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RESUMO: A partir das reflexões produzidas na prática de campo etnográfica,  apresentamos 
dados de uma pesquisa desenvolvida em uma comunidade de pescadores artesanais 
denominada Povoado de Areia Branca, é uma comunidade tradicional de pescadores 
artesanais. Caracterizam-se, dentre outras coisas, pela relação homem/natureza diferenciada 
das sociedades urbano-industriais. A infância daqueles que trabalham na pesca e criam seus 
filhos nesse contexto também se apresenta de forma diferenciada. Os conhecimentos 
produzidos por essa comunidade estão intimamente ligados com o trabalho na pesca e fazem 
parte da cultura partilhada por essa comunidade, conhecimentos esses que nem sempre são 
incorporados pela escola que atende a comunidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: infância, saberes ambientais, etnografia.  

 

SUMMARY: From of reflexions made on inethnographic field pratice, we present  information 
from a research developed in a fishermen handmade’s  community called Povoado Areia Branca, it’s a 
tradicional  fishermen handmade’s community. Characterized,  among other things, for relation 
man/nature differentiated of societies urban-industrial. The childhood of who works on fishery and 
educate their soons children on thid context happens in a diferent way. The knowledges made for this 
community are closer connected with the work in fishery and are a part of this culture shared for this 
community, this knowledges not ever are incorporated for the community’s school.   
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INTRODUÇÃO 
 

A partir das reflexões produzidas na prática de campo etnográfica, apresentamos dados 

de uma pesquisa desenvolvida ivem uma comunidade de pescadores artesanais denominada 

Povoado de Areia Branca, no município de Aracaju, Sergipe que se situa à beira do Rio Vaza 

Barris, um dos rios mais importantes do Estado pela sua biodiversividade especialmente de 

pescados e no abastecimento de água de algumas cidades do Estado.  

Os sujeitos da pesquisa foram quatro crianças e suas famílias, a escolha das mesmas 

foi feita a partir de um critério que contempla um dos nossos objetos de estudo: o trabalho na 

pesca e a produção de saberes ambientais. Essas crianças possuem relações diferenciadas com 

a pesca, prática comum na comunidade de Areia Branca. A entrada na escola Municipal 

Florentino Menezes, que atende a comunidade, foi fundamental para a identificação dos 

nossos objetos de estudo, bem como para compreender de que forma essas crianças constroem 

esses saberes também no ambiente escolar, palco de socialização e produção da cultura 

infantil.  

A comunidade de Areia Branca é uma comunidade tradicional de pescadores 

artesanais. O conceito de comunidades tradicionais aqui empregada é o que se refere a 

Diegues, 2002. Durante muitos anos, essa região abrigou apenas pescadores nativos e 

agricultores ligados principalmente à produção de coco (MOREIRA, 2011). Atualmente a 

região é tida como Zona de Expansão Urbana do município de Aracaju. Por ser o local “com 

possibilidades reais de abrigar excedentes populacionais” (LEITE, 2007) a comunidade 

passou ao longo das três ultimas décadas por uma crescente ocupação de seus espaços. 

Principalmente por se tratar de um local de exuberante beleza natural, vem sendo alvo da 

especulação imobiliária. 

Caracterizam-se, assim como outras comunidades tradicionais, pela relação 

homem/natureza diferenciada das sociedades urbano-industriais. Para estas últimas, a natureza 

é tomada como objeto de recursos financeiros para o acúmulo de capital, diferentemente das 

comunidades tradicionais onde a natureza possui outra significação e uma simbologia 
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particular, que perpassa as relações de subsistência e respeito, uma vez que é dela que sua 

população tira seu sustento há gerações:  

Os pescadores desempenham e devem continuar desempenhando um papel 
importante na manutenção da qualidade das águas e das matas brasileiras, 
pois delas depende sua sobrevivência. (DIEGUES, 1995) 

Assim como a relação homem/natureza, o trabalho na pesca também é diversificado 

do trabalho tipicamente urbano, seja ele fabril ou de comércio. A infância daqueles que 

trabalham na pesca e criam seus filhos nesse contexto também se apresenta de forma 

diferenciada. Nessas comunidades a infância, seja dos mais velhos ou mais novos, se delimita 

entre a casa, o rio, a igreja, a família, a escola, a vizinhança e o trabalho na pesca. Desta 

maneira, a criança também ocupa um lugar nestes espaços de socialização e na reprodução 

dos saberes e experiências vividas. Corsaro (2011) a partir de suas investigações e dos seus 

trabalhos desenvolvidos na área da sociologia infantil faz uma análise sobre a socialização da 

criança: 

