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Resumo    

 O projeto de pesquisa foi realizado no Estado de Sergipe, no município de Indiaroba, em 
comunidades ribeirinhas, nas quais essas mulheres, chamadas de marisqueiras, desempenham 
atividades diversificadas no seu papel de ser mulher, motivo de sensibilização pessoal, 
gerando uma curiosidade acadêmica para conhecer suas histórias de vida. Através do método 
etnográfico, que se desdobra em observações, entrevistas, oficinas e depoimentos, procurou-
se conhecer um pouco mais sobre o cotidiano das marisqueiras. Com isso dá-se visibilidade à 
condição humana em uma de suas expressões o que pode ajudar a compreender e valorizar o 
conhecimento da diversidade cultural e os saberes construídos nessa atividade pesqueira.  
PALAVRAS-CHAVE: História de Vida; Mulheres; Trabalho na Pesca; Saberes Tradicionais 

 

Abstract 

The research project was conducted in the State of Sergipe, in borough of Indiaroba in 
riverside communities, in which these women, seafood of calls, play activities diversified in 
its role of being a woman, reason of personal awareness, generating an academic curiosity to 
know their life stories. Through ethnographic method, which unfolds on observations, 
interviews, workshops and testimonials, sought to know a little more about the daily lives of 
seafood. This is the profile of the human condition in one of his expressions which can help 
understand and enhance the knowledge of cultural diversity and the knowledge built on that 
fishing activity. 
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1 Introdução                                         

 

       Caranguejo é doutor, 

                                                                                                          O siri é capitão, 

                                                                                                         Aratu, por ser pequeno, 

                                                                                                          Inspetor de camarão. 

                                                                                                            (Poesia Popular) 

                                                                       

 As relações humanas representam um processo de construção de conhecimento, de 

lutas e conquistas, de saberes e descobertas, de pesquisas e invenções, com vistas a superar as 

dificuldades e auxiliar o ser humano a lidar com o meio ambiente. A riqueza do meio 

ambiente é representada, neste trabalho, pelo manguezal que entrelaça comunidades humanas, 

os chamados “povos da água”.Tais comunidades  criam vínculos com esse ecossistema e, 

consequentemente, desses vínculos nascem e renascem histórias de vida, histórias do 

manguezal. 

Tendo por cenário o manguezal, a pesquisa teve como foco a vida das catadoras de 

mariscos, mulheres que têm no seu trabalho o sustento da família. Foram registradas as suas 

histórias, as quais falam da privacidade, do pessoal, da subjetividade, da diversidade das 

aptidões adquiridas no vivenciar da atividade pesqueira na lama do mangue, abordam sua 

relação com o meio ambiente e seus saberes para lidar com o manguezal. O ecossistema, 

interligado às suas vidas - como fonte de alimento e trabalho - oferece a referência maior para 

retratar todo um ritual presente na busca do marisco. Os mitos, contos, músicas, vestimentas e 

a pescaria têm por base e contingência esse ecossistema pesqueiro. 

É na relação entre as mulheres e o manguezal que são investigados os saberes 

envolvendo a mariscagem. Saberes estes que não estão relacionados ao nível de escolaridade, 

mas são construídos através da relação familiar, no contato com a comunidade, na observação 

da natureza, valorizando uma aprendizagem prática, repassada - através da oralidade - de pais 

para filhos, pois,  de acordo com Morin (2004, p.26), deve-se ter em conta o valor das 

culturas, a sabedoria, o saber, os modos de fazer, de conhecimentos muitos sutis sobre o 

mundo vegetal e animal.  

A arte da pesca envolve representações simbólicas, uma complexidade de 

conhecimentos, de adaptações e de experimentos adquiridos no processo de aprendizagem. os 

quais precisam ser compartilhados, divulgados no meio acadêmico, político, social e na 

própria comunidade. As histórias de vida não devem ficar invisíveis num mundo globalizado, 
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mas devem ser vistas como parte de uma construção histórica vivenciada pela população 

humana.  O resgate da memória das populações ribeirinhas repõe pedaços da história da 

gestão da cultura que é sempre diversa e múltipla. 

