Atividade Jangadeira, este foi classificado em 

Tercil, mas também tendo três classes que são descritas abaixo: 

1º Tercil (0– 0,33) 

2º Tercil (0,34 – 0,66) 

3º Tercil (0,67 – 1,00) 

 

As variáveis que foram normatizadas pelo Índice de Proporcionalidade são descritas 

abaixo: 

- Flexibilidade  

- Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro direito (graus) 

- Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro esquerdo (graus) 

- Flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar (cm) 

- Dores 

- Questionário Nórdico dos sintomas músculo-esqueléticos 

- Nos últimos 7 dias 

- Nos últimos 12 meses 

 

Em relação ao questionário Nórdico dos sintomas músculo-esqueléticos, foi utilizado 

o Índice de Proporcionalidade apenas no grupo de 7 dias e no de 12 meses, quando esses 

grupos são extratificados em três subgrupos; Membros superiores, Coluna Vertebral e 

Membros inferiores; os dados apresentavam pouca representatividade na utilização do índice 

de proporcionalidade, preferindo-se, dessa forma, a utilização dos dados originais. 
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3.5.3 Análise Gráfica  

 

Em respeito à representação Gráfica, foi utilizado o Gráfico de Pizza, Gráfico de 

Barras, Gráfico de Coluna, Gráfico de Radar (também conhecido como gráfico de aranha ou 

gráfico de estrela devido à sua aparência) e Boxplot. 

O Gráfico de Pizza foi construído a partir do Anexo G, sendo esses os dados originais 

descritos por classes. Já para o Gráfico de Coluna e de Barras, foram construídos em alguns 

casos pelo Anexo F (quando as variáveis são descritas pelo Índice de Experiência na 

Atividade Jangadeira ou pelo Índice de Proporcionalidade) e outros, pelo Anexo G (quando as 

variáveis são descritas por classes). 

O Gráfico de Radar foi construído a partir do Anexo H. Esse foi elaborado a partir das 

médias dos grupos referentes aos quartis do Índice de Experiência na Atividade Jangadeira 

(0,26 a 0,50; 0,51 a 0,75; 0,76 a 1). As variáveis do grupo Tempo do Anexo H.1 e as variáveis 

do grupo Questionário Nórdico dos sintomas músculo-esqueléticos do Anexo H.3, foram 

descritas pelos dados originais. Já as variáveis do grupo Flexibilidade, Preensão manual, 

Questionário Nórdico e Diagrama de áreas dolorosas Corlett e Manenica do Anexo H.2, foram 

descritas pelos dados construídos a partir do Índice de Proporcionalidade. 

O Boxplot foi construído pelo software R (Versão 2.11.1), a partir do Anexo E, sendo 

este descrito pelos dados originais. As estatísticas descritivas discutidas na análise e 

construção dos Boxplots são apresentadas no Anexo I. 

A análise dos dados por Cruzamentos foi realizada empregando-se o Gráfico de 

Coluna e construídos a partir do Anexo F. 

 

3.6 Oportunidades de melhorias ergonômicas para a Atividade Jangadeira 

 
 Após a modelagem da atividade e os dados obtidos pela análise estatística, elaborou-se 

um conjunto de oportunidades de melhorias ergonômicas para a atividade jangadeira, 

direcionadas em três níveis, ou seja, o projeto da jangada, a capacitação e a organização do 

trabalho dos jangadeiros. 

 Para que essas oportunidades fossem adaptadas à realidade dos jangadeiros e para que 

trouxessem transformações positivas, foi de suma importância o trabalho interdisciplinar com 

os membros e colaboradores do Projeto Jangadeiros, bem como a participação dos 

jangadeiros em todo o processo. 
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Capítulo 4 

[Resultados:  

Atividade Jangadeira na Praia de Ponta Negra] 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados coletados acerca da atividade 

Jangadeira na praia de Ponta Negra, ou seja, a análise da população e do contexto sócio-

econômico, o processo de aprendizagem, as jangadas de Ponta Negra, a expedição de captura 

e a avaliação de saúde nos jangadeiros. 

 

4.1 Análise da população e do contexto sócio-econômico 

 

Os jangadeiros da praia de Ponta Negra são do gênero masculino, possuem primeiro 

grau incompleto, e as famílias têm de 3 a 7 filhos. Ao analisar a faixa etária dos jangadeiros, 

observa-se que a maior representatividade está entre 40 e 49 anos com 33,33%. Não muito 

diferente das faixas etárias de 30 a 39 anos e 50 a 59 anos. Estes apresentaram um percentual 

de 28,57% cada uma. O grupo mais jovem (20 a 29 anos) apresentou o menor percentual 

(9,52%). (Tabela 3 e Figura 30) 

Tabela 3 e Figura 30 – Faixa etária dos jangadeiros 
       

Faixa etária      Frequência 
20 a 29 anos 2 9,52% 
30 a 39 anos 6 28,57% 
40 a 49 anos 7 33,33% 
50 a 59 anos 6 28,57% 
Total 21 100% 

 

 

 

 

Com esses dados, fica claro que não está havendo renovação na atividade, pois 

90,48% dos jangadeiros estão entre 30 e 59 anos. Isso é interessante inferir, pois não existe 

uma garantia de continuidade da atividade, mas também é importante salientar que a 

população em trabalho se encontra numa idade avançada, está envelhecendo e precisa 

trabalhar numa atividade que exige força, disposição, jornadas de trabalho noturnas longas e 
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intensas, longos períodos em posturas repetitivas e forçadas, ou curtos momentos em posturas 

com grande exigência de força. 

A Figura 31 demonstra que 50% dos jangadeiros têm até 43 anos de idade. Como 

também, 25% dos mesmos encontram-se na faixa dos 50 a 57 anos. Ressalta-se que os 

jangadeiros com até 34 anos representam apenas 25% da amostra. 

 

 
Figura 31 – Boxplot da faixa etária dos jangadeiros (Dados Originais) 

  

A renda proveniente da pesca é muito variada, porque sofre influência do período do 

ano, do tipo de pesca e do fato de o jangadeiro ser dono ou não de uma jangada. Para 

complementar seus rendimentos, os jangadeiros exerceram outras atividades paralelamente à 

pesca. 

Alguns jangadeiros possuem licença para a pesca da lagosta e recebem um salário 

mínimo durante a época do defeso (dezembro a maio). Para os licenciados, o valor recebido 

nesse período é de extrema importância, pois complementa a renda, sendo esta utilizada não 

apenas para a aquisição de alimentos e sobrevivência do pescador, mas também para a compra 

de equipamentos e de utensílios necessários à pesca e à manutenção da jangada.  

Todos os jangadeiros pesquisados residem na Vila de Ponta Negra, localizada a 

aproximadamente 850 metros do local de atracamento das jangadas. Possuem casa própria, e 

todos habitam casas de alvenaria com acesso à energia elétrica. No tocante ao saneamento 

básico, evidenciou-se que 100% das residências possuem água encanada, sendo que em 

57,1% a água é acondicionada em caixa d’água, 4,8% em cisternas, e nas demais (38,09%) a 

utilização é direta da rede pública de abastecimento d’àgua. A coleta de lixo na vila de Ponta 

Negra é realizada pela Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA. Os esgotos são 

coletados e encontram-se sob gestão da Companhia de Águas e Esgotos do RN, no entanto, 

11,9% das residências possuem fossa, e 4,8% destinam os esgotos a céu aberto.  
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Entre os principais agravos à saúde, relatados pelos jangadeiros, estão as dores na 

coluna com 79%; diarréia e hipertensão, ambas com 74%; cefaléias e problemas visuais, 

ambas com 69%; sonolência e cansaço com 55%; dores nas pernas com 48%; e dores nos 

braços com 45%. (Figura 32) 

 

 
Figura 32 – Principais agravos à saúde relatados pelos jangadeiros 
Fonte: Banco de dados do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

Destaca-se o grande percentual de relatos de dores musculoesqueléticas na coluna, nas 

pernas e nos braços. Os quadros álgicos constantes, associados à necessidade de realizar a 

atividade de pesca para o sustento da família, bem como a falta de orientações quanto à forma 

mais adequada de realizar a atividade, evoluíram para dores crônicas, e em alguns casos, para 

a necessidade de procedimentos cirúrgicos, principalmente hérnias de disco lombar. Esse fator 

denota uma problemática recorrente na saúde do trabalhador, como explicitado na seguinte 

fala: “se o governo fosse aposentá o povo de coluna tinha um bocado de gente aposentada, 

que eu só vejo gente reclamando de coluna” (Jangadeiro – J21). 

Outro agravo à saúde, relatado pelos jangadeiros, foi a desidratação e a insolação, com 

31%. Durante as pesquisas de campo na praia de Ponta Negra, foi possível o registro 

fotográfico de alguns casos de queimaduras de pele (Figura 33).  
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Figura 33 – Jangadeiros com queimaduras de pele nas costas 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Esse fator comprova a exposição solar dos jangadeiros para realização da expedição de 

captura, e confirma o que era observado nas pesquisas de campo e nas interações com os 

jangadeiros acerca do não uso frequente de protetores solares. 

Soma-se aos resultados o fato de 57,14% dos jangadeiros já terem sofrido algum tipo 

de acidente de trabalho. E 55% dos jangadeiros já terem realizado algum acompanhamento 

médico. Os riscos são eminentes a qualquer atividade de trabalho, em especial, na atividade 

jangadeira, diversas etapas da expedição de captura podem levar à ocorrência de incidentes 

que podem evoluir para acidentes. Alguns desses episódios podem ocorrer em virtude do 

manuseio de espécies marinhas venenosas, de perfuro cortantes, do transporte das jangadas, 

dos manuseios dos rolos de coqueiro, dos precários instrumentos de trabalho, do convés 

escorregadio, entre outros.  

 

4.2 O processo de aprendizagem na atividade jangadeira 

 

A aprendizagem dos jangadeiros começava muito cedo. 38,10% iniciaram dos 5 aos 

10 anos, e 42,86% dos 11 aos 15 anos. Apenas dois jangadeiros começaram a praticar a 

atividade de pesca após os 20 anos de idade. (Tabela 4 e Figura 34) 

Em muitos casos, quem ensinava o ofício da pesca eram outros pescadores e não seus 

familiares, pois os pais não queriam que os filhos seguissem a mesma atividade. Mas a 

vontade de ir ao mar era maior, e eles buscavam a prática da pesca seguindo mar a dentro com 

outros pescadores. Hoje em dia, na praia de Ponta Negra, não se tem essa renovação na 

atividade, poucos são os novos jangadeiros.  
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Tabela 4 e Figura 34 – Idade que iniciou a pescar 
 
Idade que iniciou  
a pescar 

Percentual dos 
jangadeiros 

5 a 10 anos 8 38,10% 
11 a 15 anos 9 42,86% 
16 a 20 anos 2 9,52% 
Acima de 20 anos 2 9,52% 
Total 21 100% 

 

 

 

 

Metade dos jangadeiros começou a pescar muito cedo, ou seja, até os 12 anos de 

idade, e 25% começou até os 9 anos (Figura 35). Realidade muito diferente da vivida por essa 

comunidade atualmente, onde não se verifica a renovação na atividade, pois os jovens da vila 

de Ponta Negra seguem para outras atividades profissionais o que possibilitam maiores 

retornos financeiros e, em alguns casos, menores esforços físicos. 
 

 
Figura 35 – Idade que iniciou a pescar (Dados Originais) 

 

 No processo de aprendizagem, o proeiro poderia ser descrito como uma fase inicial na 

atividade de pesca com jangadas, em que são destinadas funções básicas para o 

desenvolvimento da expedição de captura. Com a prática, o jangadeiro vai ampliando seus 

conhecimentos até conseguir governar a jangada, função geralmente atribuída ao mestre. 

Pode-se observar que 38,10% do grupo de jangadeiros estudado estiveram por mais de 6 anos 

na função de proeiro. No entanto, poderíamos supor que 33,33% dos jangadeiros 

entrevistados poderiam ter mais habilidade com a atividade de pesca com jangadas ou 

praticaram mais a atividade, o que possibilitou a esses o exercício na função de proeiro por 

apenas 1 a 2 anos (Tabela 5 e Figura 36).  
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Tabela 5 e Figura 36 – Tempo na função de proeiro 
 
Tempo na função de 

Proeiro 
Percentual dos 

jangadeiros 
1 a 2 anos 7 33,33% 
3 a 4 anos 4 19,05% 
5 a 6 anos 2 9,52% 

Acima de 6 anos 8 38,10% 
Total 21 100% 

 

 

 

 

Percebe-se a aptidão para a atividade jangadeira destas pessoas, quando se faz outra 

representação, onde 75% dos jangadeiros têm até 10 anos de profissão como proeiro, e apenas 

25% têm acima de 10 anos nessa função. (Figura 37)

 

 
Figura 37 – Boxplot do Tempo na função de proeiro (Dados Originais) 

 

Assim que o jangadeiro vai adquirindo mais habilidade e conhecimento sobre a 

atividade, pode “mudar de função” e, assim, ser chamado de mestre. Para essa mudança de 

função, não basta ter os requisitos necessários referentes as habilidades de mestre. Alguns 

fatores contribuem para esse processo. Um desses fatores é o que poderíamos chamar de 

oportunidade, ou seja, o jangadeiro possuir uma jangada, “locar” ou ser contratado para 

trabalhar numa jangada na função de mestre. Essa oportunidade aumenta as chances de o 

jangadeiro governar a jangada e, assim, adquirir mais experiência na atividade. 

Os jangadeiros de Ponta Negra, participantes desta pesquisa, já são considerados 

mestres. O que varia é o tempo no exercício da atividade nessa função, tendo a maior parcela, 

38,10%, de 11 a 20 anos de pesca na função de mestre. Chama atenção o fato de haver 
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também uma grande representatividade dos jangadeiros nas classes de maior tempo, onde 

28,57% estão na faixa de 21 a 30 anos, e 23,81% já exercem a função de mestre acima de 30 

anos (Tabela 6 e Figura 38). 

  

Tabela 6 e Figura 38 – Tempo na função de Mestre 
 
Tempo na função de 
Mestre 

Percentual dos 
jangadeiros 

Até 10 anos 2 9,52% 
11 a 20 anos 8 38,10% 
21 a 30 anos 6 28,57% 
Acima de 30 anos 5 23,81% 
Total 21 100% 
 

 

 

 

Fazendo-se outra análise, percebe-se que os jangadeiros têm entre 8 a 46 anos na 

função de mestre. Desses, 75% têm entre 17 a 46 anos de profissão na função de mestre. 25% 

com mais tempo na função, têm entre 29 a 46 anos. (Figura 39)

 

 
Figura 39 – Boxplot do tempo na função de mestre (Dados Originais) 

 

Mesmo já tendo os requisitos necessários para a classificação como mestres, cabe 

salientar que, na prática, isso não é seguido de forma tão estrita. Muitas vezes um mestre pode 

fazer uma expedição de captura como proeiro, bem como um proeiro, com as devidas 

habilidades requeridas à função de mestre, pode governar a jangada numa expedição de 

captura, bem como pode ocorrer a troca de função durante a expedição de captura. Tudo vai 

depender da organização do trabalho dos jangadeiros e das condições para a realização do 

mesmo. 
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Para demonstrar isso, gostaria de retomar a informação de que os 21 (vinte e um) 

jangadeiros participantes desta pesquisa já são considerados mestres, no entanto, ao serem 

questionados sobre qual função estavam desempenhando atualmente, 57% relataram 

desempenhar a função de mestre e 43% de proeiro. (Tabela 7 e Figura 40) 

 

Tabela 7 e Figura 40 – Função atual desenvolvida pelos jangadeiros 
 

Função Percentual 
Proeiro 9 42,86% 
Mestre 12 57,14% 
Total 21 100% 

 

 

 

 Fazendo uma linha de vida dos jangadeiros de Ponta Negra, sabe-se que eles 

começaram na atividade de pesca muito cedo e, em sua maioria, já apresentam idade 

avançada, portanto boa parte de suas vidas foram dedicadas à atividade de pesca. 28,57% dos 

jangadeiros têm entre 21 a 30 anos de pesca, e as faixas de 11 a 20 anos; 31 a 40 anos e acima 

de 40 anos têm uma representatividade de 23,81% cada uma (Tabela 8 e Figura 41). 

 
Tabela 8 e Figura 41 – Tempo na pesca 

 

Tempo na pesca 
Percentual dos 

jangadeiros 
11 a 20 anos 5 23,81% 
21 a 30 anos 6 28,57% 
31 a 40 anos 5 23,81% 
Acima de 40 anos 5 23,81% 
Total 21 100% 
 

 

 

Esse tempo de vida dedicado à atividade de pesca fica mais evidente ao analisar a 

Figura 42, onde 75% dos jangadeiros têm entre 21 a 48 anos de profissão. Desses, 25% têm 

entre 40 a 48 anos de pesca; apenas 25% têm entre 12 a 21 anos de profissão como 

pescadores. 
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Figura 42 – Boxplot do tempo na pesca (Dados Originais) 

 

Confirmado estatisticamente o grande tempo de vida dedicado à atividade de pesca e 

na intenção de criar mais formas de trabalhar o banco de dados do Projeto Jangadeiros para 

descrever a atividade jangadeira com riqueza de informações, criou-se o índice de experiência 

na atividade jangadeira. 

Esse índice já foi descrito no capítulo dedicado aos detalhamentos metodológicos da 

pesquisa. Mas, de forma sucinta, o índice foi criado dividindo-se o tempo na pesca em anos 

pela idade em anos de cada pescador, e, numa escala de 0 a 1, conseguia-se estabelecer o grau 

de experiência desses jangadeiros. Quanto mais próximo da escala 1, mais anos o pescador 

dedicou à atividade de pesca.  

O índice realmente enriqueceu os dados da pesquisa por trazer indícios do alto grau de 

experiência dos jangadeiros pesquisados. Os resultados foram que mais da metade dos 

jangadeiros estudados têm um nível de experiência na profissão intermediário, ou seja, que 

dedicaram de 51% a 75% de tempo da sua vida à atividade de pesca. Chama-se atenção para o 

fato de haver também 38,10% de jangadeiros com índice de experiência alto (0,76 a 1) 

(Tabela 9 e Figura 43). 

  

Tabela 9 e Figura 43 – Índice de Experiência na Atividade Jangadeira 
 
Índice de Experiência na 

Atividade Jangadeira 

Percentual dos 

jangadeiros 

0,26 a 0,50 2 9,52% 

0,51 a 0,75 11 52,38% 

0,76 a 1 8 38,10% 

Total 21 100% 
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Esses dados ficam ainda mais expressivos na representação da Figura 44, onde se 

observa que 75% dos jangadeiros dedicaram mais da metade de sua vida exercendo a 

profissão, e metade dos jangadeiros dedicaram mais de 70% de sua vida exercendo a atividade 

jangadeira. 

 

 
Figura 44 – Boxplot do índice de experiência na Atividade Jangadeira (Dados Originais) 

 

4.3 Jangadas de Ponta Negra 

 

As jangadas de Ponta Negra são de médio porte, denominadas como paquetes, 

segundo a classificação de Araújo (1985). Atualmente, são construídas em compensado naval 

e madeira, o modo de propulsão pode ser tanto a vela como a motor. As dimensões das 

jangadas são muito variadas, e em sua maioria, definidos pelo dono da jangada de acordo com 

seu gosto, medindo aproximadamente 3,6 a 5,14 m de comprimento por 1,4 a 1,7 m de largura 

(Figura 45). 
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Figura 45 – Jangadas 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A utilização do motor estacionário da Honda é uma inovação recente nas jangadas da 

praia de Ponta Negra. Seu uso começou por volta do ano de 2005.  No ano de 2009, quando a 

pesquisa de campo do Projeto Jangadeiros foi iniciada, apenas três jangadas não faziam uso 

do motor, por seus donos não terem condições financeiras para sua aquisição, questão já 

resolvida e, hoje, todas as jangadas fazem uso do motor. Segundo relatos dos jangadeiros, o 

uso do motor permitiu melhorias na atividade, entre elas a redução significativa do tempo 

necessário para se chegar ao pesqueiro, o menor esforço físico, a menor dependência do 

vento, fator indispensável quando se utiliza a vela. Por outro lado, o motor gerado à gasolina 

polui o mar, aumenta o custo da expedição de captura e, em algumas situações, pode causar 

acidentes. 