Numa perspectiva sociológica, a socialização não é só uma questão de 
adaptação e internalização, mas também um processo de apropriação, 
reinvenção e reprodução. O que é fundamental para essa visão de 
socialização é o reconhecimento da importância da atividade coletiva e 
conjunta – como as crianças negociam, compartilham e criam cultura com 
adultos e entre si. (CORSARO, 2011, p. 31) 

A socialização acontece tanto nas brincadeiras como também quando participam, 

mesmo que indiretamente, no trabalho desenvolvido pelos seus familiares. Nas comunidades 

de pescadores, na zona rural, em comunidades quilombolas, indígenas, por exemplo, as 

crianças não estão isentas da inserção do mundo do trabalho, especialmente por este se 

constituir tipicamente de forma familiar.  

 Ainda pensando a infância inserida na sociedade, Sarmento, em um de seus trabalhos 

sobre as culturas da infância defende a ideia de que a criança insere-se na comunidade não 

como um “ser estranho mas, como um ator social” (SARMENTO, 2002, p.2) que assimilam, 

renovam e constroem fazendo com que tudo possa novamente acontecer, a partir de um novo 

olhar, ou seja, o olhar das crianças. Outro sociólogo da infância, Qvotrup, diz que muitas 

vezes “negligenciamos as crianças como parte da sociedade” (QVOTRUP, 2011, p. 201), ele 

escreveu noves teses sobre a infância como um fenômeno social com o objetivo de 

compreender as crianças como partes da sociedade e do mundo.  

 Na perspectiva da pesquisa etnográfica nosso trabalho de campo procura 

entender os modos de funcionamento da sociedade e valorizar a produção dos saberes desses 
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grupos. O trabalho de campo exige do pesquisador uma verdadeira educação no que se refere 

aos sentidos, é necessário ir ao encontro da cultura do outro para assim produzir os seus 

relatos e suas conclusões, a figura do etnógrafo vai além do ouvir dizer, ela precisa está 

inserida na cultura do sujeito pesquisado. Nesse sentido, buscamos as possibilidades 

metodológicas que embasam nossas pesquisas em autores como Geertz (2008), Fonseca (1999), 

Martins (2005),  Ghedin e Franco (2008), Corsaro (2011): 

A etnografia é um método eficaz para estudar crianças porque muitos 
recursos de suas interações e culturas são produzidos e compartilhados no 
presente e não podem ser obtidos facilmente por meio de entrevistas 
reflexivas ou questionários. (CORSARO, 2011, p. 63)   

 Sendo assim, é importante delimitar os nossos objetos de estudo: as comunidades 

tradicionais pesqueiras, os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, a família e 

a escola, e especialmente, como a infância se constitui dentro deste contexto sócio cultural.  

LUGAR E CULTURA DA PESACA E A TRANSMISSÃO DOS SABERES.  

Para as populações tradicionais, o território é muito mais que o meio físico explorado, 

é carregado de relações sociais de uma sociedade marcada pelas relações de parentesco e 

vizinhança. Segundo Santos, 2001: 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade; o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os 
quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo entender 
que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. 
(SANTOS, 2001 in LEITE 2007). 

  Como o território da nossa pesquisa localiza-se às margens do Rio Vaza Barris, e 

compreendendo a importância do mesmo para a comunidade, percebe-se que essa região 

ainda possui um grande potencial para a atividade pesqueira que, segundo Diegues (1995): 

A pesca artesanal é responsável por um elevado nível de emprego nas 
comunidades litorâneas nos setores da captura, beneficiamento e manutenção 
da grande diversidade cultural que está vinculada às atividades 
desenvolvidas pelos pequenos pescadores, coletores de caranguejo e 
extrativistas espalhados pelo litoral, rios, lagos e represas do Brasil. 
(DIEGUES, 1995).   