A vida das mulheres que trabalham na pesca do aratu faz parte do contexto histórico 

da comunidade e, por conseguinte, é importante que os saberes técnicos relativos à  pesca 

estejam inseridos no currículo da escola e nas disciplinas, como um complemento da grade 

curricular, para que possa ser fomentada a transdisciplinaridade, por meio do intercambio 

entre saberes científicos e não científicos.  

Por outro lado, o valor da cultural local proporciona a valorização da identidade 

como também a formação do cidadão crítico. Assim, suas histórias devem ser ouvidas e 

reconhecidas pelas instâncias políticas, sociais e econômicas da sociedade. A divulgação   do 

trabalho dessas mulheres, no âmbito social  e nas escolas, oportuniza perceber o valor das 

suas histórias de vida, a beleza da cultura e saberes que compartilham entre si, com a família e 

com a própria comunidade; dessa forma,   portanto, essa cultura  não deve ficar apenas no 

contexto social da população, como acontecia ao longo do tempo.  

Sem uma divulgação,  a cultura das comunidades estava destinada a ficar no espaço 

social das populações ribeirinhas marcadas pela transmissão da tradição oral repassada de pais 

para filhos. Na contemporaneidade, a inclusão social e o respeito à diversidade constituem 

uma luta das comunidades para que sejam reconhecidos os saberes de uma tradição. 

Através da pesquisa acerca da vida das marisqueiras, demonstram-se, não só a 

importância do seu papel social nas comunidades ribeirinhas, mas também a força das 

mulheres marisqueiras, o aprendizado adquirido no dia a dia com a família e na lida com os 

filhos dessa rica personagem que, muitas vezes, é a única provedora da família. Defende-se 

aqui o  resgate da cultura local dos contos, músicas, saberes que devem ser preservados como 

identidade cultural das comunidades ribeirinhas e ensinados nas escolas para que não sejam 

extintos. 

 O espaço escolar é peça fundamental para que as crianças e os jovens valorizem a 

riqueza das suas raízes culturais e o  manguezal com a sua  diversidade cultural, social e 

biológica. As comunidades criaram saberes e desenvolveram um modo de vida sustentável 

com base na diversidade da terra, do rio, do manguezal, das marés.  

 A pesquisa é de natureza qualitativa e tem como instrumento principal a construção 

de histórias de vida, o que possibilitará conhecer o contexto social das populações ribeirinhas 

e compreender o comportamento humano, a sobrevivência em um ambiente em que as 
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políticas públicas ainda não foram totalmente concretizadas para que todos tenham direito a 

uma boa qualidade de vida.   

 A história oral, repassada pelos pais e pela própria comunidade, traz benefícios de 

um saber não científico que não é aprendido nos bancos escolares e sim nessa vivência tão 

enriquecedora que constrói sábios da natureza. Adquirindo no ecossistema o necessário para 

sua sobrevivência, desenvolvem aptidões para saber lidar no manguezal com os perigos os 

sinais que a natureza retrata e que o ser humano assimila, a partir de suas experiências. 

 A pesquisa tem como campo investigativo os povoados de pescadores denominados 

Pontal, Terra Caída e Preguiça no município de Indiaroba, Estado de Sergipe, banhados pelo 

rio Real, divisa com o Estado da Bahia, cujas populações vivem da pesca e da mariscagem. 

A metodologia adotada é do tipo etnográfico, direcionada para observações e 

descrições das atividades realizadas no dia a dia das mulheres marisqueiras, complementadas 

pelas histórias de vida e imagens, além de pesquisa bibliográfica, entrevistas, reuniões com os 

grupos. O princípio metodológico parte da vida e trabalho das marisqueiras observando os 

meios utilizados para a pesca do aratu. A partir dessas observações empíricas, serão 

discutidos os saberes de que se valem as mulheres para lidar com o ecossistema, com o 

cuidado de respeitá-lo, e, ao mesmo tempo, adquirir sucesso na pesca do aratu. Dessa forma, 

pretende-se compreender: como é a história de vida delas e de que modo é pensada e 

executada a arte de pegar o aratu. 