Outras modificações na atividade são perceptíveis. Uma delas, a utilização, em 

pequena escala, de tubos de PVC (cloreto de polivinila) em substituição aos rolos de coqueiro, 

comumente utilizados para o deslocamento da jangada em terra, o que reduz o esforço físico 

em comparação aos rolos. No entanto, os jangadeiros relatam baixa durabilidade dos tubos de 

PVC, que podem quebrar em virtude do elevado peso da jangada (em torno de 642Kg), 

podendo provocar danos na parte inferior da jangada. Percebeu-se, ainda, a utilização de um 

dispositivo criado artesanalmente pelos jangadeiros para iluminação noturna, o qual consiste 

em um garrafão plástico de cinco litros, sustentado por um pedaço de madeira ou cabo de 
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vassoura, com um corte na lateral de sua superfície plástica onde são colocadas velas (item A 

da Figura 46). Essa adaptação, que ilumina suficientemente durante o período noturno, foi 

criada para substituir o lampião, que apresentava pequena durabilidade do vidro, maior custo 

de aquisição e de uso.  

A figura 46 apresenta os equipamentos e utensílios utilizados para a navegação com 

jangadas: (A) dispositivo com vela para iluminação noturna; (B) âncora (garateia); (C) cuia ou 

cachimbo (adaptação de um pote de plástico usado para molhar a vela, com o intuito de fechar 

os poros do tecido, permitindo aumentar a velocidade da navegação); (D) vara; (E) cordas 

(coita); (F) remo; (G) vela; (H) estai (uma vela menor que direciona o vento para a vela 

maior); (I) tranca (pedaço de madeira colocado na base da vela para dar sustentação ao abri-

la); (J) bolina (pedaço de madeira em formato retangular para dar equilíbrio à jangada); (L) 

lampião; (M) leme e (N) chaveta (equipamento utilizado para dar sustentação ao mastro). 

 

 
Figura 46 – Equipamentos e utensílios utilizados para a navegação 

Fonte: VELOSO, 2010. Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Além desses equipamentos e utensílios, são utilizados: 1) para o preparo da 

alimentação: fogão a carvão (a) (improvisado a partir de latas, carvão, areia da praia e bucha 

de coco), isqueiro ou fósforo, querosene, canecas e garrafas térmicas; 2) para a pesca: redes 

(b), linhas de náilon (c), anzóis (d), iscas (e), faca (f), porrete (bicheiro) (g), covos ou manzuá, 

monobloco e saco de ráfia (fios de plástico em tramas) (h), samburá (cesto de cipó 

entrelaçado) (i), caixa de isopor (j), gelo em escamas e equipamentos de proteção individual 

(EPI), como colete salva-vidas (l) (Figura 47). 
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Figura 47 – Equipamentos e utensílios utilizados para a alimentação e a pesca 

Fonte: VELOSO, 2010. Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 
 Como o item seguinte deste capítulo será a descrição da expedição de captura, faz-se 

interessante, para facilitar a compreensão do leitor, uma rápida localização de alguns pontos 

da jangada e o local de disposição de alguns elementos na jangada. As extremidades da 

jangada, a proa, a qual dá a direção para a navegação e a popa, local onde o mestre se 

posiciona para navegar a jangada. As laterais ou bordas, onde os jangadeiros se posicionarão 

para colocar as redes no mar. Sobre o convés na direção da proa para a popa, banco de vela, 

onde é colocado o mastro para navegação à vela, compartimento interno da jangada, onde 

ficam guardadas as redes, espeque, usado para colocar as cordas utilizadas durante a 

expedição de captura e também é o local utilizado para algumas amarrações quando é feita a 

navegação à vela, banco de governo, onde é feita a navegação, geralmente sobre ele é fixado 

o motor da jangada. Alguns elementos importantes: a garateia, geralmente são duas que 

ficam sobre o convés ao lado do banco de vela até sua utilização na colocação das redes no 

mar; a tranca utilizada para abrir o pano da vela, sendo fixado na extremidade da vela e 

apoiado no mastro; o mastro da vela, quando da navegação a motor fica apoiado 

horizontalmente na lateral da jangada, e na navegação à vela é colocado no banco de vela; a 

bolina, usada para dar direção à navegação, seu uso também é mais frequente na pescaria à 

vela, durante a navegação, a motor, ela é amarrada transversalmente sobre o banco de vela; o 

leme, que durante a navegação é fixado em local apropriado na popa da jangada; a cana de 

leme é um prolongamento horizontal do leme, poderia ser comparado ao “volante da 
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jangada”; os rolos de coqueiro, são utilizados apenas na praia para deslocamento e guarda da 

jangada (Figura 48).  

 

 
Figura 48 – Elementos da jangada 

Fonte: VELOSO, 2010. Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 
4.4 Expedição de captura na atividade jangadeira 

 

Para uma compreensão geral de alguns aspectos da atividade jangadeira, poderíamos 

destacar que a pescaria é realizada quase todos os dias da semana, visto que alguns pescadores 

destinam os domingos, segundas-feiras e feriados santos ao descanso, à resolução de questões 

pessoais e à manutenção das jangadas. A forma predominante da pescaria é a de rede. No 

entanto, percebeu-se que os jangadeiros podem realizar, em determinadas épocas do ano, a 

pesca com linha e rede, até mesmo só com a linha, covos ou manzuá, além de mergulho a 

peito livre. A pesca de linha também é utilizada enquanto aguardam para retirar as redes. 

A estratégia de trabalho dos jangadeiros está diretamente relacionada ao tipo de 

pescaria: a de “ida e vinda” e a de “gelo”. A pescaria de ida e vinda, na qual os jangadeiros 

saem para o mar no início da madrugada, retornando pela manhã, ou saem à tarde e retornam 

à noite, dependendo das condições das marés, das fases lunares, dos meses do ano e das 

condições climáticas. Nessa, os jangadeiros utilizam os equipamentos e utensílios referidos, 

exceto o gelo em escamas e a caixa de isopor, para o acondicionamento do pescado, já que, 

logo após a captura, o peixe é armazenado em monoblocos, no samburá ou em sacos de ráfia 

“Pro peixe não esquentar muito a gente vai jogando água da maré” (Jangadeiro - J2). Nesse 
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tipo de pescaria, a alimentação a bordo da jangada é restrita, e muitos pescadores não levam 

alimentos, pois para eles “é uma pescaria rápida e não dá fome não” (Jangadeiro - J2). 

Todos relatam beber muita água, apenas alguns consomem bolachas, doces do tipo goiabada 

ou apenas mastigam fumo.  

Na pescaria de gelo, os pescadores geralmente saem para o mar no início da manhã e 

podem passar até 24h no mar. A grande diferença deste tipo de pescaria é que a rede pode ser 

lançada ao mar mais de uma vez, dependendo das condições climáticas de peixes caindo na 

rede, o que pode aumentar a jornada de trabalho. Para essa pescaria, levam consigo todos os 

equipamentos e os utensílios mencionados, além de água, de refrigerantes e de alimentos 

prontos para o consumo, preparados por suas esposas, como arroz, feijão e frango assado, 

consumidos no início da pescaria, já que, ao longo do tempo, parte desses alimentos torna-se 

imprópria para o consumo, devido à ausência de um local adequado para seu armazenamento, 

pela sua manipulação inadequada e pelo tempo de duração da pescaria. A fim de completar 

essa alimentação, alguns jangadeiros levam algumas frutas da época e farinha de mandioca, 

sal e coentro, para a preparação do pirão de peixe e peixe cozido. Não há um responsável pela 

produção da refeição, “qualquer um prepara” (Jangadeiro - J1). 

A jornada de trabalho da expedição de captura na atividade jangadeira depende de 

diversos fatores, podendo variar de 3 horas e trinta minutos a 9 horas. Mas esse tempo pode 

aumentar em função do número de vezes que a rede é lançada ao mar, já que, para essa parte 

da atividade, são gastos de 1 hora e trinta minutos a 3 horas e 10 minutos, dependendo da 

força de trabalho, das condições do mar, da quantidade de peixes capturados, ou até do 

sargaço que pode fixar-se nas redes. 

Outro fator importante na atividade jangadeira em Ponta Negra é o tipo de propulsão 

utilizado, que pode ser à vela ou a motor. A propulsão à vela é utilizada há muito tempo pelos 

jangadeiros, mas para seu uso efetivo é preciso um bom conhecimento, por parte da 

tripulação, das condições do tempo e o melhor posicionamento da vela e do istai, para 

conseguir sucesso na navegação. Com o uso da vela, existe um maior esforço físico tanto por 

parte do mestre, que geralmente é responsável pela navegação e controle da posição da vela, 

como por parte do proeiro, que colabora nas amarrações da vela, na colocação da bolina, na 

eventual necessidade de algum contrapeso na jangada, bem como para molhar o pano da vela, 

este para auxiliar no ganho de velocidade da navegação. 

O uso do motor na praia de Ponta Negra é recente, facilitando o trabalho dos 

jangadeiros, pois não há mais tanta dependência do vento e, consequentemente, diminui o 
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tempo de navegação. Esse tipo de propulsão exige menos esforço físico, já que apenas o 

mestre navega, não necessitando tanto da ajuda do proeiro para outras tarefas ligadas à 

navegação. Nesse caso, o uso da bolina não é obrigatória. 

Dependendo das condições climáticas, os jangadeiros podem fazer uso da propulsão à 

vela e a motor na mesma expedição de captura. Algumas vezes os ventos estão favoráveis e 

faz-se o uso da vela, o que colabora com a diminuição dos custos da expedição de captura e, 

segundo relatos dos jangadeiros, em alguns momentos a navegação é mais rápida com o uso 

da vela. Depois que os ventos não forem mais favoráveis, fecha-se a vela e usa-se o motor. 

Para ter uma compreensão bem geral de como é realizada a expedição de captura em 

Ponta Negra, o jangadeiro sai de sua casa em direção à praia de Ponta Negra levando consigo 

os instrumentos necessários para a realização da sua atividade. Chegando na praia, organiza a 

jangada com a qual fará a expedição de captura. Depois de tudo organizado, começa a colocar 

a jangada para dentro da água, com o auxílio de dois rolos de coqueiro. Assim que chega na 

água, a jangada começa a flutuar, dispensando os rolos de coqueiro que são trazidos de volta à 

praia. A jangada é direcionada, os tripulantes sobem e começam os procedimentos para a 

navegação, dependendo do modo de propulsão escolhido, para onde vão até o pesqueiro 

escolhido. Chegando no pesqueiro, lançam as redes ao mar, esperam o tempo necessário e 

retiram as redes do mar. Ao final de todas as redes retiradas e guardadas no compartimento 

interno da jangada, fazem a navegação de retorno à praia de Ponta Negra, onde, ao chegarem, 

geralmente, algumas pessoas estão a espera para colaborar na retirada da jangada do mar. 

Após certificarem-se de que a jangada está organizada e em local seguro, comercializam o 

pescado e retornam para suas casas onde descansam até a próxima expedição de captura ou 

outra atividade relacionada à pesca.  

No intuito de facilitar a visualização da expedição de captura em Ponta Negra, foi 

criado o esquema da figura 49, que divide a atividade em 10 fases. 
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Nos itens seguintes, serão descritas detalhadamente as 10 fases da expedição de 

captura, destacando as questões referentes aos modos operatórios, cooperação, posturas 

adotadas e exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra. 

 

4.4.1 Deslocamento da casa dos jangadeiros para a praia 

 

Os preparativos para as expedições de captura são iniciados nas casas dos jangadeiros, 

de onde saem em direção à praia, na maioria das vezes, levando consigo os suprimentos, os 

equipamentos e os utensílios que não são deixados na praia, tais como, os alimentos, a faca, o 

combustível, as roupas para proteção do sol e da chuva e, em alguns casos, o motor. Quando 

ocorre a pescaria com gelo, esse geralmente é adquirido pelo dono da jangada, e deixado na 

caixa de isopor, que fica em cima da jangada na praia, pelo fornecedor do gelo. 

Os jangadeiros residem na vila de Ponta Negra, sendo que a maioria deles mora na rua 

Manoel Congo. Para chegarem ao local da praia em que as jangadas ficam atracadas, próximo 

ao morro do careca, os jangadeiros percorrem cerca de 850 metros, sendo os primeiros 600 

em paralelepípedo plano, seguidos de 100 metros de descida íngreme (30º) em asfalto e 100 

metros em paralelepípedo plano. Nos 50 metros finais, os jangadeiros descem uma escada de 

cimento, com 69 degraus de 50cmx18cm e 6 degraus de 40cmx25cm, que os leva à praia. 

A preparação para a expedição de captura depende do tipo de propulsão que será 

utilizada, à vela ou a motor. A pescaria à vela não exige do jangadeiro tanto esforço físico 

durante o deslocamento, porque a vela fica guardada junto à jangada, na praia, sendo 

necessário apenas o deslocamento com os utensílios de uso pessoal desejável de cada 

jangadeiro. Para a pescaria com motor, 23,81% dos jangadeiros costumam guardar o motor 

em suas casas e precisam transportá-lo até a praia a cada expedição de captura. Geralmente 

nesse processo o abastecimento do motor é feito na casa dos jangadeiros, dispensando o 

transporte do combustível em garrafas. Mas, em Ponta Negra, 76,19% dos jangadeiros 

armazenam os motores em barracos existentes na praia, e, portanto, realizam o abastecimento 

do combustível na praia, feito, geralmente, após colocar o motor no local dispensado para este 

na jangada. A Figura 50 ilustra esses dois modos operatórios em Ponta Negra. 
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Figura 50 – Armazenamento do motor e abastecimento do combustível 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Levando em consideração que o motor, adaptado para a pesca com jangadas em Ponta 

Negra (com a rabeta e o “volante”), pesa 25kg, para um jangadeiro transportá-lo até a praia 

despenderia grande esforço físico. Pensando em facilitar essa tarefa, os jangadeiros 

adaptaram, para a atividade jangadeira, um carrinho, construído artesanalmente em madeira, 

com três apoios (Figura 51-a). Esse deslocamento, que pode ser visualizado na Figura 51-b, 

exige menos esforço físico e facilita as pausas durante o caminho percorrido até a praia. 

  

 
Figura 51 – Carrinho para transporte do motor e o modo de uso pelo jangadeiro 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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Como entre os dois modos operatórios, comumente realizados em Ponta Negra, o que 

exige um maior esforço físico é o deslocamento para a praia com o transporte do motor, esse 

será descrito detalhadamente, e um esquema desse processo pode ser visualizado na Figura 

52.  

Esse processo começa na casa do jangadeiro que pega o motor e coloca em cima do 

carrinho, abastece-o com combustível, fecha bem a tampa do tanque de combustível, limpa 

com uma flanela o tanque, fecha sua casa, pega a faca da pescaria, enrola numa camiseta e 

coloca no carrinho. Como a ligação entre casa do jangadeiro e a rua é feita através um beco 

estreito, e com objetos de outros moradores guardados neste mesmo local, o pescador precisa 

fazer essa etapa inicial do deslocamento cuidadosamente, tendo uma exigência cognitiva. Para 

isso, posiciona-se de costas para o carrinho, faz uma flexão do tronco até que sua mão consiga 

alcançar a “barra guia” do carrinho, faz uma extensão do tronco elevando dois apoios do 

carrinho. Com os membros superiores estendidos, faz força para puxar o carrinho, 

deslocando-o até a rua (Figura 52-a). 

Chegando na rua Manoel Congo, ele faz novamente uma flexão de tronco para apoiar 

o carrinho no chão, gira seu corpo 180º e posiciona-se de frente para o carrinho. Em seguida 

faz flexão do tronco de aproximadamente 60º, não sendo maior por causa da leve flexão dos 

joelhos que auxilia para alcançar a “barra guia” do carrinho (Figura 52-b). Após, estendendo o 

tronco, eleva os dois apoios do carrinho e reinicia o deslocamento, agora empurrando o 

carrinho e intercalando o movimento do cotovelo, entre flexão de aproximadamente 60º e 

extensão (Figura 52-c). Quando o jangadeiro faz a flexão do cotovelo, os dois apoios ficam 

mais distantes do solo, e o peso do motor é jogado mais para a parte da frente do carrinho, 

mais próximo da roda, podendo supor uma facilitação ao deslocamento. Essa variação na 

postura é interessante de ser ressaltada, pois são formas de adaptações que os jangadeiros 

fazem para a realização de suas atividades, trazem benefícios à biomecânica corporal, pela 

variação de grupos musculares e articulações exigidas para a realização da atividade, podendo 

diminuir a incidência de quadros dolorosos nos jangadeiros. 

O deslocamento é feito pelas ruas da vila, geralmente os jangadeiros costumam andar 

de pés descalços e sem camiseta, o que acaba não os protegendo de possíveis acidentes na 

sola dos pés, bem como à exposição solar. Após percorrer aproximadamente 500 metros, faz 

alguns segundos de pausa numa sombra (Figura 52-d). Depois reinicia o deslocamento, e 

percorre mais 100 metros de paralelepípedo plano, quando chega no asfalto, marca do início 

de uma descida íngreme de 100 metros e visível mudança da postura do jangadeiro. Para 
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controlar a velocidade de deslocamento do carrinho na descida, o jangadeiro faz uso do seu 

corpo. Associando a extensão dos cotovelos, há a possibilita de que o tronco seja deslocado 

levemente para trás, distribuindo a massa de força. Os membros inferiores também auxiliam 

no controle da descida, o membro inferior que estiver apoiado no chão, o jangadeiro faz uma 

extensão do joelho e do pé, conseguindo controlar o deslocamento do carrinho (Figura 52-e). 

 

 
Figura 52 – Deslocamento do jangadeiro até a praia para transporte do motor com carrinho 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros – GREPE/UFRN, 2009. 
 

Agora mais 100 metros de paralelepípedo plano, onde o jangadeiro faz novamente a 

flexão do cotovelo à 60º (Figura 52-f). Ao chegar na escada, que tem degraus baixos e largos, 
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o cuidado precisa ser maior, pois, com o movimento de oscilação, causado pela diferença 

entre os degraus, o jangadeiro precisa ter habilidade para chegar ao final das escadas. A 

postura adotada é similar à da descida íngreme (Figura 52-g). Os últimos degraus da escada 

são mais altos, sendo necessária a ajuda de outra pessoa, pois o carrinho precisará ser 

suspenso. Outro jangadeiro posiciona-se à frente do carrinho pegando numa madeira ao lado 

da roda do carrinho, elevando-o, faz rotação lateral da cabeça para visualizar os degraus 

(Figura 52-h) e anda de costas carregando o carrinho até o final dos degraus. Ali é colocado 

no chão e empurrado até o lado da jangada (Figura 52-i). Esse percurso leva em média 15 

minutos: 5 minutos de casa até a rua Manoel Congo, 5 minutos até a rua com asfalto, 3 

minutos até a escada e 2 minutos até a praia. 

Quando não é necessário o transporte do motor, os jangadeiros percorrem o mesmo 

caminho detalhado no esquema acima, carregando nos braços apenas alguns objetos que 

precisarão na expedição de captura, como coletes salva-vidas, sacola de ráfia ou de plástico 

com pertences pessoais e alimentícios, faca, garrafa térmica, entre outros. Quando o motor é 

abastecido na praia, os jangadeiros também transportam o combustível, geralmente em 

garrafas PET de 2 litros, ou em garrafas de água de 5 litros, dependendo do pesqueiro 

escolhido (Figura 53). 

 

 
Figura 53 – Deslocamento dos jangadeiros para a praia de Ponta Negra 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

 Como os jangadeiros fazem esse deslocamento quase todos os dias da semana, quanto 

menor for a carga transportada, menor será a exigência física e, consequentemente, menores 
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as possibilidades de queixas dolorosas e danos à saúde osteomuscular. Parte significativa da 

população já não faz o transporte do motor, o que diminui em muita a carga transportada. Os 

demais equipamentos não tem um peso tão significativo, sendo admissíveis de transporte sem 

danos à saúde. 

