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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem por objetivo discutir as implicações do contexto político e econômico na 
luta pela preservação da identidade do trabalho tradicional da catação da mangaba no Estado de 
Sergipe. O caminho metodológico seguido neste trabalho teve a pesquisa bibliográfica histórica 
como base para o resgate acerca do processo histórico do movimento das catadoras que foi 
evidenciado em documentos oficiais, textos relativos ao movimento de natureza diversa. Para 
tanto, as práticas de trabalho das catadoras de mangaba e suas ligações com as organizações 
sociais foram também contemplados em nosso estudo. Essa pesquisa se revela como uma 
reflexão diante dos resultados das ações promovidas por este movimento no cenário da sociedade 
sergipana em manter a cultura da catação de mangaba e a preservação dos recursos naturais das 
comunidades tradicionais.  
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ABSTRACT 

 
This research aims to discuss the implications of political and economic context in the struggle 
for identity preservation of the traditional work of scavenging mangaba of the State of Sergipe. 
The methodological approach followed in this study had the historical literature as the basis for 
the rescue about the historical process of the movement of pickers that shown in official 
documents, texts relating to the movement of various kinds. To this end, the working practices 
of mangaba pickers and their connections with social organizations were also included in our 
study. This survey reveals itself as a reflection on the results of actions taken by this movement 
on the stage of society in Sergipe maintain the culture of grooming mangaba and preservation of 
natural resources of traditional communities. 
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1. Introdução 
 

A tradição da catação de mangaba ao longo do tempo é repassada de geração para geração 

nas comunidades ribeirinhas das terras litorâneas do Estado de Sergipe. No entanto, nos últimos 

anos, essa tradição vem sendo ameaçada pela perda das áreas de colheita e plantio da mangabeira. 

Neste âmbito, o objetivo deste artigo é discutir a contribuição da catação da mangaba no contexto 

político, econômico e social alcançado pelo movimento das mangabeiras no processo de 

desenvolvimento local das comunidades que têm como principal fonte de renda esta atividade 

extrativista. 

Do ponto de vista metodológico este estudo se caracteriza como um ensaio bibliográfico 

que utiliza como fonte, livros, revistas e estudos referentes às catadoras. A pesquisa busca 

abordar os aspectos relevantes da realidade desse movimento através da análise interpretativa dos 

fatos na tentativa de desvelar pontos que permitam uma maior profundidade sobre os 

questionamentos do presente estudo.  

Desta forma, os resultados das ações organizadas por estas mulheres que historicamente 

lutam pela preservação da mangaba e se identificam como catadoras de mangaba. Esse processo 

possibilita a produção de saberes do movimento popular e, através deste caminho, pretende-se 

identificar como esses saberes estão presentes na constituição organizacional deste grupo de 

caráter formativo que mantém um processo educacional presente no contexto histórico do 

Estado de Sergipe. Portanto, sobre o sistema extrativista da mangaba, Castro e Almeida 

consideram que: 

 
 
Apesar desse sistema extrativista existir há mais de três décadas e de todas as 
ameaças que põem em risco a sua continuidade, as formas de gestão postas em 
prática por essa população ainda não foram sistematicamente estudadas e, 
consequentemente, consideradas pelas Políticas Públicas, não obstante as 
mesmas serem reconhecidas como fundamentais à conservação da 
biodiversidade. Por outro lado, essas populações constituem um grupo social 
que se identifica como agente do processo de desenvolvimento sustentável com 
baixo impacto sobre o meio ambiente e, assim, é visto também pelo resto da 
sociedade (CASTRO, 1997; ALMEIDA, 2004). 

 



A conservação dessas áreas onde se encontram as mangabas é de vital importância para 

esses grupos que além de sobreviverem dessa catação atuam na conservação do meio ambiente. 

Todavia, esse processo nas terras sergipanas acontece com uma característica peculiar com 

relação a outros grupos que também exercem a atividade extrativista, pela predominância do 

gênero feminino no cotidiano da atividade da catação da mangaba. 

 Nessa perspectiva, cabe aqui um aprofundamento no tocante à questão econômica e de 

qualidade de vida pela evidente potencialidade do comércio em torno deste fruto tanto vendido 

in natura em feiras livres ou em estabelecimento de grande porte comercial como em redes de 

supermercados. Sendo ainda comercializado em outras formas, tais como: doces, sucos, licor, 

bolos, bombons e trufas. Dentro dessa perspectiva, uma grande variedade de produtos é 

derivada da mangaba em sua produção. Logo, a fruta também tem um papel fundamental na 

dieta dessa população por ser também alimento rico em proteínas. 