A justificativa da escolha desse cenário de atividade econômica deve-se ao interesse 

que surgiu ao trabalhar na escola da região, como Professora de Estágio do Curso de 

Pedagogia da Universidade Tiradentes – SE. Oportunidade em que ouvia os relatos dos alunos 

e professores acerca da vida dos pais, abordando a mariscagem como prática contínua entre as 

mulheres da comunidade, vinda de um contexto histórico transmitido de geração a geração.  

Destaquem-se, ainda, no contexto das mulheres da região, a falta de opção de trabalho, além 

do fato de os respectivos companheiros estarem envolvidos com o alcoolismo ou as 

abandonarem, obrigando-as a procurar meios de enfrentar a sua realidade com coragem e 

otimismo. 

A escolha do tema da dissertação também recebeu influência de uma pesquisa 

realizada pela Assistente Social, Poetisa e Romancista, Núbia Marques, que, na década de 

1980, abordou a vida das mulheres marisqueiras no município de Nossa Senhora do Socorro - 

SE. A pesquisadora Núbia (1927 – 1999) sempre procurou mostrar à sociedade e aos seus 

alunos da Universidade Federal de Sergipe o trabalho dessas mulheres, as dificuldades pelas 

quais passavam e o descaso dos poderes públicos, além de divulgar a cultura da comunidade e 
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desmistificar o mito de mulher frágil. Como sua aluna, suas aulas contribuíram para um novo 

olhar em relação à vida e às mulheres marisqueiras.   

O contexto social das mulheres que vivem nas comunidades ribeirinhas segue uma 

rotina de atividades interligada aos horários das marés. As marisqueiras observam quando a 

maré está propicia para a pesca quando a água do rio vai saindo do mangue - a maré grande é 

o momento de mariscar, pois os aratus estão com fome e saem dos buracos quando ouvem o 

barulho das suas vozes.  O serviço caseiro pode ser adiantado ou aguardar o retorno do 

mangue; as mais novas que têm filhos pequenos deixam de mariscar por algum tempo. 

Algumas mulheres moram em casa de taipa ou palha, outras em casa de alvenaria com alguns 

eletrodomésticos como televisão, geladeira, rádio. Também foram encontradas marisqueiras 

em dois acampamentos do Movimento dos Trabalhadores  sem Terra, lutando por uma 

moradia. Todas as entrevistadas deixaram de estudar muito cedo, no intuito de contribuir para 

a renda familiar.  

 Dessa forma, a pesquisa reflete acerca da vida dessas mulheres que protagonizam 

uma cultura de subsistência e comercial, a maneira como desempenham suas atividades, se 

expressam e falam sobre o que é importante para elas e como pensam sobre suas ações e as 

dos outros em seu contexto social.                                  

As entrevistas com as marisqueiras e moradores da comunidade retratam uma gama 

de conhecimentos e informações primordiais para a valorização do contexto social, cultural e 

econômico das comunidades. A técnica de entrevista envolveu o questionar, momento em que 

elas vão narrando suas histórias. A postura da pesquisadora foi no sentido de estimular suas 

narrativas com o propósito de construir informações, fazê-las elaborar suas narrativas 

objetivando à  compreensão dos vínculos estabelecidos entre essas pessoas e o meio ambiente. 

A pesquisa, portanto, teve como horizonte a valorização da herança cultural que permeia a 

comunidade ribeirinha com sabedorias e conhecimentos muitas vezes excluídos e invisíveis 

para a sociedade. O relato das suas histórias aqui trabalhadas contribuirá para a inclusão e o 

reconhecimento dos saberes tradicionais como parte da herança cultural do povo brasileiro. 

A base teórica que fundamenta a posição adotada na pesquisa circunscreve-se aos 

estudos de Núbia Marques (1983), Edgar Morin (1997), Conceição Almeida (2007), Lévi-

Strauss (1989), Bernard Charlot ( 2007) entre outros. 