É justamente por essa exuberante beleza natural que a região se torna atrativo de 

veranistas, fazendo crescer ocupação de territórios e a especulação imobiliária. A ocupação do 

território de Areia Branca por construções luxuosas de veranistas tem modificado a dinâmica 

de vida dos moradores e do Rio Vaza Barris. A margem do rio que antes era de propriedade 
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dos pescadores, atualmente encontra-se quase toda ocupada por grandes casas, cercadas de 

muros que transformaram cada pedacinho de rio em um espaço particular para o lazer. A 

consequência destas construções foi a gradual diminuição dos diversos pontos que davam 

acesso ao rio, dificultando a atividade pesqueira na região e diminuindo os locais de lazer 

desta população. Dona Maria, uma das mais antigas moradoras e pescadoras da região nos 

conta sobre as modificações ocorridas em Areia Branca: 

“modificou muito, porque assim fizeram bastante casa, e assim ali era 
mangue, aquela beirada tudo era mangue, cortaram para fazer casa, aquilo 
tudo ali dava Sururu, Ostra, Aratu nois ia pescar por essas beirada, agora tem 
que atravessar, onde entra o rico o pobre não vai, não é?” (D. Maria, 53 
anos, entrevista) 

Ela ainda complementa em outra fala:  

“[...] e agente que já nasceu nisso agente não se sente feliz tando dentro de 
casa, agente se sente feliz de ta onde agente gosta que é o mangue, a 
diversão da gente é o mangue”(D. Maria, 53 anos, entrevista) 

Essa crescente ocupação dos territórios traz consigo algumas modificações, sejam elas 

no cotidiano de vida dos moradores ou na própria qualidade da água.  Modificações estas, que 

dentre outras coisas citadas, trazem, sobretudo uma descaracterização desta população.  

[...] o conhecimento local está ficando cada vez mais restrito e as 
comunidades estão passando por uma descaracterização de sua forma 
tradicional de vida, em um processo aparentemente irreversível. 
(FERNANDES-PINTO; MARQUES, 2004 p. 164) 

Os conhecimentos produzidos por essa comunidade estão intimamente ligados com o 

trabalho na pesca e fazem parte da cultura partilhada por essa comunidade. A pesca encontra-

se ainda presente na vida de vários moradores da comunidade de Areia Branca, especialmente 

as mulheres, que encontram na pesca uma forma de complementar a renda doméstica. A 

respeito destes conhecimentos etnoecológicos podemos destacar Fernades-Pinto e Marques ao 

estudarem pescadores artesanais do Paraná: 

É o conjunto de informações etnoecológicas que os pescadores possuem 
sobre uma dada espécie que determina a técnica de pesca que será utilizada 
para capturá-la, a época certa, o local de instalação dos apretechos de pesca, 
o horário correto, a maré, se de dia ou de noite, entre outros aspectos. 
(FERNANDES-PINTO; MARQUES, 2004 p. 188) 

 A construção desses saberes, portanto, acontece no dia a dia dos moradores e 

são incorporados desde cedo por eles, que em suas trajetórias de infância nos contam como se 

deu o contato com a pesca. Para Sarmento, estas experiências vividas pelas crianças no 
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coletivo, brincando, interagindo, criando, não são deixadas para trás durante a maturidade, 

mas, permanecem durante a infância adulta: 

As experiências infantis nas culturas de pares não são abandonadas com a 
maturidade ou o desenvolvimento individual; em vez disso, elas 
permanecem parte de suas histórias vivas como membros ativos de uma 
determinada cultura. (CORSARO, 2011, p. 39) 

Para as gerações mais novas, a pesca ainda está presente, mesmo que esta já não seja 

mais a opção prioritária dos pais para eles. As crianças aprendem com a pesca desde 

pequenas, seja na ida à maré com seus pais e parentes, seja nas brincadeiras ou nas conversas 

compartilhadas pelos familiares. Ao conversar com os pequenos que participam da nossa 

pesquisa, percebe-se a íntima relação que eles estabelecem com a natureza, especialmente 

quando falam da ida à maré, das brincadeiras no rio. Dentre as inúmeras anotações em nosso 

diário de campo e entrevistas, escolhemos uma que representa esta relação:  

“teve um dia que eu chorei, que eu tava pensando que ia morrer lá no fundo, 
mas hoje não tenho mais medo, já tenho sete anos e sei nadar” (Glauber, 6 
anos, entrevista) 

Martins (2005), em suas pesquisas ilustra bem o que estamos a dizer: 

O trabalho na pesca é algo que se aprende cedo, através de uma 
aprendizagem prática, que se transmite através da oralidade e das vivências 
familiares e de vizinhança. As formas de aprendizagem do trabalho na pesca 
não seguem as idades cronológicas do processo de escolarização formal. As 
crianças podem aprender a pescar, antes de estarem alfabetizadas, de acordo 
com o seu lugar na família ou das necessidades de sobrevivência do grupo 
familiar. (MARTINS, 2005 p. 215).  
 