Assim, cerca de cinco mil pessoas no litoral de Sergipe desenvolvem o extrativismo da 

mangaba como atividade econômica. Essa atividade além de contribuir significativamente com a 

renda familiar de grupos em situação de vulnerabilidade social permite a conservação da 

vegetação e dos saberes e práticas produzidos por estes grupos (JESUS, 2010 p. 19). 

Ao lado dessas ações que têm um profundo resultado na economia local emergem as 

relações de conflitos entre as catadoras de mangaba e a pressão latifundiária que, através da 

posse das terras antes ocupadas por nativos, foram sendo vendidas e hoje se encontram nas 

mãos de pessoas cuja compreensão dessa questão ainda carece de uma maior sensibilização. 

Um dos fatos mais críticos sentido pelas catadoras é a falta de acesso aos espaços antes 

utilizados como áreas livres de extração da fruta: 

 

Essa realidade de ameaça da extração da mangaba necessita ser avaliada a partir 
das referências econômicas e como o meio ambiente vem sofrendo alterações 
em função da agressão. No litoral, a especulação imobiliária e a implantação de 
monoculturas, a exemplo dos coqueirais, canaviais e pastagens são as principais 
causas da redução da vegetação nativa e consequentemente do número de 
mangabeiras. Em décadas passadas, muitas mangabeiras foram arrancadas para 
o plantio destas culturas; as que restaram voltam a ser ameaçadas, desta vez pela 
especulação imobiliária (JESUS, 2010). 
 
 

Essa problemática territorial aparece com maior intensidade nas terras do litoral onde a 

expansão imobiliária surge com força econômica e se torna detentora destes terrenos antes 



frequentados pelas extrativistas. O confronto entre o uso coletivo da terra e a ocupação singular 

deste espaço traz em seu cerne a luta entre a elite detentora do capital e os grupos populares 

organizados em cooperativas como é o caso das catadoras. 

Nesse contexto vale ressaltar que o trabalho realizado pelas catadoras de mangaba passa 

pela relação de gênero no âmbito da atividade extrativista das mulheres que se reflete numa 

dimensão educativa. A profundidade deste contexto teórico aqui abordado resultou no decreto de 

janeiro de 1992 que institui a mangabeira como árvore símbolo do Estado de Sergipe uma 

conquista de grande significância política para estes grupos.  

Este fato teve grande relevância no fortalecimento do cenário estadual. Em 2007, as 

catadoras deram um passo fundamental para sua organização política com a criação do 

Movimento das Catadoras de Mangaba (MCM) de Sergipe. Seguindo neste caminho, as catadoras 

ao longo de sua caminhada obtiveram apoio de diversos grupos de pesquisadores á lideranças de 

outros grupos envolvidos tais como o extrativismo das quebradeiras de coco babaçu do Maranhão 

(MOTA et al., 2011). 

 
As dificuldades apresentadas parecem revelar um importante conhecimento 
adquirido numa organização popular, são as fontes para as políticas públicas e as 
ofertas de serviços governamentais não serão eficientes sem levar em 
consideração o desenvolvimento e o aprendizado contínuo das organizações 
populares (SARAIVA, 2008 p. 66). 

 

Nesse caso, a catação da mangaba é um processo de formação histórico-cultural, 

repassado de geração para geração. A prática tradicional extrativista da mangaba resiste diante de 

um contexto desfavorável de atividades que interferem diretamente nas áreas de extração da 

mangaba. A esse propósito, o extrativismo em geral é utilizado para designar toda atividade de 

coleta de produtos naturais, seja de origem mineral (exploração de minerais), animal (peles, 

carne, óleos), ou vegetal (madeiras, folhas, fruto.). 

 

2. Desenvolvimento  

 

Neste ponto, trataremos da relevância social do movimento sobre o prima da atividade 

extrativista realizada predominantemente pela figura feminina. Desse modo, cabe também refletir 

o fato de que, até meados dos anos oitenta, a utilização de frutas nativas ainda não era muito 

valorizada e, em virtude disso, destinavam-se predominantemente ao consumo familiar, enquanto 



que apenas pequenas quantidades eram comercializadas. Atualmente essa realidade já se 

apresenta de outra forma, pois a rede comercial montada pelas catadoras aumentou 

significantemente o valor comercial da fruta. 

Esse fato contribuiu para o aparecimento de atravessadores e donos de terrenos que 

comercializam a safra das frutas tem onerado e prejudicando o custo o valor da coleta da 

mangaba para as pessoas envolvidas neste processo há quase quatro décadas, tal como é o caso da 

mangada.  