Este estudo também tem como objetivo a denúncia, como forma de sensibilização, de 

que não é apenas na zona urbana que as mulheres sofrem preconceitos e lutam para ocupar 

seu espaço; na zona rural, o silêncio sobre a vida das mulheres marisqueiras tem conotações 

de opressão e miséria. De acordo com Marques (1983, p. 16), elas chegam à idade madura 
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completamente gastas, mulheres que, com a idade de 40 anos, aparentam 60 ou mais anos. 

Não têm segurança nem social, nem afetiva; a vida é de uma brutalidade total com elas.  

Dessa forma, a pesquisa destaca as experiências individuais, como as marisqueiras se 

adaptam e dinamizam o processo social, levando em conta os vínculos que determinam a 

relação indivíduo versus sociedade no meio ambiente. 

A referência de estudo não é totalmente estranha à pesquisadora, justamente pelo fato 

de conhecer a região devido a ter acompanhado de perto, na qualidade de Secretária de 

Educação do Município (2001), o contexto cultural abordado na pesquisa de campo. O estudo 

sobre a vida das marisqueiras e as comunidades ribeirinhas     foi fundamentado com base em 

Almeida e Pereira (2007), na obra em que as autoras retratam a vida dos pescadores de uma 

comunidade localizada no Rio Grande do Norte. Na obra referida, as narrativas dos 

entrevistados ressaltam a sabedoria, o conhecimento e a integração das suas vidas com o meio 

ambiente. 

As histórias da Lagoa do Piató e os depoimentos de Chico Lucas, na obra  de 

Almeida e Pereira (2007), enfatizam a riqueza e sabedoria dos povos da comunidade, na lida 

com o ecossistema, na relação social na comunidade, as dificuldades de sobrevivência. 

Também as descobertas e invenções da população ribeirinha se entrelaçam com a vida das 

marisqueiras de aratu nas comunidades pesquisadas. É um conhecimento de vida, riqueza dos 

saberes adquiridos ao observar a natureza, como cita Chico Lucas, aprende-se que ‘conversar’ 

com as pedras e ouvir o vento ajuda, muitas vezes, a amenizar as dores da alma.  

Almeida e Pereira ( 2007) mostram a complexidade dos saberes que envolvem a 

comunidade ribeirinha na voz de Chico Lucas. Nesta pesquisa é reconhecida a mesma 

complexidade dos saberes representados nas vozes de Clóvis, Marizete, dentre outros atores 

sociais entrevistados no espaço social e histórico do campo da pesquisa em Pontal, Preguiça e 

Terra Caída.  O contexto geográfico não é o mesmo, mas suas narrativas sobre o meio social 

que estão inseridos são semelhantes. Um contexto social de dificuldades lutando com as 

armas inventadas por eles próprios para sobreviver numa sociedade capitalista onde a 

exclusão social predomina.  

Os costumes culturais absorvidos de gerações anteriores são preservados em prol da 

sua própria sobrevivência na lida na pesca. As comunidades ribeirinhas constroem seus 

instrumentos de trabalho da própria natureza, para que possam amenizar as dificuldades 

encontradas na busca do aratu no manguezal. 

Tais condições fazem refletir acerca de como foi imposto um aprendizado na escola 

por meio de um saber elitizado e considerado padrão para a sociedade, excluindo todos os 
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saberes vivenciados das comunidades.  Chico Lucas e “Seu” Clóvis são de lugares diferentes, 

mas a leitura de mundo que fazem e a luta pela sobrevivência, numa sociedade tão desigual e 

preconceituosa, se assemelham e se complementam. 

Nas comunidades, observa-se que as mulheres têm um papel fundamental, 

desmistificando os preconceitos e concepções que  depreciam as mulheres e a população 

ribeirinha, segundo os quais “as mulheres só querem saber de ter filhos” ou “o povo de beira 

de praia é preguiçoso”. As suas vidas e histórias representam determinação e coragem para o 

trabalho. Mesmo enfrentando dificuldades, não se lamentam, mas buscam forças para vencer 

os obstáculos.  