 

4.4.3 Organização da jangada 

 

Quando saem para o mar durante a parte da tarde, assim que chegam à praia, os 

jangadeiros, despendem um tempo conversando com outros pescadores sobre assuntos gerais, 

aproveitando também para compartilhar as informações da pescaria, relatando algumas 

situações vivenciadas na última ida ao mar e buscando, com os colegas de ofício, detalhes 

sobre as condições da maré, vento, melhores pesqueiros. A duração dessa pausa é variável e 

determinada individualmente. A partir das informações colhidas e da vontade de cada 

jangadeiro, é decidido o pesqueiro e, consequentemente, estipula-se o tempo necessário para a 

navegação e a colocação das redes no mar. Na saída para o mar durante a madrugada, 

geralmente, não acontece esse momento de conversa, por falta de segurança na praia. Por isso 

assim que chegam à praia, já começam a organizar a jangada. 

A organização é iniciada pela checagem das amarrações, da integridade da jangada, 

dos equipamentos e utensílios para alimentação, na navegação e na pesca. Quando a 

expedição for por propulsão a motor, os jangadeiros precisam retirar o mastro do banco de 

vela e amarrar verticalmente na jangada. Para essa tarefa, o jangadeiro posiciona-se em frente 

ao banco de vela, segura o mastro e retira a chaveta que sustenta o mastro (Figura 54-a). 

Depois, com o mastro liberado, o jangadeiro vai segurando o mastro e, ao movimentar o 

corpo 90º para a esquerda, o mastro vai ficando em posição vertical à jangada (Figura 54-b). 

Quando a vela fica verticalmente, o jangadeiro precisa fazer a flexão do tronco até que uma 

extremidade do mastro pode ser largada sobre o banco de governo e a outra extremidade pode 

ficar apoiada sobre o banco de vela (Figura 54-c), sendo amarrado em seguida.  

 

 
Figura 54 – Retirada do mastro do banco de vela 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros – GREPE/UFRN, 2009. 
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Esse procedimento leva alguns segundos, mas sua execução requer atenção, pois o 

mastro é pesado e com longa extensão, exigindo força e habilidade do jangadeiro. Caso o 

movimento do mastro ocorra de forma abrupta, ou deslize, o jangadeiro precisará realizar um 

movimento brusco, que poderá trazer danos osteo musculares ao operador, ou então o mastro 

poderá cair sobre a jangada, ou ao lado dela, podendo danificá-la ou machucar algo ou alguém 

que esteja na área atingida pelo mastro.  

Para a colocação do motor na jangada, podem ocorrer algumas diferenças nos modos 

operatórios, que são ilustradas no esquema da figura 55. Essas estão ligadas ao local de 

armazenagem do motor e à distância que precisará ser percorrida. Basicamente esse processo 

ocorre em quatro fases, onde no esquema a letra (a) representa a pega do motor, (b) o 

transporte, (c) a colocação no local reservado na jangada, (d) a colocação de óleo no eixo da 

rabeta. 

  

 
Figura 55 – Colocação do motor na jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A pega do motor pode ocorrer do carrinho, onde um jangadeiro faz a flexão do tronco 

e pega no volante do motor, enquanto o outro pega na extremidade distal da rabeta (Figura 55-

a1), ambos fazem um deslocamento do motor para a esquerda, possibilitando assim a retirada 

do motor do carrinho. Se o motor estiver guardado no barraco, um jangadeiro pega o motor de 

dentro do barraco e o coloca em local mais acessível (Figura 55-a2).  

Para o transporte do motor geralmente os jangadeiros costumam usar duas pessoas, 

pela carga transportada e pela necessidade de habilidade no momento do encaixe no local 

reservado para o motor. Existem duas formas mais comuns de transportar o motor em Ponta 

Negra: uma onde o motor é transportado ao nível da cintura do jangadeiro (Figura 55-b1), 

geralmente usado para curtas distâncias. Nessa o jangadeiro geralmente fica com uma leve 
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rotação do tronco, extensão do membro superior que segura no volante do motor e flexão de 

90º do cotovelo, associado à extensão de 30º do ombro, para com a mão segurar na lateral do 

motor. O outro jangadeiro que colabora segura com as duas mãos a rabeta; outra maneira, no 

caso de um maior deslocamento, o motor pode ser transportado colocando o volante do motor 

sobre o ombro de um jangadeiro e a rabeta no ombro de outro jangadeiro (Figura 55-b2). 

Ao chegar próximo do banco de governo da jangada, existe uma estrutura de metal 

que permite o encaixe do motor. Para esse procedimento, o jangadeiro precisará erguer o 

motor, se no momento do transporte ele estiver abaixo do banco de governo, ocorrendo neste 

momento uma exigência de força dos jangadeiros. Ou então, deve ter um controle para baixar 

o motor de cima dos ombros dos jangadeiros. O motor ficará fixado sobre o banco de governo 

e com a rabeta posicionada para fora da popa da jangada (Figura 55-c). 

Após a colocação do motor, os jangadeiros lubrificam, por alguns segundos, o eixo da 

rabeta, colocando óleo queimado através de dois furos existentes na rabeta. A diferença que 

pode ocorrer está relacionada à altura da popa da jangada no estacionamento. Ela pode estar 

mais baixa (Figura 55-d1), onde o jangadeiro fará uma flexão do tronco, ou mais alta (Figura 

55-d2), onde ocorrerá a elevação do membro superior de dominante do jangadeiro. 

   

4.4.3 Colocação da jangada no mar 

 

As jangadas na praia de Ponta Negra ficam estacionadas em local reservado (Figura 

56) e, após sua organização, são colocadas no mar, onde a distância percorrida dependerá das 

condições da maré, cheia, meia praia ou vazia. No deslocamento da jangada, algumas 

variabilidades podem ser citadas, como o número de redes de pesca dentro da jangada; a força 

(aptidão física), quantidade e habilidade das pessoas que participam do processo; as condições 

da areia (seca ou molhada) e a estratégia adotada por cada jangadeiro para deslocar a jangada.  

 

 
Figura 56 – Local de estacionamento das jangadas 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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Para a colocação da jangada no mar os jangadeiros da praia de Ponta Negra utilizam 

dois rolos de coqueiro para auxiliar no deslocamento da jangada. Existem diferentes modos 

operatórios para o deslocamento da jangada. Para fins de representação, o esquema da Figura 

57 demonstra uma forma comumente usada em Ponta Negra.  

O deslocamento é iniciado com a jangada apoiada sobre os dois rolos de coqueiro. Um 

jangadeiro, posicionado na popa da jangada, faz a ação de puxar a jangada, e outros dois 

jangadeiros, posicionados na proa da jangada, empurram a jangada (Figura 57-a). Com esse 

deslocamento, um dos rolos (rolo 2) é liberado à frente da proa da jangada, e um jangadeiro o 

transporta até a popa da jangada (Figura 57-b). Ao chegar na popa da jangada o jangadeiro 

posiciona o rolo de coqueiro e os dois jangadeiros posicionados na proa, se apoiam sobre a 

proa da jangada, elevando a popa da jangada e possibilitando a colocação do rolo embaixo do 

patião na proa da jangada possibilitando o início de um novo ciclo de deslocamento (Figura 

57-c). Esse ciclo se repete até a colocação da jangada no mar. 

 

Figura 57 – Um ciclo de deslocamento da jangada 
Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 

 

Caso ocorra o “atolamento” da jangada na areia, os jangadeiros de Ponta Negra 

costumam fazer uso da estiva, um pedaço de madeira, que auxilia no deslocamento da 

jangada. Para isso, os dois jangadeiros permanecem empurrando a jangada pela proa, 

enquanto outro jangadeiro apoia a estiva na areia e na proa da jangada em sentido transversal 

(Figura 58-a). Após ocorre um pequeno deslocamento, e a estiva fica em sentido vertical 

(Figura 58-b) e, ao final, a jangada é liberada para o deslocamento (Figura 58-c). Vale 

salientar a exigência física necessária para esse processo, expressa pelas posturas adotadas 

pelos jangadeiros. 
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Figura 58 – Uso da estiva para auxiliar no deslocamento da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Dentro do processo dos ciclos de deslocamento, uma parte que associa exigência de 

força e posturas forçadas é o transporte dos rolos de coqueiro. Esses podem ser transportados 

por qualquer uma das pessoas que está participando do processo, mas na praia de Ponta Negra 

a pessoa que fica encarregada dessa função, é chamada de “roleiro”. O transporte inicia com a 

pega do rolo de coqueiro do chão, onde o roleiro faz a flexão da coluna vertebral e dos joelhos 

e pega o rolo com as duas mãos (Figura 59-a). O transporte pode ser feito por uma pessoa 

sozinha, que pode transportar o rolo na altura do quadril ou sobre os ombros, nesse caso sendo 

representado o transporte de um rolo de PVC. Mas da mesma forma também é feito o 

transporte do rolo de coqueiro (Figura 59-b). O transporte também pode ser feito em dupla, 

ocorrendo, dessa forma, uma diminuição do esforço físico e é uma forma de cooperação na 

atividade jangadeira em Ponta Negra (Figura 59-c).  

 

 
Figura 59 – Pega e maneiras de transportar o rolo de coqueiro 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A maré determina a distância a ser percorrida e, portanto, quantos ciclos de 

deslocamento serão necessários para a colocação e retirada da jangada do mar. Quando a maré 

está baixa, a distância percorrida é de aproximadamente 60 metros, sendo necessário, 

conforme observado, cerca de 14 ciclos de deslocamento da jangada. Na maré em meia praia, 
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ou seja, aproximadamente 30 metros, são necessários de até 8 ciclos. Na maré alta, a distância 

percorrida pode ser de 2 a 9 metros, sendo necessário de 1 a 3 ciclos (Figura 60). 

 

 
Figura 60 – Distância percorrida e ciclos de deslocamento da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Verificou-se que não existe uma equivalência entre a distância percorrida e a 

quantidade de ciclos no deslocamento das jangadas em Ponta Negra, esse fato ocorre devido 

ao modo operatório de cada jangadeiro e as diferentes dimensões das jangadas.  

Um exemplo desses diferentes modos operatórios, e que pode trazer variação no ciclo, 

está na questão do local de colocação do rolo de coqueiro. Quanto mais nas extremidades da 

proa e da popa o rolo for colocado, mais longa será a distância percorrida a cada ciclo de 

deslocamento (Figura 61) e, consequentemente, menos ciclos precisarão ser feitos, havendo 

assim um menor esforço no transporte dos rolos de coqueiro da proa para a poupa e viceversa. 

 

 
Figura 61 – Rolo de coqueiro colocado na ponta do patião 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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Assim que a jangada vai-se aproximando da maré, os jangadeiros começam a tomar 

cuidado para que a jangada seja colocada no mar sem danos à sua estrutura, bem como a 

nenhum dos jangadeiros envolvidos no processo. Para isso, os jangadeiros fazem 

comunicações, para a tomada de informações, que são de ordem verbal ou gestual. Quando a 

jangada chega à maré, os rolos são dispensados e transportados pelo roleiro de volta à praia 

(Figura 62). 

 

 
Figura 62 – Colocação da jangada no mar e transporte do rolo de coqueiro para a praia 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

4.4.4 Navegação até o pesqueiro 

 

Após a entrada no mar a jangada é redirecionada, ou seja, a proa é colocada no sentido 

da navegação, já que na popa fica localizada o motor e o leme, que dão propulsão à navegação 

(Figura 63-a). Depois, os jangadeiros sobem na jangada. Um deles, geralmente o proeiro, com 

auxílio de uma vara comprida, “vareia”, ou seja, apoia a vara no chão e ajuda no 

deslocamento inicial da jangada (Figura 63-b). Depois o mestre coloca o leme, no local 

reservado na popa da jangada, (Figura 63-c), liga o motor, e a navegação até o pesqueiro é 

iniciada.  

 

 
Figura 63 – Redirecionamento da jangada, vareada e colocação do leme 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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Quando a propulsão utilizada for à vela, o modo operatório da navegação é diferente. 

Enquanto um jangadeiro controla a navegação pelo leme, outro jangadeiro pega a tranca 

(Figura 64-a), coloca uma extremidade da tranca na ponta da vela (Figura 64-b), e a outra 

extremidade da tranca é encaixada no mastro, logo acima do banco de governo (Figura 64-c). 

Com isso a vela é aberta (Figura 64-d). São feitas as amarrações da vela, de acordo com o 

direcionamento da navegação, e a bolina é colocada (Figura 64-e). Assim que o vento começa 

a bater na vela, o mestre vai navegando pelo leme, e o proeiro inicia o procedimento de jogar 

água na vela, para que os poros dessa se fechem, aumentando a velocidade da navegação.  

Para molhar a vela, o proeiro utiliza uma cuia para pegar a água do mar e jogar na 

vela. Para esse procedimento, o proeiro posiciona-se no bordo lateral da jangada, segura-se na 

corda que firma a ponta do mastro ao espeque, faz flexão dos joelhos, inclinação lateral da 

coluna e rebaixamento do ombro para pegar água no mar (Figura 64-f), com a cuia cheia de 

água vai elevando o membro superior (Figura 64-g), e com a flexão e adução do ombro joga a 

água na vela (Figura 64-h). Para molhar as partes superiores da vela, além do movimento do 

membro superior para pegar a água do mar e jogar na vela, o proeiro faz a movimentação dos 

membros inferiores para ficar em pé (Figura 64-i).

 

 
Figura 64 – Modo operatório para abertura da vela, para colocação da bolina e para molhar o pano da vela 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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Existem diversos pesqueiros utilizados pelos jangadeiros de Ponta Negra (Figura-65), 

alguns mais próximos da costa e outros mais longe da costa. Para a decisão do pesqueiro, são 

consideradas as condições das marés, dos ventos, da jangada, do modo de propulsão utilizado 

e a vontade dos jangadeiros. O tempo de navegação, muito variável, depende das condições 

acima mencionadas, além da habilidade, adquirida ao longo da vivência na atividade, 

evidenciando um saber-fazer característico desses trabalhadores. Para a localização do 

pesqueiro, os mestres utilizam, como pontos de referência, os morros e os edifícios da cidade, 

visualizados da jangada, de onde fazem a triangulação das informações. Contudo, algumas 

vezes as expedições de captura são realizadas em condições meteorológicas adversas. “Aí 

depende da precisão da pessoa, já fui pra maré debaixo de tormenta porque não tinha nada 

pra comer. Mas não é bom não.” (Jangadeiro J-23) 

 

 
Figura 65 – Navegação

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

No tocante à navegação, em Ponta Negra, 66,66% dos jangadeiros preferem navegar 

em pé, para ter uma melhor visualização durante a navegação, evitando possíveis acidentes 

(Figura 65). Duas formas de controle da navegação são comuns em Ponta Negra, ou seja, 

navegando na cana de leme e deixando a rabeta amarrada, sendo essa desenvolvida por 

71,43% dos jangadeiros (Figura 66), e os demais acham melhor deixar a rabeta solta e 

navegar pelo “volante” do motor (Figura 65). Esses relatam que, se a rabeta ficar amarrada, 

ela pode quebrar durante a navegação em alguma situação adversa no mar. 

O membro superior dominante na navegação também é variável, dependendo do modo 

de propulsão utilizado. Quando navegam à vela, 42,86% utilizam a esquerda na ida e a direita 

na volta, 33,33% usam o braço direito e 9,53% usam o braço esquerdo. Quando navegam no 

motor, 47,62% usam o braço direito, 23,81% utilizam o esquerdo na ida e o direito na volta, e 

14,28% usam o braço esquerdo. 
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Como em alguns momentos a navegação é tranquila, os jangadeiros costumam 

controlar a navegação, sentados no banco de governo (Figura 66). Essa variação é necessária 

por causa do cansaço causado pelo longo período em que permanecem em pé, ou por causa da 

fadiga causada pelo mau alcance na cana de leme ou no “volante” do motor, sendo necessário, 

em alguns casos, o jangadeiro realizar o abaixamento do ombro e, consequentemente, a 

inclinação lateral da coluna vertebral, para alcançar a cana de leme ou o “volante” do motor. 

 

 
Figura 66 – Posicionamento para navegação no leme 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Como a navegação fica mais sob a responsabilidade do mestre, esse fica posicionado 

nas proximidades do banco de governo, podendo ficar em pé ou sentado. O proeiro 

desempenha função durante a navegação à vela, quando precisa molhar o pano da vela. 

Durante a navegação a motor e nos intervalos em que não precisa molhar a vela, acomoda-se 

nos espaços da jangada, sentando na tampa da escotilha, ou sobre o mastro, quando não 

estiver colocado no banco de vela. 

 

4.4.5 Colocação das redes no mar 

 

Ao chegarem no pesqueiro, o mestre desliga o motor, ou fecha a vela, enquanto o 

proeiro afunda a primeira garateia, que ficará em uma das extremidades das redes, amarra a 

ponta da corda da garateia, e a corda das boias no calão das redes e começam a afundar as 

redes. A quantidade de redes é variável em cada jangada, sendo definida pelo dono da 

jangada, podendo variar de 17 a 27 redes, sendo que cada uma tem 100 metros de 

comprimento.  

As redes ficam guardadas no compartimento interno da jangada (Figura 67-a), e sua 

colocação no mar é realizada pela borda da jangada. Portanto, a jangada fica posicionada 

lateralmente, e, com o movimento da maré, a jangada vai sendo afastada, e as redes vão sendo 

lançadas ao mar. Para lançar as redes, essas precisam ser retiradas do compartimento interno, 
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e, ficando em pé, na lateral da jangada, o jangadeiro, tanto mestre quanto proeiro, abre a 

malha da rede e coloca-a no mar (Figura 67-b). Ao jangadeiro que fica em pé na lateral da 

jangada colocando as redes, é exigido força, principalmente dos membros superiores e da 

coluna vertebral, equilíbrio e habilidade para que, com o balanço do mar, o mesmo permanece 

sobre a jangada, desempenhando a função de colocação das redes no mar.  

 

 
Figura 67 – Colocação das redes no mar 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Após colocar todas as redes no mar, o jangadeiro afunda a garateia que firmará a 

jangada e prende a corda no espeque e no banco de governo. Essa etapa leva em torno de 30 a 

40 minutos e exige cooperação entre os jangadeiros mestres e proeiros. A cada quatro redes 

colocadas no mar, em média, é lançada uma boia, para ajudar na localização das redes. 

 

4.4.6 Espera pelas redes 

 

O tempo que as redes ficam no mar, pode variar de 30 a 60 minutos. Nesse tempo, os 

jangadeiros aproveitam para tirar água do compartimento interno da jangada, que pode ter se 

acumulado por causa de algum dano na estrutura da jangada ou então pela ocorrência de 

chuva, quando a tampa do compartimento interno for deixada aberta, geralmente durante a 

colocação das redes no mar. Podem também fazer a alimentação ou a pesca de linha (Figura 

68). “Agente leva a linha na jangada, chega numa poçazinha e quando acaba de arriar as 

rede agente pesca de linha... para passar o tempo. Enquanto a rede tá lá agente tamo 

pescando um peixinho de linha.” 
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Figura 68 – Espera para retirada das redes do mar 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

 Geralmente na expedição de captura de ida e vinda, a retirada das redes ocorre pelas 

19 horas da noite, quando saem para pescar à tarde, ou pelas 5 horas da manhã, quando saem 

para pescar na madrugada. Na pescaria com gelo, não se tem um horário certo para retirada 

das redes do mar. 

Em condições climáticas adversas, chuva e sol, a espera para retirada das redes se 

torna desgastante para os jangadeiros que não têm abrigo para se protegerem. Em situações de 

chuva, os jangadeiros ficam embaixo de uma lona que levam dentro da jangada, mas, segundo 

informação dos jangadeiros, o cansaço é maior em situações de sol intenso. 

 

4.4.7 Retirada das redes do mar 

 

Passado o tempo necessário para as redes ficarem no mar, é dado início à retirada das 

redes do mar. Primeiramente a garateia que segura a jangada, é retirada e um dos jangadeiros, 

geralmente o proeiro (jangadeiro a, na Figura 69), posiciona-se na proa da jangada e começa a 

puxar as redes. O outro jangadeiro posiciona-se no meio da jangada (jangadeiro b, na Figura 

69) e desempenha as funções de “desmalhar”, retirar o peixe das redes; colocá-los no local de 

armazenagem do peixe, que pode ser o monobloco, samburá, caixa de isopor ou saco de ráfia; 

e guardar as redes no compartimento interno da jangada. 