Diante desse contexto percebe-se que há grande capacidade de constituição de um espaço 

organizativo através da coletividade, é uma marca da ação deste movimento imbricado por um 

processo de mobilização resistente ao conjunto de demandas do campo econômico, bem como na 

área de atuação da atividade extrativista. 

A esse propósito, o desenvolvimento local, segundo Franco (2000), diz respeito à 

mudança social e reestruturação organizacional, compatibilizando o crescimento e eficiência 

econômica, assegurando a conservação ambiental com equidade social do uso sustentável dos 

recursos naturais, referindo aos processos de melhoria da qualidade de vida, que assegure sua 

contribuição para o desenvolvimento local. 

Dessa maneira, o processo de organização social e as conquistas alcançadas pelo 

movimento das catadoras refletem e perpassam pelo caminho das mudanças no sentido da 

transformação de um cenário social.  Não obstante, é para compreender como esta realidade se 

faz no campo produtivo, dentro de suas relações sociais estabelecidas através da produção 

material e verificar as consequências da formação numa organização de caráter cooperativo a que 

este estudo se propõe. 

A esse propósito, como afirma Gadotti (1982): 

 

A educação é um processo contraditório (unidade e contradição) uma totalidade 
de ação reflexão: eliminando a autoridade caímos no espontaneísmo libertário 
onde não se dá educação; eliminando a liberdade caímos no autoritarismo onde 
também há domesticação ou o puro adestramento o ato educativo, realiza-se 
nessa tensão dialética entre liberdade e necessidade. 
 
 

Assim, considera-se que a população extrativista busca manter uma relação de equilíbrio 

com as outras culturas e com próprio produto extraído da natureza por eles. A relação supracitada 

evidencia, à primeira vista, que com o caminhar da ação alguns critérios e métodos são 



absorvidos e repassados na busca de um controle que procura manter legitimado o saber 

tradicional, repassado numa educação não formal.  

 Este aspecto é de fundamental importância, uma vez que a manutenção da matéria-prima 

do trabalho depende desse processo que vem agregar um conhecimento que possibilita o ensino 

deste oficio. Ressaltando que os homens atuam de forma secundária neste processo de coleta da 

mangaba, pode-se observar que neste caso existe a presença de uma relação de gênero que 

merece se apreciada de uma forma mais aprofundada, visto que esses espaços são historicamente 

socializados entre os homens e mulheres que realizam ações no cotidiano.  

A esse respeito, “os estudos de gênero podem ser entendidos como um corpus de saberes 

científicos que têm por objetivo proporcionar características e metodologias para análise das 

representações e condições de existência de homens e mulheres em sociedades passadas e 

futuras” (YANNOULAS et al, 2000, p. 426).  

Levando-se em consideração tais premissas, a abordagem de gênero permite entender 

como as catadoras de mangaba no contexto das imagens construídas socialmente são marcadas 

pela afirmação da identidade exercendo funções simbólicas e com importância na reprodução 

econômica e social (BECK, 1989, p. 1; DIEGUES, 2004, p. 244, 245; SCHMIDT, 1947, p. 201). 

Para Maneschy (1997), o trabalho das mulheres ainda permanece pouco visível, reforça-se 

pela ideologia do sexo, restringe-se ao movimento de mulheres e à sua própria consciência de seu 

papel na produção do seu valor social. É possível identificar que as mulheres que sobrevivem da 

cata da mangaba são oriundas de comunidades tradicionais, sobrevivem do extrativismo e se 

identificam com a tradição da catação da mangaba.  

De acordo com Diegues (1983), as sociedades tradicionais são caracterizadas pela 

dependência e, até mesmo, pela simbiose com a natureza, com os ciclos naturais e com os 

recursos naturais renováveis a partir do qual se constrói um “modo de vida”; pelo conhecimento 

aprofundado da natureza e de seus ciclos que se refletem na elaboração de estratégias de uso e 

manejo dos recursos naturais. 

Essa afirmação esta diretamente ligada ao contexto da realidade social das comunidades 

situadas em área litorâneas longe dos centros urbanos esse fato leva a atividade do extrativismo a 

ser a fonte principal de sobrevivência tal atribuição traz o conhecimento empírico a maior fonte 

de saberes de considerável profundidade do conhecimento e comportamento ecossistêmico 

adquirido e desenvolvido ao longo do tempo, constituindo suas culturas. 



Seguindo tal linha de pensamento, pode-se considerar que a cultura da mangaba e uma 

das bases da economia local. Segundo estudos, existem mais de cinco mil pessoas que vivem da 

catação da mangaba elevando Sergipe a nível nacional como o maior produtor na catação de 

mangaba (JESUS , 2010). 