A pesquisa estabelece uma ponte entre sabedoria, bom senso dos conhecimentos 

tradicionais e saber científico, através da reflexão sobre o manguezal e os povos que vivem ao 

seu redor. 

O  artigo   engloba,  no primeiro momento, Trabalho e vida  no  manguezal, capítulo 

no qual são apresentados: uma descrição sobre o manguezal e a visão dos habitantes, história 

da formação da região;  a participação do rio Real no contexto do manguezal e das mulheres 

marisqueiras. 

No segundo momento, Marisqueiras e  a  relação  com  o saber, trabalha a 

resistência, a solidão, amor, desencanto, cooperação, associação – respeito às diferenças, 

sexualidade, educação, as festas.   

 As histórias das mulheres marisqueiras do Pontal, Terra Caída e Preguiça retratam 

saberes, cuja função utilitária é indiscutível no contexto da região. Como ensinam Almeida e 

Pereira (2007, p.11), trata-se de “compreender sabedorias antigas, que nem por isso estão 

mortas, porque ainda falam do essencial que permanece.” O saber da vida aprendido na 

construção do conhecimento edificado na vivência das marisqueiras deve ser afirmado como 

um “conhecimento pertinente”, segundo expressão de Edgar Morin no livro “A cabeça bem 

feita”.  

 A letra da música de Gonzaguinha talvez expressa bem o contexto da vida das 

mulheres marisqueiras. 

Viver! 
E não ter a vergonha 
De ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser  
Um eterno aprendiz... 
Ah meu Deus! 
Eu sei, eu sei  
Que a vida devia ser 
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Bem melhor e será. 
Mas isso não impede  
Que eu repita 
É bonita, é bonita  
E é bonita... (GONZAGUINHA, 2004). 

 

Mesmo sabendo das dificuldades, em nenhum instante essas mulheres perdem a 

alegria. Procuram ver a beleza da vida nos momentos do seu dia a dia, nas conversas, nos 

encontros, na ida ao mangue, no cuidar dos filhos e no lazer. Essas são as mulheres 

ribeirinhas. 

 

 2 Trabalho  e vida  no  manguezal 

  

O  mangue, é um ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e 

marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, interligado às margens de baías, 

enseadas, desembocaduras de rios, onde haja encontro de águas de rios com a do mar, ou 

diretamente exposto à linha  da costa, estando sujeito  ao regime das marés. É composto por 

espécies vegetais típicas, às quais se associam outros elementos vegetais e animais. O solo do 

manguezal caracteriza-se se por ser úmido, salgado, pouco oxigenado e muito rico em 

nutrientes.  Devido a ter grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, muitas 

vezes apresenta odor forte que lhe é característico. A matéria orgânica que existe no 

manguezal serve de alimentos à extensa cadeia alimentar que corresponde aos crustáceos, 

algumas espécies de peixes, cobras, abelhas, e aves que chegam ao manguezal à procura de 

alimentos. O solo serve como abrigo para diversas espécies, como o caranguejo, siri, o aratu, 

ostra, sururu etc.. 

O solo do manguezal é salino e apresenta deficiência de oxigênio, portanto 

predominam os vegetais halófilos, já que as suas longas raízes permitem a sustentação das 

árvores no solo lodoso. 

Devido ao convívio frequente com o mangue, as marisqueiras sabem identificar o 

tipo de solo propício para mariscar.  

O mangue duro é o que não atola e o mangue mole atola e é muito ruim para 
sair. Como já estou mais velha não aguento o mangue mole, pois sinto dores 
na coluna e nos braços, devido ao tempo que fico nos galhos, sentada 
esperando o aratu pegar a isca. É ruim para sair com a lata cheia de aratu. 
Também tem o mangue branco que tem o pico - pico é uma raiz do mangue 
manso. Essa raiz tem que ter cuidado, pois se pisar inflama o pé porque fura. 
Mas, mesmo assim eu só vou catar aratu descalça, já estou acostumada e 
tenho cuidado para não pisar no pico – pico. Inflama fica sem poder pisar. A 
gente esquenta a vela e pinga no lugar ou passa “doutorzinho”, usa chá de 
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“canudinho”, usa a planta “anador” para aliviar a dor. (Entrevista, 
MARIZETE, 67 anos, 2009) 
 
 

A biodiversidade se traduz em significativas fontes de alimentos para as populações 

humanas, como também nesse ecossistema se alimentam e reproduzem mamíferos, aves, 

peixes, moluscos e crustáceos.  