Uma fala que reflete bem o que dizemos é a de Daniela, filha de Dona Nalva que é 

pescadora de Areia Branca desde criança e que participa da nossa pesquisa: 

“Eu catei um pouco de maçunim com minha mãe, só que estava cheio 
quando eu cheguei lá. (...) eu tento, ai eu mergulho. Ai eu cato assim, mas 
quando a água baixou ai eu pego de mão mesmo” (Daniela, 6 anos, 
entrevista) 

 O que podemos evidenciar através desta fala é que apesar de Daniela ainda encontrar-

se na alfabetização, a qual ela cursa na escola local, ela consegue compreender, mesmo que de 

forma simples, a pluralidade que envolve o trabalho na pesca. 

A partir de conversas e entrevistas percebemos que além da cultura da pesca temos a 

religião como um dos fatores determinantes no dia a dia das crianças. Em uma de nossas 

entrevistas com Glauber, percebemos como a experiência influencia até mesmo nas relações 
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futuras, ou seja, ele já constrói uma perspectiva para a vida adulta a partir da religião dos pais, 

quando conversamos sobre o que fazia nos finais de semana, quais eram suas brincadeiras, ele 

responde: 

 “Se eu não fazer a oração antes do caminho do fogo as pessoas não vão se 
libertar, quando eu crescer eu quero ser pastor, eu brinco de pastor com meus 
amigos”. (Glauber, 6 anos, entrevista) 

Ele estava preocupado, pois era terça-feira e ainda não tinha feito a oração da manhã, 

pois a noite faria parte das atividades da igreja, e isto era muito importante para ele.  

 

A ESCOLA QUE MUDOU DE LUGAR E AS BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 

A escola Municipal Florentino Menezes, situada em Areia Branca é a única escola 

pública da localidade. Atende ao ensino infantil e fundamental. O prédio da escola foi 

reformado recentemente, pois a estrutura do telhado de um pavilhão de salas estava 

comprometida. No entanto essa reforma gerou alguns transtornos, visto que foi feita em 

período escolar. A escola então, mudou de lugar. Os alunos que antes iam a pé ou de bicicleta 

agora enfrentavam um percurso de ônibus até uma escola no Bairro Suissa.  

A transferência da escola para a Av. Edézio Vieira de Melo, anexo à escola Freitas 

Brandão, provocou uma série de problemas. Como a maioria das crianças são filhos e filhas 

de pescadores e pescadoras, e compreendendo que sua trajetória de trabalho segue um 

calendário diferente do urbano industrial, as famílias e funcionários precisaram adequar-se a 

essa nova realidade, fato este que provocou um alto índice de evasão escolar. As mulheres 

pescadoras que trabalham na escola sofreram também com a transferência, pois precisavam 

ficar o dia todo fora da comunidade, deixando então de ir ao mangue em busca do pescado 

que complementa a renda familiar:  

“eu moro aqui pertinho, tomo banho e venho pro emprego, e lá minha fia eu 
vou pra onde, porque tem de ir de manhã pra chegar só de noite, agora nem 
pra mangue nem pra nada a gente vai mais”. (D. Maria, 53 anos, entrevista) 

Relatos de funcionários, professores e de alunos nos fizeram perceber que no início a 

novidade da mudança foi recebida com bastante entusiasmo, sair da comunidade e ir para um 

novo lugar era excitante e curioso para a maioria dos alunos. Porém com o passar do tempo, 

as viagens de ida e volta tornavam-se cansativas e levavam bastante tempo de aula e de lazer 

das crianças, que estavam acostumadas a uma grande área e a utilizarem a quadra para suas 

brincadeiras, e naquele momento ficavam limitadas a um pequeno espaço que separava as 
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escolas que funcionavam no mesmo espaço físico. Em entrevista com uma das funcionárias, 

ela nos relata algumas das dificuldades enfrentadas pelas crianças: 

“aqui tem espaço para eles brincar e lá não tinha minha fia, era da sala pra 
um corredorzinho imprensado, os bichinho toda hora reclamava, quando não 
era, ía pra cozinha, ai eles dizia, é o divertimento da gente é a cozinha ia e 
voltava, ia e voltava e aqui não, aqui tem pra onde eles rodarem.” (D. Maria, 
53 anos, entrevista) 

 A escola não dispõe de uma área recreativa, com brinquedos, parque infantil, no 

entanto, possui uma quadra e espaço amplo com algumas árvores, onde as crianças constroem 

suas brincadeiras independente dos espaços para elas compreendidos. 