 
Figura 69 – Retirada das redes do mar 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
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A retirada das redes do mar representa um alto risco musculoesquelético para os 

jangadeiros, uma vez que esses permanecem por longos períodos realizando movimentos com 

exigência de força e em posturas forçadas. Além disso, pode ocorrer, a qualquer momento, a 

desestabilização da postura do jangadeiro, devido ao movimento da jangada no mar, ou 

alguma intercorrência durante a retirada das redes. Existe um sincronismo entre os 

jangadeiros na execução da atividade, como no momento em que o jangadeiro b se abaixa 

para guardar as redes dentro do compartimento interno (Figura 70), onde o jangadeiro a, faz 

uma pausa na sua atividade, ou então continua puxando as redes e colocando-as atrás do 

banco de vela. É importante ressaltar que 100% dos jangadeiros costumam, a cada rede 

retirada do mar, guardá-la dentro do compartimento interno da jangada, ou seja, se uma 

jangada tem de 17 a 27 redes, o jangadeiro se abaixará de 17 a 27 vezes para guardar as redes. 

 

 
Figura 70 – Momento da guarda das redes no compartimento interno da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

A jangada é deslocada contra a maré, enquanto o jangadeiro puxa as redes até onde foi 

fixada a primeira garateia, cerca de 1700 a 2700 metros de distância, dependendo do número 

de redes na jangada, estando isso diretamente relacionado à exigência de força e ao desgaste 

físico do jangadeiro. Se um dos jangadeiros ficar muito cansado, pode ser feita a troca de 

função. A rede fica mais pesada quando vêm mais peixes ou quando a rede fica muito cheia 

de sargaço (fitoplanctons, como as algas marinhas). O desgaste físico é agravado quando a 

rede é jogada mais de uma vez, o que acontece com frequência na pescaria com gelo.  

Dependendo do movimento da maré, das correntes marítimas e da profundidade que a 

rede é levada, os jangadeiros precisam abaixar-se para conseguir puxar as redes, adotando 

postura de flexão da coluna vertebral por um longo período, com repetidas ações de flexão e 

extensão da coluna vertebral. A distância da costa também é um fator importante ao ser 

considerado. Uma simulação da retirada das redes foi realizada pelos jangadeiros em uma das 
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oficinas. No esquema da Figura 71, pode ser visualizado que, quanto mais longe da costa, 

maior é a flexão da coluna vertebral para a retirada das redes do mar. 

 

 
Figura 71 – Posturas adotadas para retirada das redes do mar em função da distância da costa 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

“Chegar na maré e ir pescar, puxá a rede, arriá a rede, puxá, butá pra dentro da 

jangada. O mais pesado é puxá a rede. Puxá a rede e butá pra dentro da jangada. Que é meio 

cansativo, dói espinhaço, dói cabeça, dói tudo, dói costa, a pessoa tá se abaixando direto, 

pra butá pra dentro. E é mais de hora puxando. E a jangada também quando tá ventando, 

quando o mar tá brabo, ai fica pesado pra puxá. Demora mais, porque com vento brando 

demora na faixa de uma hora, o vento tando brabo mais buracado, na faixa de uma hora e 

meia, uma hora e quarenta. A parte mais pesada é essa.” (Jangadeiro J15).  

Nessa fase também há uma carga cognitiva, pois os pescadores precisam saber como 

puxar a rede para garantir que os peixes não escapem, bem como identificar a espécie 

capturada e a forma de segurá-la de modo a evitar acidentes, como cortes ou perfurações nos 

membros superiores. Alguns jangadeiros fazem uso de luvas na retirada das redes, evitando 
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ferimentos. Podem ser usadas luvas vendidas no mercado ou luvas adaptadas pelos 

jangadeiros (Figura 72). 

  

 
Figura 72 – Tipos de luvas utilizadas pelos jangadeiros para puxar as redes 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

4.4.8 Navegação de retorno para a praia 

 

A decisão para o retorno da expedição de captura pode ocorrer por diversas situações: 

quando os jangadeiros percebem que os peixes capturados já são em boa quantidade, ou 

“quando o peixe não está caindo na rede”, ou quando é necessário o retorno por condições 

meteorológicas adversas, ou se algum dos jangadeiros ficou doente, ou se a jangada sofreu 

algum dano estrutural. 

Para a navegação de retorno são verificadas, as condições da maré, do vento, dos 

jangadeiros e do pescado. Caso seja possível, é feito uso da propulsão à vela, para possibilitar 

economia. Em outros momentos é utilizada a vela, porque o motor pode ter dado algum 

problema. O tempo de navegação para retorno da expedição de captura vai depender das 

condições climáticas, da quantidade de peixes capturados e do meio de propulsão utilizado. 

É importante ressaltar que a jangada, no retorno da expedição de captura, apresenta, 

segundo relatos dos jangadeiros e roleiros, um peso consideravelmente maior. Isso ocorre em 

função da madeira “encharcar” quando em contato com a água, das redes molhadas guardadas 

no compartimento interno da jangada e da quantidade de pescado capturado.  

Se para a navegação foi usada a propulsão à vela (Figura 73-a), assim que se 

aproximam da praia de Ponta Negra, os jangadeiros fazem o procedimento de fechamento da 

vela. Para isso os dois jangadeiros trabalham em conjunto, um solta a amarração da vela, 

enquanto o outro, posicionado ao lado do banco de vela, solta a tranca da vela (Figura 73-b), 

em seguida, um guarda a tranca da vela sobre a jangada, e o outro puxa uma corda que 

aproxima a vela ao mastro (Figura 73-c), fechando a vela (Figura 73-d). 
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Figura 73 - Fechamento da vela 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

4.4.9 Retirada da jangada do mar 

 

 Após o retorno da expedição de captura, os jangadeiros chegam próximo à praia de 

Ponta Negra, e começam os procedimentos para retirada da jangada do mar. Mas, algumas 

vezes, dependendo da estratégia de trabalho de cada jangadeiro, pode ocorrer mais de uma 

expedição no mesmo dia. Se isso ocorrer num breve espaço de tempo, e a maré estiver em 

condições favoráveis, os jangadeiros costumam deixar a jangada ancorada na maré, próximo à 

praia (Figura 74-a), saindo da jangada (Figura 74-b) e levando consigo apenas alguns 

pertences pessoais e o pescado capturado (Figura 74-c). Assim, quando resolverem fazer nova 

expedição de captura ou apenas buscar as redes deixadas no mar, não será necessário o 

esforço para colocação da jangada no mar. 

 

 
Figura 74 - Jangada deixada ancorada na maré 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Se a jangada for retirada do mar, os jangadeiros navegam até bem próximo da praia 

(Figura 75-a), retiram o leme da popa da jangada, colocando-o sobre a jangada, e amarram o 

volante do motor para que a rabeta fique elevada (Figura 75-b), e aguardam a vinda de outras 

pessoas que ajudarão na retirada da jangada do mar (Figura 75-c). 
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Figura 75 – Retirada da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O processo de retirada da jangada do mar segue procedimentos similares ao da 

colocação da jangada no mar, ou seja, na forma de ciclos de deslocamento da jangada e 

reposicionamento dos rolos de coqueiro, até chegar ao local de estacionamento da jangada.  

Existem algumas diferenças, como um maior número de pessoas que colaboram no processo 

de retirada, em virtude do aumento do peso da jangada após a expedição de captura (Figura 

76-d), bem como, o uso da estiva, um pedaço de madeira que facilita o deslocamento da 

jangada em locais onde a jangada pode atolar (Figura 76-e). Nesse caso, o jangadeiro que está 

na proa da jangada posiciona a madeira e, assim que a jangada é deslocada, o rolo passará 

sobre a madeira, facilitando o processo. E assim vão sendo feitos os ciclos de deslocamento 

da jangada (Figura 76-f). 

 

 
Figura 76 – Retirada da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Em algumas épocas do ano a maré sobe, chegando até o estacionamento das jangadas. 

Com isso, a praia se modifica, e a retirada da jangada do mar exige esforço maior (Figura 77). 

Esse processo exige muita cooperação, pois a jangada pode ficar com uma inclinação 

acentuada, sendo preciso força e trabalho em equipe para colocá-la para cima com cuidado. 
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Os jangadeiros e ajudantes adotam posturas com grande flexão do tronco, associado à flexão 

dos membros superiores e com os membros inferiores, ao mesmo tempo que se deslocam 

impondo bastante força e ficando com os pés em flexão dorsal (Figura 77-g). Analisando as 

posturas adotadas nesse processo, em outras duas vistas, quem fica posicionado na proa da 

jangada faz o movimento de puxar a jangada, o que pode trazer grande dano à coluna 

vertebral. E os que estão na popa da jangada se apoiam em qualquer lugar da jangada para 

colaborar. Alguns encontram apoio nas bordas da jangada, fazendo uma rotação da coluna 

vertebral que, associado à exigência de força, também pode provocar graves danos às 

estruturas do corpo humano. 

 

 
Figura 77 – Retirada da jangada 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Cabe salientar que, nas demais épocas do ano, a praia fica em condições mais 

favoráveis para o estacionamento das jangadas, pois a maré não avança tanto, e a areia 

adquire uma forma mais horizontal. Mesmo assim existe o peso aumentado da jangada no 

retorno das expedições de captura e há necessidade da colaboração de mais pessoas. 

Assim que a jangada é deixada no local reservado para ela, é feito o pagamento aos 

roleiros, usando alguns peixes capturados na expedição. Em seguida, os jangadeiros 

organizam a jangada, colocando as garateias e o leme ao lado da jangada, a bolina embaixo da 

jangada, retirando a água que pode ter acumulado no compartimento interno da jangada com 

uma bucha, passando água doce sobre o motor, guardando os equipamentos que ficarão dentro 

da jangada, retirando os peixes capturados, colocando o mastro no banco de vela, caso esse 

não esteja, e abrindo a vela, para que seque, entre outros afazeres que o jangadeiro julgar 

necessário. 
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Uma dificuldade observada na atividade jangadeira em Ponta Negra consiste na 

questão dos bares e dos restaurantes que dispõem suas cadeiras de praia e guarda-sois na beira 

da praia que, por vezes atrapalham a atividade dos jangadeiros, como pode ser visto pelo 

relato do jangadeiro “Às vezes quer pegar a rede naquela hora e não pode” (Jangadeiro – 

J12). 

 

4.4.10 Retorno dos jangadeiros para casa 

 

Após o retorno da expedição de captura, é realizado o processo de comercialização do 

pescado pelo mestre ou pelo dono da jangada. Esse pode ser realizado diretamente ao 

consumidor, ou indiretamente quando é repassado o pescado ao atravessador ou marchante, 

que vende e só paga os jangadeiros aos finais de semana. Segundo os jangadeiros, o valor da 

renda mensal varia de acordo com o volume pescado, número de jangadeiros, tipo de peixe 

capturado e condições climáticas, conforme fala de jangadeiro: Hoje é tudo difícil, o peixe 

hoje é totalmente difícil que nem antigamente, antigamente você, você ia pra o mar e você 

sabia que trazia e o hoje você vai, às vezes você traz, às vezes você não traz, porque o peixe 

tá difícil, mudou muito (Jangadeiro – J10). 

A forma de comercialização do pescado vai influenciar no peso a ser transportado pelo 

jangadeiro no retorno para casa. Se ele repassa o pescado para um atravessador, este fica 

encarregado pelo transporte dos peixes. Mas se a comercialização é realizada pelo jangadeiro, 

o transporte fica sob sua responsabilidade. Para esses, além do cansaço provocado pela 

expedição de captura, da fome e dos utensílios de uso pessoal que são levados para casa, o 

jangadeiro transportará os peixes capturados. Além disso, se o jangadeiro costuma guardar o 

motor em casa, o mesmo é transportado com auxílio do carrinho. 

O caminho é o mesmo percorrido para chegar à praia. Os peixes em Ponta Negra 

geralmente são transportados de forma manual, podendo variar na forma, de acordo com o 

hábito de cada jangadeiro e a quantidade de peixes capturados. As formas de transporte, 

observadas em Ponta Negra, variaram muito, como o uso do saco de ráfia colocado sobre o 

ombro (Figura 78-a); sacola de ráfia transportada com auxílio do remo colocado sobre o 

ombro (Figura 78-b), uma opção melhor, se comparada a anterior pela não elevação do 

membro superior acima da linha do ombro; caixa de isopor colocada sobre o ombro (Figura 

78-c), forma dificultada pelas dimensões da caixa, dificuldade de pega e pela elevação do 

membro superior acima da linha do ombro; linha de naylon, que agrupa os peixes, sendo 
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transportada com a mão associada à extensão do cotovelo (Figura 78-d), sendo uma boa 

possibilidade de transporte, ou com flexão do cotovelo (Figura 78-e), forma danosa pela 

extensão do punho e sobrecarga a esta articulação, pelo peso dos peixes transportados. 

 

 
Figura 78 – Formas de transporte do pescado da praia para a Vila de Ponta Negra 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

O esforço para realizar o transporte dos peixes é relativamente grande e exige do 

jangadeiro algumas estratégias para suportar a dor e chegar o quanto antes em casa“quando 

termina a ladera tu enverga o corpo pra trás pra vê se diminui a dor, que sente tanta dor que 

só falta não suportá a dor que sente” (Jangadeiro J- 24). Em casa repousam até a pescaria 

seguinte ou realizam outras atividades ligadas à pesca, como: conserto e fabricação de redes, 

conserto e construção de novas jangadas. 

 Questionados sobre a fase mais cansativa de toda a expedição de captura, os 

jangadeiros relataram ser a retirada das redes do mar com 52,39%. As demais fases são a 

colocação e retirada da jangada do mar. Com menor porcentagem de jangadeiros aparecem as 

questões referentes ao retorno para casa, navegação, outras atividades e sono (Tabela 10). 
 

Tabela 10 – Fase mais cansativa da expedição de captura relatada pelos jangadeiros 
 

Fase mais cansativa Percentual dos jangadeiros 
Puxar as redes  52,39% 

Rolo (colocação e retirada da jangada)  19,05%  
Retorno para casa  14,28%  

Navegação  4,76% 
Outras atividades como remendar redes  4,76% 

Sono  4,76%  
 100% 
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4.5 Resultantes da avaliação de saúde nos jangadeiros 

 

Nos itens seguintes serão descritas e analisadas as informações coletadas na avaliação 

de saúde, realizada nos jangadeiros de Ponta Negra. Entre elas, a avaliação postural, a 

flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, a flexibilidade da musculatura 

isquiotibial e região lombar, a preensão manual e as dores músculo-esqueléticas. 

 

4.5.1 Avaliação postural 

 

A avaliação postural traduz como o corpo dos jangadeiros reflete a atividade por eles 

desenvolvida. Procurando fazer a relação entre os aspectos mais relevantes da avaliação 

(Tabela 11) e a atividade jangadeira, temos uma população com a coluna cervical, membros 

superiores e ombros à frente, já que grande parte das funções por eles desempenhadas 

ocorrem anteriormente, sendo necessária uma flexão da coluna cervical e trabalho dos ombros 

e membros superiores na linha média do corpo. 

O membro superior direito sofre um maior reflexo. Existe um maior percentual de 

jangadeiros com uma anteriorização do ombro e protusão da escápula. Isso ocorre 

biomecanicamente pelo maior desempenho de funções com o ombro direito, forçando a 

escápula a ficar mais saliente posteriormente.

Como o corpo humano precisa se manter em equilíbrio na posição ortostática e já 

havendo uma anteriorização da coluna cervical e membros superiores, a coluna torácica se 

posterioriza e a coluna lombar aumenta sua curvatura anteriormente. 

Um fato interessante nas avaliações posturais dos jangadeiros foi com relação à 

66,66% dos jangadeiros apresentarem pés abdutos. Se relacionarmos isso com a atividade, 

uma resposta possível para esse fato é a necessidade de aumentar a base de sustentação dos 

jangadeiros, já que eles precisam se manter equilibrados em cima da jangada nas expedições 

de captura, consequentemente, se os pés se posicionarem com uma rotação externa, aumenta-

se a base de sustentação. 

 

Tabela 11 – Avaliação postural dos jangadeiros 
 

 Percentual dos jangadeiros 
Ombros protusos 100% 
Ombro rebaixado a direita  42,86% 
Escápula protusa a direita 47,62% 
Membros superiores adiante  100% 
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Hiperlordose cervical  76,19% 
Hipercifose torácica  80,95% 
Hiperlordose lombar  90,48% 
Pelve em Anteroversão  52,38% 
Linha poplítea alinhada  90,48% 
Joelhos alinhados  76,19% 
Pés abdutos  66,66% 

 

4.5.2 Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro 

  

 A flexão do ombro é aquela que, numa vista lateral do jangadeiro, poderia ser descrita 

como o movimento anterior do ombro e a extensão como o movimento posterior. A escolha, 

pela avaliação da flexibilidade do movimento do ombro, ocorreu em virtude das observações 

de campo e dos relatos dos jangadeiros, pelo seu uso frequente. 

 É importante ponderar que, para a análise, foram utilizados os dados dos 21 

jangadeiros da praia de Ponta Negra, e criados os índices de proporcionalidade. Dessa forma, 

obteve-se uma validade interna e direcionada para a população que foi trabalhada. Isso é 

importante, porque se tem um grupo com características semelhantes e que desenvolvem o 

mesmo tipo de atividade. 

Observa-se que os jangadeiros de menor índice de proporcionalidade (0 a 0,33) têm 

uma melhor flexibilidade do ombro direito (42,86%). Ocorre o contrário com os jangadeiros 

de maior índice de proporcionalidade (0,67 a 1), onde a maior flexibilidade é a do ombro 

esquerdo. Chama-se atenção para o grupo intermediário do índice de proporcionalidade, que 

tem boa flexibilidade em ambos os ombros (Tabela 12 e a Figura 79). 

 
Tabela 12 – Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro 

 
Índice de 
proporcionalidade 
da flexibilidade Ombro Esquerdo Ombro Direto 
0 a 0,33 2 9,52% 9 42,86% 
0,34 a 0,66 9 42,86% 10 47,62% 
0,67 a 1 10 47,62% 2 9,52% 
Total 21 100% 21 100% 
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Figura 79 – Índice de proporcionalidade da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro 

  

Representando estes dados em outra forma, a Figura 80 demonstra que os jangadeiros 

apresentaram flexibilidades semelhantes em ambos os ombros. Em 50% dos jangadeiros, a 

flexibilidade do ombro esquerdo esteve entre 140 a 165 graus e, no ombro direito, entre 141 a 

160 graus. Se esses valores fossem comparados com os valores de referência indicados na 

literatura, os jangadeiros estariam classificados com baixa flexibilidade (menor que 207 

graus) (MONTEIRO, 2000). 

 
Figura 80 – Boxplot da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro (graus) (Dados Originais) 

 

Essa diminuição da flexibilidade dos jangadeiros, quando comparada com valores de 

referência, se explica pela atividade dessa população, onde a maior parte é desenvolvida 
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abaixo da linha do ombro, como pode ser visualizado na Figura 81, em uma simulação da 

retirada das redes do mar. 

 

 
Figura 81 – Jangadeiro demonstrando o movimento na retirada das redes do mar 

Fonte: Acervo do Projeto Jangadeiros (GREPE/UFRN) 
 

Buscando compreender melhor esses jangadeiros e como os anos na atividade 

jangadeira podem ter interferido nas suas condições físicas, fez-se a relação entre o índice de 

experiência e a flexibilidade do movimento de flexão e extensão do ombro. 

O grupo de jangadeiros com uma experiência intermediária apresentou ser o grupo de 

maior representatividade para a classe de menor flexibilidade do ombro direito (0 a 0,33), ou 

seja, 23,81%. Para a classe de flexibilidade média do ombro direito (0,34 a 0,66), os 

jangadeiros de experiência intermediária e alta ([0,51 a 0,75] e [0,76 a 1], respectivamente) 

apresentaram os resultaram de maiores índices de proporcionalidade. Já a classe de maior 

flexibilidade média do ombro direito (0,67 a 1) é representada apenas pelo grupo de 

experiência intermediária (9,52%) (Tabela 13 e Figura 82). 
 