Os manguezais localizados nas comunidades ribeirinhas pesquisadas representam 

vida, beleza, encanto, mistério, perigos, trabalho e fonte de vida para muitas pessoas que 

apresentam famílias numerosas para sustentar. Sobre o mangue dizem as marisqueiras. 

O mangue é o nosso sustento. Graças a Deus que nascemos perto do 
mangue. Quando a gente não tem o que comer vai no mangue pega 
caranguejo, siri, aratu e mata a nossa fome. É difícil a vida da gente, mas foi 
o que Deus deixou para nós. (Entrevista, LOURDES, 2008) 
 

É um pai e uma mãe. Dá o pão a gente. (Entrevista, JANETE, 2009) 
 
A gente vive disso. A enxada e o mangue. Desde os sete anos que vivo da 
pesca e quem me ensinou foi minha mãe, porque teve mais paciência do que 
meu pai. A minha mãe é que pegava o aratu. (Entrevista, MARIA LÚCIA, 
2009) 
                         
Gosto demais do mangue porque me sento numa baga acendo meu charuto, 
começo a mexer as folhas da árvore e fico esperando o aratu, fico à vontade, 
despreocupada, não tenho raiva. (Entrevista, MARIZETE, 2009) 

                                     

É assim que se caracteriza o mangue: como um lugar sublime que transmite muita 

paz e onde as marisqueiras vão à procura dos aratus. De acordo com Vannucci (2002), o 

“silêncio é tão majestoso quanto uma grande cerimônia, e instintivamente o homem se adapta 

a ele.” A marisqueira Marizete confirma o pensamento do autor quando afirma: “O mangue 

me dá muita paz”.  O silêncio do manguezal só é quebrado pelos barulhos dos pássaros, das 

águas e dos peixes que se movimentam à procura de alimentos. Não só Marizete, mas também 

as outras mulheres confirmaram  que existe uma sensação de paz quando estão no manguezal 

à espera do aratu. 

Com relação à pesca, os manguezais produzem uma grande quantidade de alimentos 

que o homem captura no mar. Devido a esse fato, a sua manutenção é vital para a subsistência 

das comunidades pesqueiras que vivem em seus entornos, além do que a vegetação serve para 

fixar os solos, impedindo a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a linha de costa.   

Entretanto, constatou-se nas entrevistas a preocupação das populações ribeirinhas em 

relação a dois fatores: O primeiro diz respeito ao aumento da população, já que pessoas de 

outros lugares estão fixando residência nas localidades em estudo, haja vista a falta de 
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emprego. A consequência disso é que se reduzem os alimentos retirados do mangue além de 

comprometer o ciclo de vida do aratu. O segundo fator é a indústria do camarão em cativeiro, 

denominada de carcinicultura. De acordo com as pessoas das comunidades, tais criatórios 

estão contribuindo para a diminuição dos crustáceos. Os produtores bombeiam a água do rio 

para os viveiros e depois, quando retiram os camarões, soltam a água de novo para o rio e esta 

água vem com produtos químicos e antibióticos utilizados para o tratamento dos camarões.  O 

acúmulo desses resíduos pode afetar, a médio  prazo,  as plantas nativas e, consequentemente, 

os animais. 

Observou-se, porém, que as colônias de pescadores juntamente com o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA vêm denunciando e atuando 

em prol da defesa do manguezal e da sua biodiversidade. Seguindo essa trilha, as escolas 

começaram a elaborar projetos ambientais para discutir com seus alunos. 

As comunidades ribeirinhas percebem que suas fontes de renda e de alimentação 

estão sendo afetadas e sofrem com medo das consequências, pois as opções de outras formas 

de trabalho são restritas nas comunidades pesquisadas. 