As brincadeiras fazem parte do universo infantil e surgem a cada instante, nos diversos 

espaços e momentos, “ao brincar a criança não está preocupada com os resultados. É o prazer 

e motivação que impulsionam a ação para explorações livres.”(KISHIMOTO, 2002, p. 143). 

As brincadeiras acontecem a todo instante, na sala de aula, no recreio, até a espera dos pais no 

momento de saída.   

As turmas de Educação Infantil e 1ª série têm apenas um professor em sala de aula, o 

que dificulta a relação entre professor e aluno que assume diversas funções. As turmas são 

formadas entre 25 a 30 alunos, como são crianças pequenas (4 – 7 anos) exigem uma maior 

atenção do professor. Não observamos durante o período em que estivemos em sala de aula, 

momentos como: formação de roda para conversas, contação de histórias, desenhos livres, 

músicas, teatro, enfim, o lúdico não estava presente nestes momentos, apenas no momento do 

recreio, onde as próprias crianças criavam e conduziam a suas brincadeiras. 

Em uma de nossas observações em sala de aula, a professora realizava uma atividade 

que não despertava qualquer interesse pelas crianças. Durante a atividade várias crianças 

brincavam, conversavam, construíam brinquedos de papel. Por diversas vezes a professora 

tentava explicar o que as crianças deveriam fazer, mas de nada adiantava, elas simplesmente 

não queriam fazer.  

Ver e perceber a educação infantil como algo distinto, separado do ensino 
fundamental, ainda é uma luta posta aos pesquisadores, pesquisadoras e 
defensores (as) da educação infantil como espaço de vivência, conflitos, 
experimentações de produção de cultura das crianças no coletivo” 
(MORETTI; SILVA, 2011, p.43) 

Cabe aqui considerar que as dificuldades enfrentadas pela professora, na Educação 

Infantil, prejudicam o desenvolvimento em relação ao ensino-aprendizagem, outro fator que 
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contribui para isto diz respeito a situação de estagiária da professora que assume turmas 

inteiras, um grande problema evidenciado nas escolas públicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A infância sofre modificações ao longo do tempo, seja nos seus espaços, nas suas 

trajetórias e singularidades. A infância vivenciada por aqueles que há 30 ou 20 anos viviam 

em Areia Branca é bastante diferente da vivenciada por seus filhos e netos. As modificações 

na dinâmica de vida da comunidade, especialmente pela chegada de muitos veranistas, 

também exerce influência na infância das crianças. É uma infância que possui uma relação 

íntima com o trabalho na pesca. Trabalho este, que se encontra há gerações, nas relações 

familiares e de vizinhança da comunidade estudada.  

Os conhecimentos necessários a pesca vão sendo produzidos e modificados a cada 

geração. Dentre eles os que caracterizamos aqui como saberes ambientais. 

 Podemos evidenciar ao longo da pesquisa que os conhecimentos são diversificados e 

são importantes na hora de pescar. É extremamente proveitoso para um pescador saber que 

tipo de alimento determinada espécie come, se determinado peixe é próprio ou não para o 

consumo ou de que tipo de som produzir para atrair o Aratu. Saberes estes que não se 

encontram incorporados no dia a dia da escola.  

Entender a criança como um sujeito ativo, transformador de sua realidade não está 

claro no cotidiano escolar, especialmente na educação infantil. Os processos de socialização, 

as experiências vividas pelas crianças se constituíam a partir das relações estabelecidas dentro 

e fora da sala de aula e não obedecem a uma ordem determinada pelos adultos. Sendo assim, 

o brincar, os jogos, brincadeiras, o faz de conta não acontecem apenas na hora do recreio e 

sim em todos os momentos vivenciados dentro e fora da escola. O que vemos é uma escola 

que nem sempre incorpora e considera a dinâmica infantil e acaba por dificultar os processos 

de ensino-aprendizagem dos menores.  
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