Tabela 13 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 
movimento de flexo extensão do ombro direito 

 
Índice de 
Experiência na 
Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade da flexibilidade do 
movimento de flexo extensão do ombro direito Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 - - 2 9,52% - - 2 9,52% 
0,51 a 0,75 5 23,81% 4 19,05% 2 9,52% 11 52,38% 
0,76 a 1 4 19,05% 4 19,05% - - 8 38,10% 
Total 9 42,86% 10 47,62% 2 9,52% 21 100,00% 
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Figura 82 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 

movimento de flexo extensão do ombro direito 
 

 Analisa-se que a menor flexibilidade do ombro esquerdo é representada apenas pelo 

grupo de experiência intermediária (9,52%). Já para a flexibilidade média do ombro esquerdo, 

o grupo mais experiente (0,76 a 1) destaca-se (23,81%). Para a maior flexibilidade do ombro 

esquerdo, o grupo de experiência intermediária apresenta a maior participação (28,57%) 

(Tabela 13 e Figura 83). 

Tabela 13 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 
movimento de flexo extensão do ombro esquerdo 

 
Índice de 
Experiência na 
Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade da flexibilidade 
do movimento de flexo extensão do ombro 

esquerdo Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 - - 1 4,76% 1 4,76% 2 9,52% 
0,51 a 0,75 2 9,52% 3 14,29% 6 28,57% 11 52,38% 
0,76 a 1 - - 5 23,81% 3 14,29% 8 38,10% 
Total 2 9,52% 9 42,86% 10 47,62% 21 100% 
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Figura 83 - Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 

movimento de flexo extensão do ombro esquerdo 
 

É importante relacionar esses resultados com a análise da atividade e compreender 

que, com o passar dos anos na atividade, os jangadeiros vão adquirindo habilidade com os 

dois membros superiores, ocorrendo um maior uso do membro superior de menor dominância 

na população dos jangadeiros. Esse fato se comprova pelas observações feitas na atividade, 

onde, em algumas fases da expedição de captura, existe o uso concomitante do membro 

superior direito e esquerdo. Um exemplo disso acontece com o jangadeiro que fica na proa da 

jangada, na retirada das redes do mar, onde se faz necessário uma movimentação contínua de 

flexão do membro superior direito, pega na rede, extensão do membro superior direito e 

concomitantemente flexão do membro superior esquerdo, pega na rede, extensão do membro 

superior esquerdo e assim consecutivamente até o final das redes. 

 

4.5.3 Flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar 

  

Analisando pelo índice de proporcionalidade, dos jangadeiros avaliados 38,10% 

apresentaram a menor flexibilidade, como também, 38,10% apresentaram uma flexibilidade 

mediana e 23,81% dos jangadeiros apresentaram a maior flexibilidade da musculatura 

isquiotibial e região lombar (Tabela 14 e Figura 84). 
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Tabela 14 e Figura 84 – Índice de proporcionalidade da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar 
 
Indice de 
proporcionalidade 
da flexibilidade 

Percentual 
dos 

jangadeiros 
0 a 0,33 8 38,10% 
0,34 a 0,66 8 38,10% 
0,67 a 1 5 23,81% 
Total 21 100% 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fazendo a relação entre o índice de experiência na atividade jangadeira com o índice 

de proporcionalidade da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar, observa-se 

que o grupo de experiência intermediária apresenta maior índice para a menor flexibilidade da 

musculatura isquiotibial e região lombar (0 a 0,33) e também para a flexibilidade média (0,34 

a 0,66). Já para a maior flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar (0,67 a 1), o 

grupo de jangadeiros de maior experiência (0,76 a 1) foi o que mais se destacou (14,29%) 

(Tabela 15 e Figura 85). 

 

Tabela 15 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 
flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar 

 
Índice de 
Experiência 
na Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade da flexibilidade da 
musculatura isquiotibial e região lombar Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 1 4,76% 1 4,76% - - 2 9,52% 
0,51 a 0,75 4 19,05% 5 23,81% 2 9,52% 11 52,38% 
0,76 a 1 3 14,29% 2 9,52% 3 14,29% 8 38,10% 
Total 8 38,10% 8 38,10% 5 23,81% 21 100,00% 
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Figura 85 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 

flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar. 
 

Pegando os valores em centímetros, analisa-se que 50% dos jangadeiros apresentaram 

flexibilidade acima de 28 cm. Mesmo assim, 25% dos jangadeiros apresentaram flexibilidade 

de 24 a 25 cm, e outros 25% apresentaram flexibilidade de 15 a 23 centímetros (Figura 86). 

  

 
Figura 86 – Boxplot da flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar (Dados Originais) 

 

Ressalta-se que 75% dos jangadeiros têm flexibilidade da musculatura isquiotibial e 

região lombar acima de 23 cm. Exemplificando o que esse resultado significa, no banco de 

Wells essa marca corresponde a alcançar a ponta dos pés. Portanto, pode-se considerar que 

esse resultado também está relacionado com a atividade, já que grande parte das operações, na 

atividade jangadeira, é realizada com movimentos de flexo extensão da coluna vertebral, e 
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comumente os elementos da jangada estão dispostos sobre a jangada, ou seja, na mesma linha 

dos pés, justificando os resultados encontrados nos jangadeiros.  

Ao analisarmos os resultados, de acordo com as normas de classificação da American 

College of Sports Medicine (ACMS), (PITANGA, 2004) é possível verificar que os 

jangadeiros na faixa etária dos 30 aos 39 anos apresentaram os menores resultados, onde 3 

dos jangadeiros têm flexibilidade muito fraca, 2, fraca e 1, alta. No entanto, de acordo com a 

norma da ACMS, a flexibilidade vai diminuindo de acordo com o aumento da idade, e, nos 

jangadeiros, existem valores de classificação muito alta entre os de idade mais avançada 

(Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Análise dos resultados do Banco de Wells dos jangadeiros por faixa etária pela classificação da 
ACMS (2000) 

 

Faixa etária  Frequência 

Resultados dos 
jangadeiros no Banco 

de Wells (cm) 

Análise pelas normas da 
ACMS (2000) 

 
Número de jangadeiros e 

classificação 
20 a 29 anos 2 9,52% 32,40 1 regular, 1 muito alta 

30 a 39 anos 6 28,57% 

 
17,19,20,21,23,37 

 
3 muito fraco, 2 fraco,  

1 alta 

40 a 49 anos 7 33,33% 

 
15,26,27,28,31,42,45 

 
1 muito fraco, 3 regular,  

1 alta, 2 muito alta 

50 a 59 anos 6 28,57% 

 
26,27,28,32,40,49 

 
2 regular, 2 alta,  

2 muito alta 
Total 21 100%   

 

4.5.4 Preensão manual 

 

 Metade dos jangadeiros (50%) teve um índice de proporcionalidade da preensão 

manual direita mediano (0,34 a 0,66), e 45% apresentaram índice de proporcionalidade alto 

(0,67 a 1) (Tabela 17 e a Figura 87). 
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Tabela 17 e Figura 87 – Índice de proporcionalidade da preensão manual direita 
 

 
Indice de 
proporcionalidade 
da preensão 
manual direita 

Percentual dos 
jangadeiros 

0 a 0,33 1 5% 
0,34 a 0,66 10 50% 
0,67 a 1 9 45% 
Total 20 100% 

 
 

 

 

 

É interessante perceber que 75% dos jangadeiros tiveram um índice de 

proporcionalidade da preensão manual esquerda mediano (0,34 a 0,66) (Tabela 18 e Figura 

88). Portanto, comparando os dois resultados apresentados, observa-se que os jangadeiros 

apresentam mais força na mão esquerda do que na mão direita. 

 

Tabela 18 e Figura 88 – Índice de proporcionalidade da preensão manual esquerda 
 
Índice de 
proporcionalidade 
da preensão 
manual esquerda 

Percentual dos 
jangadeiros 

0 a 0,33 3 15% 
0,34 a 0,66 15 75% 
0,67 a 1 2 10% 
Total 21 100% 
 

 

 

 

 

A menor preensão manual direita (0 a 0,33) é representada apenas pelo grupo de 

jangadeiros de experiência intermediária (5%). Para a segunda classe, a preensão manual 

direita média (0,34 a 0,66) é representada tanto pelo grupo de experiência intermediária, 

quanto pelo grupo mais experiente (20% para ambos). Já para a maior preensão manual 

direita, o grupo de experiência intermediário foi o que mais se destacou (25%). Vale ressaltar 

que o grupo com menor experiência (0,34 a 0,66) encontra-se com a preensão manual direita 

mediana (Tabela 19 e Figura 89). 
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Tabela 19 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 
preensão manual direita 

 
Índice de 
Experiência 
na Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade da 
preensão manual direita Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 - - 2 10% - - 2 10% 
0,51 a 0,75 1 5% 4 20% 5 25% 10 50% 
0,76 a 1 - - 4 20% 4 20% 8 40% 
Total 1 5% 10 50% 9 45% 20 100% 

 

 
Figura 89 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 

preensão manual direita 
 

 Os resultados da preensão manual esquerda, pelo índice de proporcionalidade, são 

mais definidos. Os grupos de média e alta experiência na atividade jangadeira apresentaram, 

predominantemente, uma preensão manual esquerda média (0,34 a 0,66). Os demais grupos 

apresentaram valores similares e baixos (5%) (Tabela 20 e Figura 90). 

 

Tabela 20 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 
preensão manual esquerda 

 
Índice de 
Experiência 
na Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade da preensão 
manual esquerda Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 1 5% 1 5% - - 2 10% 
0,51 a 0,75 1 5% 8 40% 1 5% 10 50% 
0,76 a 1 1 5% 6 30% 1 5% 8 40% 
Total 3 15% 15 75% 2 10% 20 100% 
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Figura 90 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade da 

preensão manual esquerda 
 

Levando em conta os resultados da preensão manual em KgF, e comparando o lado 

esquerdo e o direito, observa-se que os jangadeiros apresentaram uma menor variabilidade 

para a preensão manual esquerda do que na direita. 50% dos jangadeiros apresentaram até 

36KgF na preensão esquerda. No entanto, ambas apresentaram valores extremos, sendo a 

preensão esquerda com valores acima e abaixo da concentração dos dados, já a preensão 

direita apresentou o menor valor extremo. Em relação a preensão direita, 50 % dos mesmos 

apresentam até 34 KgF. 25% dos jangadeiros apresentaram uma preensão direita de 42 até 

51KgF, e, no esquerdo, ele varia de 40 até 52KgF. Chama-se atenção para o fato de que o 

maior valor foi o da preensão manual esquerda, no entanto, o menor valor da preensão foi o 

da direita (Figura 91). 
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Figura 91 – Boxplot da preensão manual direita (Dados Originais) 

 

De acordo com os valores de referência para a preensão manual, a classificação pode 

ser em cinco níveis, ou seja, excelente, bom, regular, fraco e muito fraco (PITANGA, 2004). 

Ao analisar os resultados dos jangadeiros, a maioria, tanto na preensão manual direita quanto 

na esquerda, se encaixa numa classificação de preensão manual muito fraca. 

 

Tabela 21 – Análise dos resultados da preensão manual dos jangadeiros pela classificação apresentada por 
Corbin e Colaboradores (1978) 

 

Classificação 
por Corbin e 
Colaboradores 
(1978)  

Frequência 
dos 

jangadeiros 

Preensão manual  
direita em (KgF) nos 

jangadeiros 

 
 

Frequência 
dos 

jangadeiros 

Preensão manual 
esquerda em (KgF)  nos 

jangadeiros 

Muito Fraco 13 
16,29,29,33,34,35,36,38,3

8,38,39,40,40 
12 25,29,30,35,36,36,37,37,38

,38,38,38 
Fraco 6 41,42,42,44,44,47 6 40,40,40,40,41,41 
Regular 1 51 2 45,52 

Total 20  20  
 

4.5.5 Dores músculo esqueléticas 

 

Dentro da avaliação de saúde, também investigou-se as queixas dolorosas, dores 

músculo-esqueléticas, entre os jangadeiros. Como essas podem sofrer variações em relação ao 

tempo, procurou-se aplicar tanto o Diagrama de Dores, que questiona a ocorrência de dores 

no momento da aplicação do questionário, ou seja, aquelas dores mais recentes, quanto, o 

Questionário Nórdico, o qual investiga a ocorrência de queixas dolorosas nos últimos sete 

dias e nos últimos doze meses. Consegue-se, dessa forma, uma maior amplitude com relação 
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ao histórico de dores nos jangadeiros, colaborando para a compreensão de como são as 

queixas dolorosas nos jangadeiros. 

Cabe salientar que a aplicação do diagrama e do questionário foi no momento em que 

os jangadeiros estavam em repouso, ou seja, quando não estavam envolvidos com a expedição 

de captura. Para buscar maiores informações, o diagrama de dores foi aplicado num período 

de 10 dias de observação sistemática, no retorno das expedições de captura, para verificar se, 

após uma jornada de trabalho, existiam relatos de dores. 

Os resultados iniciais demonstram que 76,19% dos jangadeiros não apresentaram 

dores músculo-esqueléticas pelo Diagrama de Dores quando estavam em repouso. Portanto, 

apenas 23,8% dos jangadeiros apresentaram dores, sendo essas de uma a três áreas (Tabela 22 

e na Figura 92). 

 

Tabela 22 e Figura 92 – Número de áreas dolorosas - Diagrama de Dores 
 
Número de Áreas 
dolorosas 

Percentual dos 
jangadeiros 

Nenhuma 16 76,19% 
Uma 2 9,52% 
Duas 2 9,52% 
Três 1 4,76% 
Total 21 100% 
 

 

 

Uma das áreas dolorosas, mais relatada pelos jangadeiros, foi a região lombar com 

19,05% e com intensidade entre 4 e 8, numa escala de 0 a 10 (Tabela 23). Demonstram, 

através dessas queixas dolorosas, que a coluna lombar é exigida na atividade jangadeira. 

 

Tabela 23 – Áreas dolorosas e intensidade da dor em repouso - Diagrama de Dores 
 

 Percentual dos jangadeiros Intensidade 
Coluna Lombar 19,05% 4, 6, 8 
Ombro direito 9,53 % 5, 10 

Ombro esquerdo 4,76% 10 
Braço direito 4,76% 5 
Mão direita 4,76% 3 
Pé esquerdo 4,76% 2 

 

 Durante os 10 dias de observação sistemática da atividade, o Diagrama de dores foi 

aplicado 32 vezes nos jangadeiros, quando esses estavam retornando da expedição de captura. 

0

20

40

60

80

Nenhuma Uma Duas TrêsPe
rc

en
tu

al
 d

os
 Ja

ng
ad

ei
ro

s

Número de áreas dolorosas - Diagrama de dores



Oportunidades de melhoria ergonômica das exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra, Natal-RN                              Anelena Jaeschke 

106 
 

Como a atividade é desenvolvida de acordo com a organização de cada jangadeiro, nesses 10 

dias, conseguiu-se aplicar o Diagrama de dores em 10 dos 21 jangadeiros participantes da 

pesquisa.  

Os resultados confirmam a coluna lombar como área de maior relato de dores, mas 

com uma ocorrência bem maior, 42,86%. Vale ressaltar que a intensidade da dor também é 

maior. Esse é mais um indício da exigência da coluna lombar na atividade jangadeira (Tabela 

24). 

 

Tabela 24 – Áreas dolorosas e intensidade da dor no retorno da expedição de captura - Diagrama de Dores 
 

 Percentual dos jangadeiros Intensidade 
Coluna lombar 42,86 % 3, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10  
Joelho esquerdo 28,57 % 5, 5, 5, 5, 5, 8 
Perna direita e esquerda  4,76 % 5  

 

A importância da utilização de duas formas de avaliação dos relatos de dores pode ser 

demonstrada nesta pesquisa, já que apenas 23,8% dos jangadeiros relataram estar sentido 

alguma dor durante a aplicação do Diagrama de dores em repouso, ao passo que, na aplicação 

do questionário Nórdico, 95,24% dos jangadeiros relataram ter sentido alguma dor nos 

últimos sete dias, e 100% nos últimos doze meses (Figura 93). 

 

 
Figura 93 – Comparação entre os relatos de dores através do diagrama de dores e do questionário Nórdico 

 

Analisando os dados por índice de proporcionalidade do número de áreas dolorosas, 

pelo questionário Nórdico, observa-se que 57,14% estavam na classe de menor índice da dor 

relatada (0 a 0,33) nos últimos sete dias. Já nos últimos doze meses, a maioria dos jangadeiros 
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representa as classes de menor índice de dor (47,62%) e índice de dor mediano (42,86%). 

Percebe-se, dessa forma, que os quadros álgicos estão presentes nessa população e que, ao 

analisar seu histórico de dores, existe um aumento significativo de relatos de dores quando se 

toma uma escala maior de tempo (Tabela 25 e Figura 94). 

  

Tabela 25 – Índice de proporcionalidade do número de áreas dolorosas - Questionário Nórdico 
 

Índice de proporcionalidade do 
número de áreas dolorosas Últimos sete dias Últimos doze meses 

0 a 0,33 12 57,14% 10 47,62% 
0,34 a 0,66 5 23,81% 9 42,86% 
0,67 a 1 4 19,05% 2 9,52% 
Total 21 100% 21 100% 

 

 
Figura 94 - Índice de proporcionalidade do número de áreas dolorosas nos últimos sete dias e doze meses - 

questionário Nórdico 
 

Metade dos jangadeiros que sentiram dores nos últimos doze meses equivale a 75% 

dos jangadeiros que sentiram dores nos últimos sete dias. Quanto ao número de áreas 

dolorosas, 50% dos jangadeiros que relataram dores nos últimos sete dias apresentaram de 3 a 

11 áreas dolorosas, no entanto, a maior concentração está entre 3 e 8. Já nos doze meses, 50% 

dos jangadeiros apresentaram de 5 a 14 áreas dolorosas. Quando é analisado o número de 

áreas dolorosas, também se tem um dado interessante, qual seja, 50% dos jangadeiros nos 

últimos sete dias apresentam de 3 a 11 áreas dolorosas, e quando se pega um recordatório de 

dores dos últimos doze meses, essas áreas vão de 5 a 14. São muitas áreas dolorosos e uma 

grande porcentagem da população com esses relatos (Figura 95). 
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Figura 95 – Boxplot do número de áreas dolorosas - Questionário Nórdico (Dados Originais) 

 

 Relacionando o índice de experiência na atividade e o índice de proporcionalidade, 

observa-se que os jangadeiros de experiência intermediária destacaram-se em relação ao 

menor índice de proporcionalidade do número de áreas dolorosas nos últimos doze meses. Já 

para o índice de proporcionalidade mediano para o número de áreas dolorosas nos últimos 

doze meses, o grupo de maior experiência foi o que mais se destacou. Para o maior intervalo 

do índice de proporcionalidade (0,67 a 1), ambos os grupos de experiência maior e 

intermediária destacaram-se com o mesmo percentual, porém relativamente baixo (4,76%) 

(Tabela 26 e Figura 96). 

 
Tabela 26– Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 

número de áreas dolorosas nos últimos doze meses – Questionário Nórdico 
 

Índice de 
Experiência 
na Atividade 
Jangadeira 

Índice de proporcionalidade do número 
de áreas dolorosas nos últimos doze meses 

– Questionário Nórdico Total 

0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 
0,26 a 0,50 - - 2 9,52% - - 2 9,52% 
0,51 a 0,75 8 38,10% 2 9,52% 1 4,76% 11 52,38% 
0,76 a 1 2 9,52% 5 23,81% 1 4,76% 8 38,10% 
Total 10 47,62% 9 42,86% 2 9,52% 21 100% 
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Figura 96 – Relação entre índice de experiência na Atividade Jangadeira e índice de proporcionalidade do 

número de áreas dolorosas nos últimos doze meses – Questionário Nórdico 
 

Para entender melhor sobre a localização dessas dores, agrupou-se o número de dores 

dos jangadeiros em três grupos: membros superiores, coluna vertebral e membros inferiores. 

Essa separação foi baseada no questionário Nórdico para fins de melhor visualização, e 

compreendem membros superiores (pescoço, ombros, cotovelos, punhos e mãos), coluna 

vertebral (coluna dorsal e lombar) e membros inferiores (quadril e coxas, joelhos, tornozelo e 

pé). 