Assim, a vida de quem vive da pesca é árdua como afirma um sábio pescador. 

 
Às vezes o café depende do mangue. Sai cinco da manhã, com a lama fria 
que dói os pés, e só retorna à tarde. A sobrevivência para comer, 
antigamente a gente trocava por farinha, feijão. Hoje é mais difícil porque o 
marisco tem mais privilégio. Agora tem menos peixe, caranguejo, aratu, e as 
pessoas têm que andar muito para encontrar, não tem com fartura. Eu me 
lembro que encontrava o aratu e o caranguejo com tanta facilidade... Hoje 
não! É muita gente pescando: tem os barcos grandes, lancha que espanta os 
peixes, camarões. Muita gente de fora que não tem cuidado com o 
manguezal.  Uma alta riqueza! Triste de nós se não fosse o mangue.    
(Entrevista CLÓVIS, 2008) 

 

A biodiversidade representada pelo manguezal é de fundamental importância para os 

seres vivos, pois existe uma cadeia alimentar responsável pela manutenção de todos os seres 

que habitam nos cantos do mangue, assim como para o homem que vive na sua margem. É 

uma dependência de relação, de sobrevivência e de respeito. As narrações dos pescadores     

retratam a complexidade dessas relações de dependência e sobrevivência do ecossistema. A 

vivência faz com que compreendam a vida e o comportamento dos animais que vivem na 

lama, no solo, na água do rio Real, nas árvores e, principalmente, que percebam o relógio do 

tempo, através das fases da lua, que influenciam os movimentos das águas, das marés que 

enchem e esvaziam sobre a superfície da terra. É um encanto, uma magia de conhecimentos, 

contos e cumplicidade que envolvem as sabedorias das comunidades. 
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O rio Real tem um papel fundamental interligado às histórias das comunidades 

ribeirinhas. É a esperança de vida para a população, o responsável pela locomoção dos 

habitantes, da sua alimentação e espiritualidade. Nasce no Estado de Sergipe, faz divisa com a 

região Nordeste do Estado da Bahia, e desemboca no Oceano Atlântico na altura da Villa do 

Mangue Seco - BA. Na bacia do rio predominam cultivos de laranja, maracujá, coco, 

mandioca, milho, feijão. 

O rio é primordial para as marisqueiras e os pescadores. Através da sua fonte de 

riqueza, retiram seu alimento, conseguem identificar o melhor momento para pescar - um 

saber aprendido não nos bancos escolares, mas na vivência das suas histórias.  

Em outras palavras o saber  das comunidades pesqueiras envolve competências e 

habilidades  que não estão presentes   no currículo escolar, onde pode ser valorizado e ser a 

ponte no processo de aprendizagem, estimulando   as marisqueiras e pescadores  a ter vontade 

de aprender . 

Aprender para viver com outros homens com  quem  o mundo é 
partilhado.Aprender para apropriar-se  do mundo, de uma parte desse 
mundo,e para participar da construção de um mundo pré –
existente.Aprender em uma história que ´é, ao mesmo tempo, 
profundamente minha ,no que tem de única,mas que me escapa por toda 
parte.Nascer, aprender , é entrar em um conjunto de relações  e processos 
que constituem um sistema  de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o 
mundo,quem são  os outros.(CHARLOT,p.53.2000) 

 
 

A vida dos pescadores  das comunidades ribeirinhas representa a construção do 

saber,   o  aprender  que  é constantemente repassado  para os filhos   e   representa  a história  

de relações, de solidariedade , trabalho  na  pesca. Para as pessoas da comunidade, o mangue é 

uma dádiva de Deus, representa a “Mãe Natureza”, por isso elas respeitam e cultivam uma 

relação de saberes e comportamentos baseados nas aprendizagens adquiridas no decorrer das 

suas vidas e repassadas por uma longa tradição oral; elas vivem como parte de seu 

ecossistema, pois precisam ter conhecimento do seu mundo para sobreviver.   