À medida que o papel das mulheres e homens passa por um amplo debate nas 

universidades em estudos voltados para o manejo da cadeia produtiva no contexto extrativista, a 

catação da mangaba e sua movimentação proporcionam o fortalecimento das populações 

tradicionais na dinâmica estrutural cotidiana, o que demonstra a necessidade de um maior 

aprofundamento em torno deste desenvolvimento evidenciado neste grupo social. 

Sendo assim, só é possível entender a cultura, a educação e a política através do estudo 

das relações básicas de produção social da própria vida do homem que estabelece relações 

determinadas, necessárias e involuntárias, que formam base da estrutura econômica sobre a qual 

se constrói uma superestrutura política (SAVIANI 1999, p. 98).   

Este cenário leva à discussão no que se refere às condições de desenvolvimento humano, 

que se configura ao redor de um embate histórico da formação social diante do estado que tem 

como papel a organização e distribuição de renda e possibilidades de bem estar social e da 

constituição intelectual através da constituição brasileira. 

Diante desse contexto, as organizações populares são espaços de formação nos quais as 

reflexões giram em torno de temáticas que estão diretamente ligadas aos problemas cotidianos e à 

falta de condições dignas de sobrevivência. Esses, por sua vez, refletem a violência física e 

simbólica, presentes no distanciamento do acesso a uma qualidade de vida digna, que permita a 

participação nas decisões políticas em seu bairro, cidade e até mesmo em esferas do campo 

político do país. 

Essa discussão se afirma na necessidade de mudança do modelo de formulação de uma 

política publica que venha reconhecer os inestimáveis serviços prestados ao longo dos anos pelas 

comunidades tradicionais, na preservação da biodiversidade e da conservação de saberes de 

inestimável valor para preservação da identidade sociocultural dessa parcela da população.  

 Sobre este ponto, a “história não faz nada”, não “possui enorme riqueza” e não “participa 

das lutas”. Quem participa da luta é o homem como meio para realizar os seus fins, como se 

tratasse de uma pessoa individual, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue 

seus objetivos (MARX e ENGELS, 1867 p. 59). 



Para este âmbito temos na constituição do movimento popular o reflexo desta situação 

evidencia a disparidade entre os mais diversos grupos sociais. A busca pela sobrevivência une e 

aproxima os excluídos em prol de causas comuns e, do mesmo modo, impulsiona a cooperação 

que nasce da necessidade do espírito comunitário no caminho em busca de dignidade humana na 

sociedade.  

Nesse sentido, Saviani (1987) afirma que cabe a educação entender como instrumento de 

luta. Esta luta serve para estabelecer uma nova relação hegemônica que permita construir um 

novo bloco histórico. Contudo, a constituição de uma nova sociedade não será possível sem a 

elevação do nível cultural das massas, que Freitas considera ser preciso:  

 
analisar o processo educacional a partir de reflexões empírico-teóricas para 
compreendê-lo em sua concretude, significa refletir sobre as contradições da 
organização do trabalho em nossa sociedade, sobre as possibilidades de 
superação de suas condições adversas e empreender, no interior do processo 
educativo, ações que contribuam para a humanização plena do conjunto dos 
homens em sociedade (FREITAS, 1997. p. 90). 

 
A este propósito, o trabalho e as práticas cooperativas se apresentam como uma estratégia 

no conflito revelado historicamente, como meio para superação de sua própria condição social e 

esta se apresenta diretamente ligada à formação educacional. Diante de tais críticas, esta reflexão 

passa por um exercício de práxis, que reside nas modalidades de ensino e seus direcionamentos, 

contribuindo para aquisição de um corpo de saberes decisivos na aprendizagem do indivíduo nas 

diversas instâncias do trabalho. 

De acordo com Freitas (1997), isto significa dizer que a análise do fenômeno educacional 

em estudo pode ser empreendida quando conseguimos descobrir sua mais simples manifestação 

para que, ao nos debruçarmos sobre ela, elaborando abstrações, possamos compreender 

plenamente o fenômeno observado.  

À luz das considerações anteriores, define-se que o espaço dos grupos populares e em 

particular no caso das catadoras de mangaba revela no aprofundamento da discussão no que tange 

ao sistema socioeducativo no qual estes atores sociais estão envolvidos. Naturalmente, é preciso 

observar como a via da emancipação institucional passa pelas imposições do modelo educacional 

vigente neste atual contexto.  