 Nos últimos sete dias, 57,14% dos jangadeiros sentiam dores, em uma área das duas 

áreas contidas no questionário Nórdico, referente à coluna vertebral; 23,81% dos jangadeiros 

não sentiam nenhuma dor nessa região; e 19,05% sentiam dores em duas áreas, ou seja, 

coluna lombar e torácica. Nas regiões dos membros inferiores e superiores, 33,33% dos 

jangadeiros não sentiram dores na última semana. Em situação extrema, encontramos que 

9,52% dos jangadeiros relataram seis das sete áreas dolorosas nos membros superiores 

(Tabela 27 e Figura 97). 
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Tabela 27 – Número de áreas dolorosas nos últimos sete dias separado por membros superiores (MMSS), coluna 
vertebral e membros inferiores (MMII) - Questionário Nórdico 

 

Número de áreas dolorosas MMSS COLUNA 
VERTEBRAL MMII 

Nenhuma 7 33,33% 5 23,81% 7 33,33% 
Uma 7 33,33% 12 57,14% 6 28,57% 
Duas 3 14,29% 4 19,05% 5 23,81% 
Três 1 4,76% - - - - 
Quatro 1 4,76% - - 1 4,76% 
Cinco - - - - 2 9,52% 
Seis 2 9,52% - - - - 
Total 21 100% 21 100% 21 100% 

 

 
Figura 97 – Número de áreas dolorosas nos últimos sete dias separado por membros superiores (MMSS), coluna 

vertebral e membros inferiores (MMII) - Questionário Nórdico 
 

Quando se analisa os dados dos últimos doze meses, também se verifica que 57,14% 

sentiam uma área dolorosa na região da coluna vertebral. No caso dos membros inferiores, 

38,10% não sentiam dores em nenhuma região, e 23,81% dos jangadeiros sentiam dores em 

duas regiões dos membros superiores (Tabela 28 e Figura 98). 

 

Tabela 28 - Número de áreas dolorosas nos últimos doze meses separado por membros superiores (MMSS), 
coluna vertebral e membros inferiores (MMII) - Questionário Nórdico 

 

Número de áreas dolorosas MMSS COLUNA 
VERTEBRAL MMII 

Nenhuma 5 23,81% 3 14,29% 8 38,10% 
Uma 2 9,52% 12 57,14% 4 19,05% 
Duas 5 23,81% 6 28,57% 4 19,05% 
Três 4 19,05% - - 2 9,52% 
Quatro 1 4,76% - - 1 4,76% 
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Cinco 2 9,52% - - 2 9,52% 
Seis 1 4,76% - - - - 
Sete 1 4,76% - - - - 
Total 21 100% 21 100% 21 100% 

 

 
Figura 98 – Número de áreas dolorosas nos últimos doze meses separado por membros superiores (MMSS), 

coluna vertebral e membros inferiores (MMII) - Questionário Nórdico 
 

Em relação aos membros superiores, analisa-se que 50% dos jangadeiros relataram 

uma área dolorosa nos últimos sete dias; já nos últimos doze meses, até duas áreas dolorosas. 

Com relação à coluna vertebral, a maioria dos jangadeiros relatou uma área dolorosa, com 

exceção de um jangadeiro que indicou nenhuma área com dor, e outro com duas. Já para os 

doze meses, 50% dos mesmos apresentaram até uma área com dor e os outros 50%, duas 

áreas dolorosas. Sobre os membros inferiores, os jangadeiros apresentaram, tanto para os 

últimos sete dias quanto para os últimos doze meses, 50% de até uma área com dor e 50% de 

duas a cinco áreas dolorosas (Figura 99). 
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Figura 99 – Boxplot do número de áreas dolorosas nos últimos sete dias e doze meses separado por membros 

superiores, coluna vertebral e membros inferiores - Questionário Nórdico (Dados Originais) 
 

A parte do corpo com maior incidência de dor nos jangadeiros, nos últimos sete dias, é 

a coluna vertebral lombar (71,43%), precedida de joelhos (52,38%), do tornozelo e dos pés 

(33,33%). No cotovelo direito, nenhum jangadeiro relatou dor; já no esquerdo, 4,76% 

queixaram-se de dores na respectiva região (Tabela 29 e Figura 100). 

 
Tabela 29 – Partes do corpo dolorosas nos últimos sete dias – Questionário Nórdico 

 
PARTE DO CORPO Frequência Percentual dos jangadeiros 
Cotovelo direito 0 0,00% 
Ombro Esquerdo 1 4,76% 
Cotovelo esquerdo 1 4,76% 
Punho/mão esquerda 1 4,76% 
Ombro Direito 2 9,52% 
Cotovelos 2 9,52% 
Punho/mão direita 2 9,52% 
Pescoço 4 19,05% 
Ombros 4 19,05% 
Punhos e mãos 4 19,05% 
Coluna dorsal 5 23,81% 
Quadril e coxas 5 23,81% 
Tornozelo ou pés 7 33,33% 
Joelhos 11 52,38% 
Coluna lombar 15 71,43% 
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Figura 100 – Partes do corpo dolorosas nos últimos sete dias - Questionário Nórdico 

 

 De forma similar, nos últimos doze meses, a coluna lombar e os joelhos representaram 

os dois maiores índices de dor nos jangadeiros (80,95% e 57,14% respectivamente). No 

entanto, chama atenção os 57,14% de jangadeiros que relataram dores na região do pescoço, 

podendo isso estar associado à questão da navegação e à grande exigência da atenção visual 

durante a navegação. Não houve relato de dor no cotovelo esquerdo (Tabela 30 e Figura 101). 

 

Tabela 30 – Partes do corpo dolorosas nos últimos doze meses - Questionário Nórdico 
 
PARTE DO CORPO Frequência Percentual dos jangadeiros 
Cotovelo esquerdo 0 0,00% 
Punho/mão esquerda 1 4,76% 
Ombro esquerdo 2 9,52% 
Cotovelo direito 2 9,52% 
Ombro Direito 3 14,29% 
Cotovelos 3 14,29% 
Punho/mão direita 3 14,29% 
Punhos e mãos 5 23,81% 
Tornozelo ou pés 5 23,81% 
Ombros 6 28,57% 
Coluna dorsal 6 28,57% 
Quadril e coxas 7 33,33% 
Pescoço 12 57,14% 
Joelhos 12 57,14% 
Coluna lombar 17 80,95% 
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Figura 101 – Partes do corpo dolorosas nos últimos doze meses - Questionário Nórdico. 

 

Analisando o coeficiente de variação, o grupo de menor variação foi o grupo de 

flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro esquerdo. O grupo de preensão 

manual também obteve um dos menores coeficientes de variação. Dentro do grupo das dores, 

chama atenção a variável do Diagrama de dores que obteve o maior coeficiente de variação. 

Já para o grupo tempo, o mesmo teve tanto coeficientes de variação baixo, quanto médio e 

alto (Tabela 31). 

 

Tabela 31 – Coeficiente de variação das variáveis 
 
Coeficiente de Variação 
Variável % Grupo 

Flexo extensão do ombro esquerdo (graus) 11,85% Flexibilidade 

Preensão manual esquerda 
15,00% Preensão manual 

Flexo extensão do ombro direito (graus) 15,16% Flexibilidade 

Preensão manual direita 19,51% Preensão manual 
Idade (anos) 23,12% Tempo 
Musculatura isquiotibial e região lombar (cm) 31,79% Flexibilidade 
Tempo na pesca (anos) 35,22% 

Tempo Idade iniciou a pescar (anos) 40,48% 
Tempo na função de mestre (anos) 43,06% 
Coluna (12 meses) - Questionário Nórdico  57,28% 

Dores Número de áreas dolorosas (12 meses) - Questionário 
Nórdico 69,92% 
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Coluna (7 dias) - Questionário Nórdico 70,25% 
Número de áreas dolorosas (7 dias) - Questionário 
Nórdico 80,54% 

MMSS (12 meses) - Questionário Nórdico 84,96% 
Tempo na função de proeiro (anos) 88,81% Tempo 
MMII (12 meses) - Questionário Nórdico 109,06% 

Dores MMII (7 dias) - Questionário Nórdico 109,73% 
MMSS (7 dias) - Questionário Nórdico 120,33% 
Número de áreas dolorosas – Diagrama de Dores 203,03% Dores 

  

Fazendo uma relação entre o índice de experiência na atividade jangadeira e as 

variáveis tempo, analisa-se que os jangadeiros novatos, intermediários e experientes na 

atividade jangadeira apresentam resultados bem similares. Ou seja, os jangadeiros começaram 

na atividade da pesca relativamente cedo, ficaram um menor tempo exercendo a função de 

proeiro e um maior tempo exercendo a função de mestre. Chama atenção o fato de que, 

atualmente, os três grupos apresentam idade relativamente elevada (Figura 102). 

 

 
Figura 102 – Gráfico RADAR do índice de experiência na Atividade Jangadeira por idade e tempo 
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Relacionando outros grupos de variáveis, entre eles flexibilidade, preensão manual e 

dores, analisa-se que o grupo de menor experiência apresenta uma maior flexibilidade dos 

ombros quanto da musculatura isquiotibial e região lombar, como também não relatam 

nenhuma área dolorosa no diagrama de dores. O grupo de experiência intermediária destaca-

se na variável da preensão manual direita, apresenta a mesma flexibilidade do ombro 

esquerdo que o grupo mais experiente, no entanto, é o grupo que tem mais relatos de dores 

pelo Questionário Nórdico nos últimos sete dias e também nos últimos doze meses. Todavia, 

o grupo de maior experiência, destaca-se na preensão manual esquerda e nas áreas dolorosas 

no diagrama dores (Figura 103). 

Analisando a variável áreas dolorosas - Diagrama de dores - é interessante considerar 

que o grupo com menor experiência não apresentava relatos de dores, o grupo intermediário já 

apresentava algumas dores e o grupo mais experiente teve um aumento significativo nos 

relatos de dores quando em repouso. 

 

 
Figura 103 – Gráfico RADAR por índice de experiência na Atividade Jangadeira por flexibilidade, preensão 

manual e dores 
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 Quando relacionamos apenas os dados referentes ao questionário Nórdico, e 

estratificamos esses nas três áreas, ou seja, membros superiores, coluna vertebral e membros 

inferiores, analisa-se que o grupo com menor experiência foi o que menos relatou dores em 

todas as áreas, tanto nos últimos sete dias quanto nos últimos doze meses. O grupo de 

experiência intermediária apresentou maior índice médio de dor nos membros inferiores e 

superiores nos últimos doze meses, e nos membros inferiores nos últimos sete dias. No 

entanto, o grupo de maior experiência destacou-se em áreas dolorosas nos membros 

superiores nos últimos sete dias, e na coluna vertebral nos últimos doze meses (Figura 104). 

  

 
Figura 104 – Gráfico RADAR por índice de experiência na Atividade Jangadeira por dores no questionário 

Nórdico 
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4.6 Oportunidades de melhorias ergonômicas para a atividade jangadeira   

 

Com base nos resultados apresentados nesta pesquisa, vale ressaltar algumas questões 

marcantes encontradas na atividade jangadeira. Composta por uma população que começa na 

atividade da pesca relativamente cedo, fica um menor tempo exercendo a função de proeiro e 

um maior tempo exercendo a função de mestre, e hoje se mostra uma população com idade 

relativamente elevada. 

Idade esta que precisa suportar as exigências da atividade jangadeira, onde entre as 10 

fases da expedição de captura, os jangadeiros relatam como sendo a mais cansativa, a retirada 

das redes do mar. Para a realização da mesma existe a associação entre esforço físico, adoção 

de posturas forçadas e repetição de movimentos, principalmente flexo-extensão da coluna 

vertebral.  

Isso pode ser um dos fatores que justificam, o significativo percentual de relatos de 

dores músculo esqueléticas entre os jangadeiros, principalmente na região da coluna lombar. 

Alguns números demonstram a significância desta relação. 23,8% dos jangadeiros relataram 

estar sentido alguma dor durante a aplicação do diagrama de dores em repouso, na aplicação 

do questionário Nórdico, 95,24% dos jangadeiros relataram ter sentido alguma dor nos 

últimos sete dias, e 100% nos últimos doze meses.

A parte do corpo, com maior incidência de dor nos jangadeiros, nos últimos sete dias, 

é a coluna vertebral lombar (71,43%), precedida de joelhos (52,38%), tornozelo e os pés 

(33,33%). No cotovelo direito, nenhum jangadeiro relatou dor; já no esquerdo, 4,76% 

queixaram-se de dores na respectiva região. 

De forma similar, nos últimos doze meses a coluna lombar e os joelhos representaram 

os dois maiores índices de dor nos jangadeiros (80,95% e 57,14% respectivamente). No 

entanto chama atenção os 57,14% de jangadeiros que relataram dores na região do pescoço, 

podendo isso estar associado à questão da navegação e a grande exigência da atenção visual 

durante a navegação. Não houve relato de dor no cotovelo esquerdo. 

Fazendo uma relação entre a quantidade de redes na jangada e o esforço físico que será 

despendido na expedição de captura. “ai que tem trabalho da coluna, de instante em instante 

você coloca a rede pra cá, pra lá ai se levanta e vai de novo” (Jangadeiro-J5). Ou seja se 

100% dos jangadeiros costumam, a cada rede retirada do mar, guarda-la dentro do 

compartimento interno da jangada, ou seja, se uma jangada tem de 17 à 27 redes, o jangadeiro 

se abaixará de 17 à 27 vezes para guardar as redes. Cabe salientar que isso acontece dentro do 
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mar, onde a jangada se movimenta de acordo com o movimento do mar, exigindo um esforço 

ainda maior de toda a musculatura estabilizadora do corpo humano. 

No entanto outros resultados nos trazem indícios interessantes a cerca da atividade 

jangadeira, como em relação à navegação, outra fase da atividade com duração prolongada. 

Nesta os diferentes modos operatórios utilizados entre os jangadeiros indicam as adaptações 

feitas com a mudança no modo de propulsão utilizado, as facilidades advindas, como o tempo 

e segurança na navegação. 66,66% dos jangadeiros preferem navegar em pé, para ter uma 

melhor visualização durante a navegação, evitando possíveis acidentes. Duas formas de 

controle da navegação são comuns em Ponta Negra, ou seja, navegando na cana de leme e 

deixando a rabeta amarrada, sendo essa desenvolvida por 71,43% dos jangadeiros, e os 

demais acham melhor deixar a rabeta solta e navegar pelo “volante” do motor. Esses relatam, 

que se a rabeta ficar amarrada, ela pode quebrar durante a navegação em alguma situação 

adversa no mar. O membro superior dominante na navegação também é variável, dependendo 

do modo de propulsão utilizado. Quando navegam à vela 42,86% utilizam a esquerda na ida e 

a direita na volta, 33,33% usam o braço direito e 9,53% usam o braço esquerdo. Quando 

navegam no motor 47,62% usam o braço direito, 23,81% utilizam o esquerdo na ida e o 

direito na volta, e 14,28% usam o braço esquerdo. 

Mas esta “evolução” para as facilidades advindas com o motor, entre elas a 

possibilidade de ir à pesqueiros mais distantes, também provocaram maiores esforços aos 

jangadeiros. Nos resultados verificou-se que quanto mais longe da costa, maior é a flexão da 

coluna vertebral para a retirada das redes do mar em virtude das correntes marítimas. 

Esta informação é comprovada na avaliação postural, onde se traduz como o corpo dos 

jangadeiros reflete a atividade por eles desenvolvida. Com a coluna cervical, membros 

superiores e ombros a frente, já que grande parte das funções desempenhadas ocorrem 

anteriormente, sendo necessária uma flexão da coluna cervical e trabalho dos ombros e 

membros superiores na linha média do corpo. Para o corpo humano manter-se em equilíbrio 

na posição ortostática para compensar a coluna torácica se posterioriza e a lombar aumenta 

sua curvatura anteriormente. 

“O corpo se adapta ao trabalho”, os jangadeiros apresentam pés abdutos. Ao relacionar 

com a atividade é possível a necessidade dos jangadeiros aumentarem a base de sustentação 

para  manter equilibrados em cima da jangada nas expedições de captura, consequentemente 

se os pés se posicionarem com uma rotação externa aumenta-se a base de sustentação. 



Oportunidades de melhoria ergonômica das exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra, Natal-RN                              Anelena Jaeschke 

120 
 

Outra expressão da atividade no corpo dos jangadeiros está relacionada à diminuição 

da flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, quando comparada com valores 

de referência. Podendo ser explicada pela atividade jangadeira ser mais desenvolvida abaixo 

da linha do ombro, como ocorre na retirada das redes do mar e em outras fases da expedição 

de captura. 

Isso também ocorre com a região lombar, onde 75% dos jangadeiros tem flexibilidade 

da musculatura isquiotibial e região lombar acima de 23 cm. Exemplificando o que este 

resultado significa, é de que no banco de Wells, esta marca corresponde a alcançar a ponta 

dos pés. Portanto, pode-se considerar que este resultado, também está relacionado com a 

atividade, já que grande parte das operações, na atividade jangadeira, são realizadas com 

movimentos de flexo extensão da coluna vertebral, e comumente os elementos da jangada 

estão dispostos sobre a jangada, ou seja, na mesma linha dos pés, justificando os resultados 

encontrados nos jangadeiros.  

Estes resultados demonstram a importância fazer a relação com a atividade, e 

compreender que, com o passar dos anos na atividade, os jangadeiros vão adquirindo 

habilidade com os dois membros superiores, ocorrendo um maior uso do membro superior de 

menor dominância na população dos jangadeiros. “pra fazer força é com a esquerda” 

(Jangadeiro J-10). Afirmação confirmada na avaliação da preensão manual onde os 

jangadeiros apresentam mais força na mão esquerda do que na direita. Esse fato se comprova 

também pelas observações feitas na atividade, onde em algumas fases da expedição de 

captura, existe o uso concomitante do membro superior direito e esquerdo, um exemplo disso 

acontece com o jangadeiro que fica na proa da jangada, na retirada das redes do mar, onde se 

faz necessário uma movimentação contínua de flexão do membro superior direito, pega na 

rede, extensão do membro superior direito e concomitantemente flexão do membro superior 

esquerdo, pega na rede, extensão do membro superior esquerdo e assim consecutivamente até 

o final das redes. 

Em suma, na atividade jangadeira, as questões sobre a biomecânica ocupacional são 

relevantes. Entre elas, o tempo de navegação, que é bastante elevado, dependendo do 

pesqueiro escolhido, e do modo de propulsão utilizado. Todos esses fatores, somados ao fato 

de a jangada permanecer todo esse tempo sobre a água, oscilando de acordo com o 

movimento do mar, aumenta a exigência sobre o corpo dos jangadeiros para se manterem 

sobre a jangada. Na colocação das redes do mar, há um grande esforço para se manter estável 

na lateral da jangada durante 30 a 40 minutos que são necessários para a colocação das redes. 
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Já a retirada das redes do mar foi a etapa da atividade apontada por 52,39% dos jangadeiros 

como sendo mais árdua. Além do esforço para se manterem eretos, os jangadeiros fazem 

flexão e extensão da coluna vertebral, grande movimentação dos membros superiores e 

exigência de força para retirar as redes do mar e também para guardá-las no compartimento 

interno da jangada. A guarda das redes pode ser dificultada, dependendo da altura do 

compartimento interno da jangada, pois o espaço para armazenar as redes varia em função 

disso. Quando a altura é menor, os jangadeiros precisam fazer uma excessiva flexão da coluna 

vertebral para acomodar todas as redes dentro da jangada, sendo necessário o uso dos pés, 

algumas vezes, para empurrá-las mais próximo à proa e á popa. Para a colocação e retirada da 

jangada do mar também existe grande esforço físico, posturas forçadas e repetição dos 

movimentos. Essa repetição dependerá da distância de deslocamento da jangada, em função 

da maré. 

Portanto, levando em consideração os resultados desta pesquisa e a construção social 

desenvolvida em Ponta Negra, três aspectos são importantes para melhoria: a conscientização 

e a capacitação dos jangadeiros para a realização da atividade, a organização do trabalho e as 

recomendações para o projeto da jangada. 

Com relação à conscientização e à capacitação, se faz necessário uma compreensão da 

relação existente entre as posturas adotadas na prática da atividade de trabalho e as resultantes 

no corpo humano. Essa compreensão da relação atividade  e corpo, foi trabalhada em diversos 

momentos, nas oficinas, encontros na praia, nas casas dos jangadeiros, onde era possível 

abordar de forma prática os problemas de saúde relatados pelos jangadeiros, relacionar com a 

realização da atividade e colocar as soluções em prática no dia a dia da atividade. Trabalhou-

se questões como, não é saudável permanecer por longas horas na mesma postura, como 

ocorre na navegação, ou então fazer o mesmo movimento repetidas vezes, como ocorre na 

retirada das redes do mar. É importante a mudança de postura, pausas, rotação de cargos. 

Nas oficinas além de reforçar os aspectos relevantes da conscientização e capacitação 

também era trabalhada a prática dos alongamentos, como forma de benefício à saúde dos 

jangadeiros. Mostrava-se aos jangadeiros que regiões do corpo não utilizadas com tanta 

frequencia na atividade jangadeira, como por exemplo, os resultados obtidos em relação à 

flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro, a musculatura desta região tente a 

ficar mais encurtada. Sendo importante a prática do alongamento para alongar regiões 

encurtadas, bem como preparar outras regiões mais utilizadas para a atividade.  
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Nas questões referentes à organização do trabalho, algumas regulações foram 

encontradas durante a análise da atividade, mostrando-se benéficas, por isso seu uso deve ser 

mantido e ampliado. Entre essas, as pausas e a rotação de cargos durante a expedição de 

captura, que de acordo com a necessidade expressa pelo jangadeiro, pode ocorrer a mudança 

de função em vistas à recuperação do jangadeiro continuidade da execução da atividade. 

Quanto ao projeto da jangada, é interessante uma melhor disposição dos elementos da 

jangada, possibilitando posturas mais adequadas durante a realização da atividade, 

especialmente nas expedições de captura, onde os jangadeiros permanecem por longas horas 

sobre a jangada. Dentro desse item, é importante destacar a altura do compartimento interno 

da jangada como sendo de importância significativa para a realização da atividade de forma 

menos danosa aos jangadeiros. Pois uma altura mais elevada do compartimento interno da 

jangada, sem comprometer as questões de navegação e estabilidade da jangada, possibilita a 

guarda das redes com menor exigência de força. “tem jangada muito boa de colocá a rede 

dentro, não precisa nem de força, é uma jangada alta” (Jangadeiro – J1) 

Durante a modelagem da atividade, percebeu-se que a colocação e retirada da jangada 

do mar exigia grande esforço físico e geralmente os jangadeiros adotavam posturas forçadas. 

Levando em consideração os fatores biomecânicos envolvidos na realização dessa fase da 

expedição de captura, percebe-se a importância da concepção de um dispositivo de auxílio do 

transporte da jangada, um carrinho. Nas oficinas esta idéia foi trabalhada juntamente com os 

jangadeiros, buscando um modelo que suprisse a necessidade dos jangadeiros, melhorasse a 

postura adotada, que se conseguisse uma menor exigência física, bem como um menor risco 

de lesões nos membros inferiores. Com as oficinas conseguiu-se conjuntamente chegar às 

soluções da proposta do modelo do carrinho. 
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Capítulo 5 

[Considerações Finais] 
 

Esta dissertação buscou contribuir para a diminuição dos esforços físicos e dos 

impactos biomecânicos na atividade jangadeira de pesca artesanal, com utilização de jangadas 

na praia de Ponta Negra, no município de Natal, Rio Grande do Norte. Para alcançar esse 

propósito, foi utilizada a metodologia inspirada na Análise Ergonômica do Trabalho 

(WISNER, 1987; GUÈRIN, 2001; VIDAL, 2008, SALDANHA, 2004, CARVALHO, 2005). 

Utilizaram-se métodos interacionais e observacionais, bem como a avaliação de saúde 

englobando, nessa pesquisa, a avaliação postural, a flexibilidade do movimento de flexo 

extensão do ombro, a flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar, a preensão 

manual e as dores músculo-esqueléticas. 

Os resultados, encontrados nessa pesquisa, demonstram que, para a realização da 

atividade jangadeira, existe uma associação entre posturas forçadas e exigência de força. 

Esses fatores, de acordo com a avaliação de saúde, já trazem repercussões na saúde dos 

jangadeiros, apresentando alterações na postura, na flexibilidade, na preensão manual e dores 

músculo-esqueléticas. Portanto, justificam-se importantes as necessidades de melhorias nessa 

atividade, englobando questões referentes às capacitações, à organização do trabalho e ao 

projeto da jangada. 

Cabe salientar algumas questões metodológicas, pertinentes para os resultados 

alcançados com a pesquisa. Primeiramente, é importante destacar a questão da construção 

social com os jangadeiros, que possibilitou, acima de tudo, a compreensão da atividade. Sem 

essa interação, não seriam possíveis os avanços com relação ao conhecimento sobre a 

atividade. Em segundo lugar, e não menos importante, destaca-se o trabalho interdisciplinar, 

proporcionado pelo Projeto Jangadeiros, onde os diversos saberes vão se misturando para o 

entendimento das questões envolvidas na atividade jangadeira. Nesse sentido, é interessante 

destacar, pela vivência no projeto, que os diferentes olhares das formações específicas dos 

integrantes do projeto somavam-se na discussão sobre os diversos temas envolvidos na 

atividade jangadeira, buscando oportunidades de melhorias para esses trabalhadores. Com 

certeza, o trabalho interdisciplinar é enriquecedor. 

Ao se inserir numa comunidade, como foi o caso dessa pesquisa em Ponta Negra, 

sempre vão ocorrendo transformações, das mais diversas formas, e em todos os envolvidos no 
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processo. O simples, e ao mesmo tempo complexo, fato de estar num meio aberto ao 

recebimento de informações “científicas” e com uma riqueza de outras formas de 

conhecimento, como o adquirido pelo conhecimento tácito, é fantástico. Absorver, trocar, 

compreender todas essas informações não é tarefa fácil. Para isso, a inspiração na 

metodologia da AET e a soma de diferentes métodos foram de suma importância.  

Nada melhor, para compreender uma situação diferente, do que conversar com as 

pessoas que vivenciam aquilo, observá-las. Ver no movimento dos seus corpos, nas ações, nas 

atividades e nas expressões os significados explícitos no seu trabalho. E, se não for 

compreensível através das observações, utilizar-se da interação, para buscar mais a fundo os 

significados do trabalho e suas repercussões.  

Os métodos de observações na pesquisa de campo foram interessantes no 

entendimento da atividade, das posturas, dos deslocamentos, dos esforços, das expressões de 

cansaço pela longa e exaustiva jornada de trabalho, ou da felicidade, por voltar para casa com 

o sustento para a família.  

Mas, como toda pesquisa tem suas limitações, na atividade jangadeira não foi 

diferente. Como grande parte da expedição de captura é realizada em alto mar, houve a 

necessidade de encontrar soluções para a coleta dessas informações. Entre elas, a solicitação 

para que os jangadeiros levassem uma câmera digital portátil, disponibilizada pelo Projeto 

Jangadeiros para registro da atividade. A filmagem da retirada das redes, realizada em local 

próximo à costa, não ofereceu risco para observação e foi um ótimo material coletado. 

Os resultados obtidos através das observações foram enriquecidos com os métodos 

interacionais, onde buscou-se, a partir das ações conversacionais, das verbalizações 

espontâneas e provocadas, da autoconfrontação e das oficinas, compreender a atividade 

jangadeira. Vale salientar entre os vários momentos da pesquisa, a autoconfrontação da 

retirada das redes do mar, como sendo extremamente enriquecedor, bem como as oficinas 

com os jangadeiros, momentos esses de restituição e de validação dos dados coletados, 

capacitação através da troca de saberes, e discussões sobre o projeto da jangada. 

Outro fato interessante vivenciado na pesquisa faz relação à análise dos dados 

coletados. Geralmente nas pesquisas se obtém um volume de informações e não se sabe como 

trabalhá-los a fim de mostrar sua importância. A colaboração estatística para a melhor 

demonstração dos dados coletados foi de suma importância. Entre eles, a utilização dos 

índices de proporcionalidade, que possibilitaram a compreensão da comunidade jangadeira, a 

criação do índice de experiência na atividade jangadeira e as várias relações feitas com os 
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resultados da avaliação de saúde, os gráficos radar que possibilitaram uma visão mais global 

da atividade e dos jangadeiros de Ponta Negra. 

Portanto, ao final dessa pesquisa, verifica-se que as motivações inicialmente descritas 

como anseios a este trabalho foram atingidas. Pois compreendeu-se a realidade e a 

necessidade da população dos jangadeiros, e foi possível um melhor conhecimento sobre a 

biomecânica ocupacional da atividade e sua relação com a saúde dos jangadeiros, os quais 

possibilitaram a indicação de oportunidades de melhorias ergonômicas das exigências físicas 

da atividade jangadeira.  

TRABALHOS FUTUROS  

 Oportunizar aos jangadeiros a melhor compreensão e utilização na realização 

da atividade jangadeira das oportunidades de melhorias ergonômicas, com 

relação às exigências físicas, através de oficinas de capacitação. 

 Elaboração, distribuição e explicação de cartilhas, contendo de forma clara e 

objetiva, informações relevantes e que poderão proporcionar melhoria na 

qualidade de vida dos jangadeiros. 

 Verificação, através de outras formas de avaliação de saúde, dos impactos da 

atividade na saúde dos jangadeiros. 

 Realizar uma análise mais criteriosa das posturas dos jangadeiros, na colocação 

e retirada da jangada do mar, com o uso dos rolos de coqueiro e com o uso do 

projeto do carrinho. 
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Apêndice A 

 
 

AÇÃO CONVERSACIONAL – ANÁLISE GLOBAL EM Ponta Negra 

 

- Escolha da profissão; 

- Gosta de trabalhar como pescador; 

- A pesca e o sustento da família; 

- Processo de aprendizagem; 

Com que Idade 

Com quem aprendeu 

Quanto tempo de aprendizagem 

Tempo em cada função 

Critério para mudança de função 

Quem decide isso 

- Escolha da equipe;  

- Horários de trabalho; 

- Organização do trabalho em terra: 

Número e função dos pescadores; 

- Equipamentos da jangada, segurança e pesca; (isca, gelo, utensílios de manipulação de 

alimentação e pescado e vestimenta) 

- Escolha do pesqueiro; (tempo de chegada ao local) 

           Nomes dos pesqueiros; 

- Entrada da jangada ao mar; 

- Condições de habitabilidade; 

- Organização do trabalho no mar: 

      Número e função dos pescadores; 

- Período da pesca de inverno e verão; 

-Tipo de pesca (rede ou linha): 

Rede: Quanto tempo a rede passa no mar; 
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Linha: Quanto tempo fica no mar. 

- Tempo de permanência no mar de acordo com o tipo de pesca; 

- Decisão para o retorno da pescaria; 

           Procedimentos ao retorno da jangada; 

- Divisão do pescado; 

- Após a pescaria (repouso, banho, outra atividade, refeição)  

- Pensa em desistir da pesca;  

 
  



Oportunidades de melhoria ergonômica das exigências físicas da atividade jangadeira em Ponta Negra, Natal-RN                              Anelena Jaeschke 

134 
 

Apêndice B 

 

 
         

ENTREVISTA SÓCIO-ECONÔMICA - PONTA NEGRA 

 
Pesquisador(es): ____________________________________________________________________________________ 
Data: __________________ Hora: _____: ______   às _____:_______ 
 

INFORMAÇÕES SOCIAIS: 

Identificação: 

Data de Nascimento:                                                          Naturalidade: 

Mora em PN:   � sim          � Não       QT? 

Endereço: 

Bairro:                                                                          Cidade: 

Telefone para contato: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Profissão:                                                                                                                Há quanto tempo? 

Outra atividade:                                      

Q.T.?                       Frequência?                      Continua pescando?  � Sim     � Não 

Religião: 

 

INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO À PESCA: 

Função:     � Mestre (Qt)              � Ajudante (Qt)               � Outros (Qt)                Qual?                  

Tempo em cada função: Mestre:            Ajudante:                  Outros: 

Com que idade iniciou na pesca:  

Tipo de pesca:   � Linha     � Rede     � Apinéia    � Arrasto    � Manzuá ou Covo 

Valor apurado  na pesca:   semanal:                           mensal: 

Nome da jangada que trabalha: 

Dono da jangada?     � Sim     (Nome da jangada:                                           )   � Não                             

A jangada que trabalha é cadastrada?     � Sim     � Não PQ? 

 

Cadastro na colônia?     � Sim     � Não  PQ? 

 

Possui carteira de pescador?     � Sim     (Data de emissão:                               )   � Não     PQ? 
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Formação (cursos) relacionada à pesca    � Sim     � Não 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Curso: Local: Quando: Duração: 

Conhecimento:   � Alimentação (manip. alim)     � Segurança   � Tratamento do pescado    � Meio Ambiente    � Postura 

     Como e onde adquiriu o conhecimento? 

Acidentes na pesca:  � Sim  (Quantos?           )  � Não        

 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS: 

Quantas pessoas moram na casa? 

Parentesco e idade dos familiares: 

 

 

     Destes, quantos são pescadores? Quem? 

Quantas pessoas trabalham na casa? 

    Quem e em quê? 

 

 

    Qual a renda familiar? 

É beneficiado com algum programa do governo?     � Sim   (Quais?                                                                          )      � Não      

Existem aposentados na casa?     � Sim     (Quantos?              )   � Não      

Quais e quantos dos itens abaixo têm na sua casa? 

Fogão           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Geladeira           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

 Televisão           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

 Computador           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

 Som           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

 DVD           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Antena parabólica           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

 Celular           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Telefone fixo           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Freezer           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Microondas           � 0     � 1     � 2     � 3     � 4     � 5 

Meio de transporte utilizado:    � Automóvel    � Bicicleta   � Moto    � Ônibus    � Nenhum 

 

ESTRUTURA DA CASA: 

Habitação:    � Própria     � Alugada     � Cedida     � Outros   Qual? 

Estrutura da casa:    � Tijolos       � Madeira    � Materiais improvisados    � Outros    Qual? 

Estrutura do piso:    � Chão batido     � Areia     � Cimento     � Cerâmica    � Outros   Qual? 

Quantos cômodos existem na casa (fora o banheiro)? 
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Possui banheiro?    � Sim   (� Dentro     � Fora)    � Não        

Possui energia elétrica?     � Sim     � Não      

 

SANEAMENTO: 

Possui água encanada?     � Sim     � Não      

Acondicionamento da água:     � Caixa d água    � Cisterna      � Nenhum    

A água para consumo é tratada?   � Sim  (� Filtrada   � Fervida   � Coada   � Mineral)   � Não  

Lixo:     � Queimado     � Enterrado     � Terreno baldio     � Coletado 

Destino do esgoto:    � Fossa     � Céu aberto     � Coleta pública 

 

INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE: 

Utiliza óculos de grau?     � Sim     � Não      

Diabético:       � Sim     (Q.T.?        Utiliza medicação?   � Sim     � Não     Q.T.?        )   � Não                  

    Faz acompanhamento no posto de saúde?     � Sim     � Não     Qual posto? 

Hipertenso:    � Sim     (Q.T.?        Utiliza medicação?   � Sim     � Não     Q.T.?        )   � Não 

    Faz acompanhamento no posto de saúde?     � Sim     � Não     Qual posto?                                       Frequência? 

Fumante?   � Sim     (Há quanto tempo?         )   � Não   

Quais os agravos à saúde você tem ou já teve? 

� pneumonia             � tuberculose     � asma                     � bronquite              � sinusite  

� hepatite                  � dengue             � leptospirose         � meningite 

� cálculo renal          � cirrose               � câncer  

� dermatites             � alergia               � visão 

� gastrite/úlcera/problemas no estômago        � diarréia         � desidratação        � insolação        � varizes  

� cansaço                   � sono  

� dores de cabeça    � dores na coluna      � dores nas pernas       � dores nos braços 

� seqüelas com acidentes na pescaria com jangada  

Alguma delas teve acompanhamento?   � Sim     � Não     Qual? 

Vacinas:    � Tétano          � Gripe        � Raiva      � Rubéola      � Outras 

 

Observaçõesadicionais: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice C 

 

 
 

ROTEIRO OBSERVACIONAL – ANÁLISE GLOBAL EM PONTA NEGRA 

 

- Local de trabalho 

- Quantidade de jangadas e jangadeiros 

- Condições do local de trabalho e das jangadas 

- Instrumentos de trabalho 

- Equipamentos de proteção individual 

- Realização da atividade jangadeira 

- Horários  

- Etapas 

- Organização 

- Cooperação  

- Deslocamentos  

- Posturas 

- Transporte dos apetrechos de pesca 

- Como transportam 

- O que transportam 

- Frequência  

- Uso da vela e/ou motor para navegação até os pesqueiros 
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Apêndice D 

 
ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA ATIVIDADE JANGADEIRA EM 

PONTA NEGRA 

 

Nome:____________________ Jangada:_____________Data:_________Hora:_________ 

 

 
DIAGRAMA DE ÁREAS DOLOROSAS (CORLETT E MANENICA, 1980) 

       Nome:_______________________                 Nome:_________________________  

 

 
                                                                          FONTE: adaptado de IIDA, 2005 

  Dor antes de ir para a pescaria:                                       Dor antes de ir para a pescaria: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice E 

 
 

AÇÃO CONVERSACIONAL – MODELAGEM DA ATIVIDADE EM PONTA 

NEGRA-JANGADEIROS (MESTRES E PROEIROS) 

 

- Função do mestre/proeiro na pescaria 

- Transporte dos apetrechos de pesca 

- Colocação e retirada da jangada do mar 

- Quantas pessoas geralmente precisa  

- Sempre tem gente para ajudar 

- Quem ajuda 

- Como chamam 

- Função de cada um 

- Pagamento 

- Transporte dos rolos de coqueiro 

- Uso dos rolos de PVC 

- Rolada curta e rolada comprida 

- Uso da estiva 

- Já deixou a jangada na maré 

- Relação entre a maré e a realização da atividade 

- Maré cheia 

- Maré baixa 

- Navegação até o pesqueiro 

- Retirada das redes do mar 

- Preferência para função na retirada das redes do mar 

- Tempo para retirada das redes do mar 

- Quantas redes junta para guardar dentro da jangada 

- Troca de função durante a pescaria 

- Membro superior dominante e posição corporal na realização da atividade de: 
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- navegação (a vela e a motor) 

- colocação das redes no mar 

- retirada das redes no mar 

- Parte mais pesada da pescaria 

- Como lida com a dor 

- Costuma fazer algum tipo de alongamento antes, durante e/ou depois da atividade 

- Prática de atividade física 

- Disposição para o trabalho após anos na atividade de pesca 
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Apêndice F 

 

 
 

AÇÃO CONVERSACIONAL – AFASTADOS DA ATIVIDADE JANGADEIRA 

 

             Relate o porquê do afastamento da atividade de pesca 

- Idade 

- Tempo na atividade  

- Tempo do afastamento 

- O momento que aconteceu 

- Tipo de atividade de pesca 

- Outras atividades 

- Sinais e sintomas 

- Decisão pela necessidade de ajuda especializada 

- Diagnóstico 

- Necessidade de intervenção cirúrgica ou tratamento especializado 

- Pós-operatório  

- Disposição atual para a realização de atividades da vida diária 

- Aposentadoria       
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Apêndice G 

 

AUTO CONFRONTAÇÃO COM OS JANGADEIROS J-10 E J-29 DA FILMAGEM 

DA RETIRADA DAS REDES EM PONTA NEGRA 

IMPORTANTE: compreender o processo da expedição de captura 

Me diga o senhor o que acha disso 

- horário e organização da saída de casa na quinta-feira 

- contato com o ajudante da pescaria 

- decisão pela pescaria 

- condições do tempo para a pescaria (chuva) 

- caminho até a praia (o que e como levaram, como foram, quantos foram) 

- chegada na praia (horário, quem e como e estava a praia) 

- colocação da jangada (quem ajudou, como estava a maré, quantas roladas, curtas ou 

compridas) 

- decisão pelo pesqueiro (já foram direto para algum ou teve alguma mudança) 

- quando chegaram no pesqueiro como se organizaram 

- colocação da redes 

- espera (pesca com linha, alimentação) 

- retirada das redes do mar (vídeos parte 1 e 2) 

   Como é feito 

   Momentos mais Críticos 

   Momentos menos Críticos 

   Pausas, posturas, dores, esforço 

   Divisão das tarefas 
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  Cada um sempre tem a mesma função 

- o que poderia ser feito para facilitar a atividade 

- retorno (vídeo parte 3) 

- chegada em Ponta Negra (vídeo parte 4) 

   organização da jangada 

   organização dos peixes 

   retorno para casa 

 