Kosik 1995 argumenta que a práxis – o ato/atividade como momento laborativo e a 

relação de necessidade, como momento existencial – manifesta-se tanto na atividade objetiva do 



homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais naturais quanto na 

formação da subjetividade humana.  

Na perspectiva desta reflexão, a formação humana é uma atividade cheia de significados 

construídos na relação entre os diferentes, em uma unidade subjetiva num plano real do meio 

social. Desta forma, este processo de humanização constituído ao longo da existência do homem 

revela-se numa realidade quando este se enxerga como agente deste cenário social no campo das 

discussões sociais. 

A organização política pede a mudança de comportamento diante da realidade social da 

sociedade vigente para essas comunidades que lidam com diversas problemáticas, tendo em vista 

as constantes mudanças dos posicionamentos políticos e econômico na conjuntura social na qual 

ela está situada. Indo por este caminho, cabe aqui salientar que o embate histórico entre a camada 

social de baixa renda e os detentores dos bens de produção do capital funciona como um 

elemento propulsor dessa realidade. 

 

3. Considerações Finais 

 

Diante de tais reflexões, este estudo buscou discorrer a trajetória do movimento das 

catadoras de mangada do estado de Sergipe com o intuito de refletir os impactos das ações 

realizadas naquele estado no que tocante ao trabalho cooperativo exercido por este grupo. Desse 

modo, o estudo nos possibilitou a oportunidade de constatar o avanço da figura da mulher nativa 

de comunidades ribeirinhas do litoral pela emancipação e reconhecimento por parte do setor 

público de seu papel neste contexto social. 

Percebeu-se que a questão da mobilização popular das catadoras e suas estratégias de 

mobilização são indícios do fortalecimento capital do processo de formação educativa centrado 

num viés crítico reflexivo com o apoio de outras instituições que convergiram com a luta desse 

movimento.  

Para tanto, é na ética e nos valores situados na troca de saberes que encontramos o corpo 

teórico e conceitual da ação das catadoras de mangaba no âmbito do conhecimento tradicional, 

que é sua maior riqueza diante de tantas dificuldades por elas vividas no que tange a continuidade 

desta tradição. Tal constatação foi uma das fontes que subsidiaram o caminho desse estudo, 



tentando demonstrar aspectos de grande relevância na formação educacional desta organização 

social. 

Contudo, também fica evidente, após um aprofundamento da realidade das mangabeiras, 

que existe uma falta de compreensão do poder público em relação ao trabalho exercido por 

diversos grupos de catadoras ao longo das regiões costeiras do Estado e, do mesmo modo, como 

essas mulheres contribuem para a preservação e manutenção do equilíbrio ambiental em áreas 

ameaçadas pela ação de devastação em nome do setor econômico privado.   

Nesse cenário, faz-se necessário compreender o processo que se revela no âmbito do 

trabalho extrativista e de que forma estes saberes se apresentam na construção da identidade 

coletiva do movimento das catadoras. Nesse ponto, o estudo buscou refletir como esse grupo vem 

desenvolvendo suas ações, observando o campo da educação enquanto caminho fundamental 

para tomada de consciência política dos atores sociais envolvidos na catação da mangaba.  

É imprescindível perceber que a estratégia metodológica do movimento das catadoras tem 

por base o discurso da pedagogia libertadora que busca o trabalho dialógico e a saída do estado 

de dominação mental sofrido pelo homem sobre o próprio homem no confronto entre as forças 

produtivas e o capital. Isto se revela na forma como a organização institucional se realizou num 

contexto cooperativo sem donos ou chefes mais de colaboradores que juntos lutam pela melhoria 

da qualidade de vida de uma sociedade de disparidades socais de constatação visível.  

Contudo, a dialética do movimento social das catadoras inclui desafios de grandes lutas e 

estes são vitais para consolidação do acesso e permanência dos atores locais em suas áreas de 

trabalho através de um aparato legal. Sob essa ótica, a busca da constituição de áreas de 

preservação permanente e a desapropriação de construções ilegais nas terras das mangabeiras 

representariam um salto qualitativo de avaliação ainda distante, diante da situação gritante de 

alguns pequenos grupos que estão em uma situação desfavorável quase que em total mercê de 

atravessadores e donos de terras. 

Assim, para saber o que caracteriza certo tipo de realidade é preciso conhecer as relações 

existentes, significa dizer que o esforço da ação e do conhecimento neste novo cenário 

promovendo a ação conjunta dos atores sociais no processo de mudanças sociais, podem 

viabilizar ações, ou seja, uma práxis do cotidiano comprometida com o plural e função do 

singular da diversidade do cenário político e social no Estado de Sergipe.    
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