SEGURANÇA 

- riscos 

- como estavam as condições de pesca na quinta-feira 

-chuva de madrugada 

 

PESCADO 

- quantidade e espécies capturadas 

- manipulação 

- expectativa para a pescaria 

   Esperada (quantidade e espécies de peixes) 

   Real (foi diferente do esperado, porque (chuva, cisco, água do mar muito clara, escura) 
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Anexo A 
 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO POSTURAL DOS JANGADEIROS DE PONTA NEGRA 

 

Nome:___________________________________________________Data:______________ 

 

POSIÇÃO ÂNTERO-POSTERIOR 

 

CRÂNIO:            (1) Alinhado    (2) Inclinado a Esquerda          (3) Inclinado a Direita 

OMBROS:           (1) Alinhado    (2) Rebaixado a Esquerda        (3) Rebaixado a Direita 

TRIANGULO DE TALES:   

                             (1) Simétrico    (2) Aumentado Esquerda        (3) Aumentado a Direita 

LINHA ALBA:     (1) Reta           (2) Curva 

QUADRIL:           (1) Alinhado    (2) Inclinado a Esquerda         (3) Inclinado a Direita 

JOELHOS:           (1) Alinhados   (2) Varo                                (3) Valgo 

MALÉOLOS:       (1) Nivelados   (2) Rebaixado a Esquerda      (3) Rebaixado a Direita 

PÉS:                     (1) Normal       (2) Abduto                             (3)Aduto 

 

POSIÇÃO LATERAL 

 

OMBROS: (1) Alinhados     (2) Protusos     (3) Elevados à direita       (4) Elevados à esquerda 

MEMBROS SUPERIORES: (1) Alinhados     (2) Adiante            (3) Atrás 

ROTAÇÃO DO TRONCO:   (1) A Direita       (2) A Esquerda      (3) Não apresenta 

COLUNA:  

          - Cervical (1) Alinhada  (2) Hiperlordose  

          - Torácica (1) Alinhada  (2) Hipercifose 

          - Lombar (1) Alinhada   (2) Hiperlordose  

PELVE:             (1) Alinhado        (2) Anteroversã      (3) Retroversão 
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JOELHOS:        (1) Alinhado        (2) Hiperflexão      (3) Hiperextensão  

PÉS:                   (1) Normal          (2) Plano                (3) Cavo 

 

POSIÇÃO PÓSTERO- ANTERIOR 

 

ESCÁPULAS:           (1) Normal       (2) Protusa a Esquerda            (3) Protusa a Direita 

LINHA GLÚTEA:    (1) Alinhado     (2) Elevada a Esquerda           (3) Elevada a Direita 

LINHA POPLÍTEA: (1) Alinhado     (2) Elevada a Esquerda          (3) Elevada a Direita 

PÉS:                          (1) Normal        (2) Varo                                (3) Valgo 
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Anexo B 

 

 
 

Ficha de avaliação da flexibilidade e preensão manual dos jangadeiros de Ponta Negra 

 

Nome:___________________________________________________Data:______________ 

 

Flexibilidade do movimento de flexo extensão do ombro 

Flexímetro Pendular Gravitacional Sanny 

Direito graus Esquerdo Graus 

 

Flexibilidade da musculatura isquiotibial e região lombar 

Banco de Wells Instant Flex Sanny 

_______________ cm 

 

 

Preensão manual 

Dinamômetro Jamar 

Direito KgF Esquerdo KgF 
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Anexo C 

 

 
 

DIAGRAMA DE ÁREAS DOLOROSAS (CORLETT E MANENICA, 1980) 

 

Nome:____________________________________Data:______________Hora:__________ 

 

 
   FONTE: adaptado de IIDA, 2005 

 

OBS:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo D 

 

 
QUESTIONÁRIO NÓRDICO DOS SINTOMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

(KOURINKA, 1986) 

Nome:____________________________________Data:______________Hora:__________ 

 
    FONTE: IIDA, 2005. 

 

OBS:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo E 

BANCO DE DADOS ORIGINAL 

Jangadeiro Função 

Tempo Flexibilidade 

Idade (anos) 
Idade que iniciou 

a pescar (anos) 

Tempo na pesca 

(anos) 

Tempo na função 

de Proeiro (anos) 

Tempo na função 

de Mestre (anos) 

Ombro D 

(graus) 

Ombro E 

(graus) 

Banco de 

Wells (cm) 

J29 Proeiro 56 8 48 2 46 151 136 40 

J2 Mestre 34 12 22 3 19 220 170 20 

J17 Proeiro 33 14 19 10 9 145 150 21 

J14 Mestre 42 9 33 10 23 121 143 31 

J10  Mestre 50 8 42 22 20 140 132 32 

J20  Proeiro 50 20 30 1 29 121 171 26 

J 1 Mestre 39 11 28 1 27 115 160 17 

J25 Mestre 29 11 18 1 17 140 146 40 

J13  Proeiro 57 13 44 5 39 160 180 49 

J27 Proeiro 34 19 15 2 13 164 162 19 

J3  Mestre 34 13 21 4 17 185 165 23 

J21  Proeiro 55 15 40 1 39 164 160 28 

J8 Mestre 52 26 26 3 23 155 140 27 

J24 Proeiro 49 7 42 10 32 155 158 26 

J26 Mestre 33 14 19 8 11 141 143 37 

J6 Mestre 43 12 31 11 20 180 170 45 

J4 Mestre 49 8 41 14 27 145 135 27 

J7  Proeiro 40 9 31 2 29 144 167 42 
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J11  Mestre 21 9 12 4 8 159 130 32 

J6 Mestre 48 22 26 8 18 157 105 28 

J18 Proeiro 44 8 36 5 31 156 153 15 

 

 

Jangadeiro 

Preensão manual Questionário Nórdico  

Diagrama de áreas 

dolorosas Direita Esquerda 7 dias 
12 

meses 

MMSS       

(7 dias) 

COLUNA 

(7 dias) 

MMII      

(7 dias) 

MMSS       

(12 

meses) 

COLUNA  

(12 meses) 

MMII         

(12 meses) 

J29 39 41 5 6 3 1 1 4 1 1 0 

J2 51 52 5 7 2 1 2 5 1 1 0 

J17 38 40 3 1 1 1 1 0 1 0 2 

J14 40 38 11 14 4 2 5 7 2 5 0 

J10  35 36 8 9 1 2 5 2 2 5 0 

J20  38 36 11 11 6 1 4 5 2 4 3 

J 1 29 25 2 2 0 0 2 0 0 2 0 

J25 42 40 8 8 6 2 0 6 2 0 0 

J13  29 29 4 7 1 2 1 3 2 2 0 

J27 33 30 2 5 0 1 1 3 1 1 0 

J3  16 38 3 3 1 0 2 2 0 1 1 

J21  42 41 2 1 1 1 0 0 1 0 0 

J8 36 40 4 7 2 1 1 3 1 3 2 

J24 41 37 1 6 0 1 0 3 1 2 0 
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J26 - - 2 2 1 1 0 1 1 0 0 

J6 47 37 4 4 2 0 2 2 0 2 0 

J4 44 45 2 2 1 1 0 1 1 0 0 

J7  40 38 3 6 0 1 2 2 1 3 1 

J11  44 38 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

J6 38 35 1 4 0 1 0 2 2 0 0 

J18 34 40 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
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Anexo F 

BANCO DE DADOS POR ÍNDICES DE EXPERIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE 

Jangadeiro 

Índice de Experiência 

na Atividade 

Jangadeira 

Flexibilidade Preensão manual Questionário Nórdico 
Diagrama de áreas 

dolorosas  
Ombro D 

(graus) 

Ombro E 

(graus) 

Banco de 

Wells (cm) 
Direita Esquerda 7 dias 12 meses 

J29 0,86 0,34 0,41 0,74 0,66 0,59 0,45 0,43 0,00 

J2 0,65 1,00 0,87 0,15 1,00 1,00 0,45 0,50 0,00 

J17 0,58 0,29 0,60 0,16 0,63 0,56 0,27 0,07 0,67 

J14 0,79 0,06 0,51 0,47 0,69 0,48 1,00 1,00 0,00 

J10  0,84 0,24 0,36 0,50 0,54 0,41 0,73 0,64 0,00 

J20  0,60 0,06 0,88 0,32 0,63 0,41 1,00 0,79 1,00 

J 1 0,72 0,00 0,73 0,06 0,37 0,00 0,18 0,14 0,00 

J25 0,62 0,24 0,55 0,74 0,74 0,56 0,73 0,57 0,00 

J13  0,77 0,43 1,00 1,00 0,37 0,15 0,36 0,50 0,00 

J27 0,44 0,47 0,76 0,12 0,49 0,19 0,18 0,36 0,00 

J3  0,62 0,67 0,80 0,24 0,00 0,48 0,27 0,21 0,33 

J21  0,73 0,47 0,73 0,37 0,74 0,59 0,18 0,07 0,00 

J8 0,50 0,38 0,47 0,35 0,57 0,56 0,36 0,50 0,67 

J24 0,86 0,38 0,71 0,32 0,71 0,44 0,09 0,43 0,00 

J26 0,58 0,25 0,51 0,65 - - 0,18 0,14 0,00 

J6 0,72 0,62 0,87 0,88 0,89 0,44 0,36 0,29 0,00 

J4 0,84 0,29 0,40 0,35 0,80 0,74 0,18 0,14 0,00 

J7  0,78 0,28 0,83 0,79 0,69 0,48 0,27 0,43 0,33 
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J11  0,57 0,42 0,33 0,50 0,80 0,48 0,09 0,07 0,00 

J6 0,54 0,40 0,00 0,37 0,63 0,37 0,09 0,29 0,00 

J18 0,82 0,39 0,64 0,00 0,51 0,56 0,00 0,07 0,00 
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Anexo G 

BANCO DE DADOS POR CLASSES 

Jangadeiro Função 

Índice de 

Experiência 

na Atividade 

Jangadeira 

Tempo Flexibilidade 

Faixa 

Etária 

(anos) 

Idade iniciou 

a pescar 

(anos) 

Tempo na 

pesca (anos) 

Tempo na função 

de Proeiro (anos) 

Tempo na 

função de 

Mestre (anos) 

Ombro D 

(graus) 

Ombro E 

(graus) 

Banco de 

Wells (cm) 

J29 Proeiro 0,76 a 1 50 a 59 5 a 10 Acima de 40 1 a 2 Acima de 30 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,67 a 1 

J2 Mestre 0,51 a 0,75 30 a 39 11 a 15 21 a 30 3 a 4 11 a 20 0,67 a 1 0,67 a 1 0 a 0,33 

J17 Proeiro 0,51 a 0,75 30 a 39 11 a 15 14 a 20 Acima de 6 Até 10 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0 a 0,33 

J14 Mestre 0,76 a 1 40 a 49 5 a 10 31 a 40 Acima de 6 21 a 30 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 

J10  Mestre 0,76 a 1 50 a 59 5 a 10 Acima de 40 Acima de 6 11 a 20 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 

J20  Proeiro 0,51 a 0,75 50 a 59 16 a 20 21 a 30 1 a 2 21 a 30 0 a 0,33 0,67 a 1 0 a 0,33 

J 1 Mestre 0,51 a 0,75 30 a 39 11 a 15 21 a 30 1 a 2 21 a 30 0 a 0,33 0,67 a 1 0 a 0,33 

J25 Mestre 0,51 a 0,75 20 a 29 11 a 15 13 a 20 1 a 2 11 a 20 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,67 a 1 

J13  Proeiro 0,76 a 1 50 a 59 11 a 15 Acima de 40 5 a 6 Acima de 30 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,67 a 1 

J27 Proeiro 0,25 a 0,50 30 a 39 16 a 20 12 a 20 1 a 2 11 a 20 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0 a 0,33 

J3  Mestre 0,51 a 0,75 30 a 39 11 a 15 21 a 30 3 a 4 11 a 20 0,67 a 1 0,67 a 1 0 a 0,33 

J21  Proeiro 0,51 a 0,75 50 a 59 11 a 15 31 a 40 1 a 2 Acima de 30 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,34 a 0,66 

J8 Mestre 0,25 a 0,50 50 a 59 Acima de 20 21 a 30 3 a 4 21 a 30 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 

J24 Proeiro 0,76 a 1 40 a 49 5 a 10 Acima de 40 Acima de 6 Acima de 30 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0 a 0,33 

J26 Mestre 0,51 a 0,75 30 a 39 11 a 15 15 a 20 Acima de 6 11 a 20 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 

J6 Mestre 0,51 a 0,75 40 a 49 11 a 15 31 a 40 Acima de 6 11 a 20 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,67 a 1 

J4 Mestre 0,76 a 1 40 a 49 5 a 10 Acima de 40 Acima de 6 21 a 30 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 
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J7  Proeiro 0,76 a 1 40 a 49 5 a 10 31 a 40 1 a 2 21 a 30 0 a 0,33 0,67 a 1 0,67 a 1 

J11  Mestre 0,51 a 0,75 20 a 29 5 a 10 11 a 20 3 a 4 Até 10 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0,34 a 0,66 

J6 Mestre 0,51 a 0,75 40 a 49 Acima de 20 21 a 30 Acima de 6 11 a 20 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0,34 a 0,66 

J18 Proeiro 0,76 a 1 40 a 49 5 a 10 31 a 40 5 a 6 Acima de 30 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0 a 0,33 
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Jangadeiro 

Preensão manual Questionário Nórdico 
Diagrama de 

áreas dolorosas  Direita Esquerda 7 dias 12 meses 
MMSS       

(7 dias) 

COLUNA  

(7 dias)

MMII      

(7 dias) 

MMSS       

(12 meses) 

COLUNA 

(12 meses) 

MMII         

(12 meses) 

J29 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 Três Uma Uma Quatro Uma Uma Nenhuma 

J2 0,67 a 1 0,67 a 1 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 Duas Uma Duas Cinco Uma Uma Nenhuma 

J17 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Uma Uma Uma Nenhuma Uma Nenhuma Duas 

J14 0,67 a 1 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,67 a 1 Quatro Duas Cinco Sete Duas Cinco Nenhuma 

J10  0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,34 a 0,66 Uma Duas Cinco Duas Duas Cinco Nenhuma 

J20  0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,67 a 1 Seis Uma Quatro Cinco Duas Quatro Três 

J 1 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 0 a 0,33 Nenhuma Nenhuma Duas Nenhuma Nenhuma Duas Nenhuma 

J25 0,67 a 1 0,34 a 0,66 0,67 a 1 0,34 a 0,66 Seis Duas Nenhuma Seis Duas Nenhuma Nenhuma 

J13  0,34 a 0,66 0 a 0,33 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 Uma Duas Uma Três Duas Duas Nenhuma 

J27 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 0,34 a 0,66 Nenhuma Uma Uma Três Uma Uma Nenhuma 

J3  0 a 0,33 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Uma Nenhuma Duas Duas Nenhuma Uma Uma 

J21  0,67 a 1 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Uma Uma Nenhuma Nenhuma Uma Nenhuma Nenhuma 

J8 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 Duas Uma Uma Três Uma Três Duas 

J24 0,67 a 1 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0,34 a 0,66 Nenhuma Uma Nenhuma Três Uma Duas Nenhuma 

J26     0 a 0,33 0 a 0,33 Uma Uma Nenhuma Uma Uma Nenhuma Nenhuma 

J6 0,67 a 1 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0 a 0,33 Duas Nenhuma Duas Duas Nenhuma Duas Nenhuma 

J4 0,67 a 1 0,67 a 1 0 a 0,33 0 a 0,33 Uma Uma Nenhuma Uma Uma Nenhuma Nenhuma 

J7  0,67 a 1 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0,34 a 0,66 Nenhuma Uma Duas Duas Uma Três Uma 

J11  0,67 a 1 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Nenhuma Nenhuma Uma Nenhuma Uma Nenhuma Nenhuma 

J6 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Nenhuma Uma Nenhuma Duas Duas Nenhuma Nenhuma 

J18 0,34 a 0,66 0,34 a 0,66 0 a 0,33 0 a 0,33 Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma Uma Nenhuma Nenhuma 
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Anexo H 
DADOS PARA CONSTRUÇÃO DO GRÁFICO RADAR 

ANEXO H.1 – Tabela referente a Figura 97 (Dados relativos ao banco de dados original – Anexo E) 

Índice de Experiência na 

Atividade Jangadeira 

Tempo 

Idade 

(anos) 

Idade que iniciou a 

pescar (anos) 

Tempo na função de Proeiro 

(anos) 

Tempo na função de 

Mestre (anos) 

0,26 a 0,50 38,50 11,00 6,50 21,00 

0,51 a 0,75 44,18 12,91 5,73 25,55 

0,76 a 1 41,13 13,00 6,38 21,75 

 

ANEXO H.2 – Tabela referente a Figura 98 (Dados relativos ao Índice de Proporcionalidade – Anexo F) 

Índice de Experiência na 

Atividade Jangadeira 

Flexibilidade Preensão manual 
Questionário 

Nórdico  
Diagrama de áreas dolorosas 

Ombro 

Direito 

Ombro 

Esquerdo 

Banco de 

Wells 
Esquerda Direita 

Últimos 

7 dias 

Últimos 

12 meses 

0,26 a 0,50 0,64 0,83 0,56 0,46 0,44 0,32 0,25 0,00 

0,51 a 0,75 0,33 0,60 0,43 0,45 0,63 0,40 0,42 0,36 

0,76 a 1 0,34 0,59 0,41 0,58 0,45 0,30 0,31 0,63 
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ANEXO H.3 – Tabela referente a Figura 99 (Dados relativos ao banco de dados original - Anexo E) 

Índice de Experiência na 

Atividade Jangadeira 

MMSS  

(7 dias) 

COLUNA 

(7 dias) 

MMII  

(7 dias) 

MMSS       

(12 meses) 

COLUNA  

(12 meses) 

MMII  

(12 meses) 

0,26 a 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 1,00 0,00 

0,51 a 0,75 1,09 1,09 1,91 2,73 1,09 2,27 

0,76 a 1 2,38 0,88 1,13 2,50 1,25 0,88 
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Anexo I 
ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIAÁVEIS (Dados relativos ao Banco de dados original – Anexo E) 

Estatísticas 

Descritivas 

Índice de 

Experiência na 

Atividade 

Jangadeira 

Tempo Flexibilidade Preensão manual 

Idade 

(anos) 

Idade iniciou 

a pescar 

(anos) 

Tempo na 

pesca 

(anos) 

Tempo na 

função de 

Proeiro 

(anos) 

Tempo na 

função de 

Mestre 

(anos) 

Ombro D 

(graus) 

Ombro E 

(graus) 

Banco de 

Wells 

(cm) 

Esquerda Direita  

Mínimo 0,44 21,00 7,00 12,00 1,00 8,00 115,00 105,00 15,00 25,00 16,00 

1º Quartil 0,58 34,00 9,00 21,00 2,00 17,00 141,00 140,00 23,00 36,00 34,75 

Média 0,72 42,57 12,76 29,71 6,04 23,67 123,54 151,24 29,76 37,80 38,50 

Mediana 0,72 43,00 12,00 30,00 4,00 23,00 155,00 153,00 28,00 38,00 37,80 

3º Quartil 0,79 50,00 14,00 40,00 10,00 29,00 160,00 165,00 37,00 40,00 42,00 

Máximo 0,86 57,00 26,00 48,00 22,00 46,00 220,00 180,00 49,00 52,00 51,00 

Desvio-Padrão 0,13 9,82 5,17 10,46 5,37 10,19 23,22 17,92 9,46 5,67 7,51 
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Estatísticas 

Descritivas 

Questionário Nórdico 

Diagrama de áreas dolorosas  
7 dias 12 meses 

MMSS       

(7 dias) 

COLUNA 

(7 dias) 

MMII      

(7 dias) 

MMSS       

(12 meses) 

COLUNA 

(12 meses) 

MMII         

(12 meses) 

Mínimo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1º Quartil 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Média 3,00 5,10 1,52 0,95 1,43 2,43 1,14 1,52 0,43 

Mediana 3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 

3º Quartil 5,00 7,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 0,00 

Máximo 11,00 14,00 6,00 2,00 5,00 7,00 2,00 5,00 3,00 

Desvio-Padrão 3,14 3,56 1,83 0,67 1,57 2,06 0,65 1,66 0,87 

 

 

 