 

3. Marisqueiras e a relação com o saber  

Na região pesquisada, homens e mulheres desenvolvem atividades pesqueiras  desde 

pequenos presenciando os pais, ajudando-os quando não estão na escola, reproduzindo as 

situações de pescaria, as tarefas do pai ou da mãe nas brincadeiras e nas areias das prainhas. 

Meninos brincam de bola, ajudam os pais na venda da pescaria, retirando as águas dos barcos 

e limpando-os, as meninas brincam de bonecas, de casinha e ajudam à mãe nos afazeres 
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domésticos. São costumes culturais que vão se reproduzindo através da observação e 

imitação. 

Quando adultos, os valores culturais continuam. A vida na comunidade está 

interligada às atividades pesqueiras, mais do que à agricultura. Os pescadores pegam seus 

barcos e vão à procura do peixe e camarão, outros vão ao mangue à procura dos caranguejos, 

siris e guaiamus. Quando vendem o peixe, ficam alguns dias sem pescar, proseando, bebendo, 

jogando cartas, dominó, futebol e consertando suas redes. Já as mulheres, como afirma 

Marques (1983), têm tarefas múltiplas. Quando chegam da pesca do aratu, elas vão tratá-los e, 

após retirarem a carne, vão vender na comunidade ou nos municípios vizinhos. 

A maioria das marisqueiras abandona cedo os bancos escolares devido, por vezes à 

gravidez precoce, por vezes à necessidade da sobrevivência, retirando do mangue seu 

alimento e a complementação de renda. A escola não é atrativa para elas, devido a se sentirem 

cansadas da jornada das atividades exercidas no decorrer do dia. Assim, elas não sentem 

vontade de continuar os estudos, pois já chegam cansadas da mariscada e, uma vez em casa, 

ainda têm mais trabalho. Entretanto, para os filhos desejam e cobram que estudem para não 

ter o destino delas.   

 Meus filhos, não quero, porque o mangue tem cara feia. Prefiro que eles 
estudem. (Entrevista, ROSIMEIRE, 2009). 
 
O colégio é o mangue.  Só estudei até a 2ª série. Não volto, porque não tenho 
com quem deixar os meninos.  (Entrevista, ISABEL, 2008) 

                          

Minha cabeça, minha inteligência para aprender tudo, porque minha mãe 
não me botou na escola. A escola foi à roça e o mangue para aprender tudo. 
(Entrevista, MARIA JOSÉ, 2008).  

 

 O depoimento dessas mulheres leva a uma reflexão quanto ao papel da mulher na 

sociedade, o seu trabalho, um papel esquecido de ser abordado nos bancos escolares.  De 

acordo com Marques:  

 A produção e reprodução do sistema capitalista tornam-se mais evidentes no 
trabalho da mulher, contraditoriamente inexistente, quando afloram as 
relações sociais de dominação entre homem e mulher, uma vez que os 
homens transferem para a sua companheira parte da opressão reproduzindo 
duplamente o capitalismo. A mulher, além da tarefa econômica, o peso da 
responsabilidade do trabalho, esteio da sobrevivência da família, ainda lhe 
sobejam as tarefas domésticas que são de sua exclusiva competência. 
(MARQUES, 1983, p. 4) 
 

A mulher desempenha uma dupla jornada no decorrer da sua vida e muitas vezes 

ainda não é reconhecida pelo companheiro, pelos filhos e pela própria sociedade, achando ser 
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esta sua obrigação que ela aceita com resignação.  

À mulher, no contexto histórico de uma sociedade paternalista, foram atribuídos,  na 

sua formação, conceitos de mulher frágil, designada a cumprir seu papel de maternagem. 

Afirmações, que por muitas décadas impregnaram discursos moralistas em que a educação 

feminina não significa senão a aceitação do sofrimento como destino da mulher. Hoje, as 

mulheres estão lutando para desconstruir conceitos culturais impregnados de preconceito, 

ficando constatado que as mulheres da região sabem da importância do seu papel. 

A procura por outras fontes de rendas mostra como as mulheres estão preocupadas 

em ter sua emancipação financeira e não ficar esperando apenas pelo rendimento dos 

companheiros. Percebem a necessidade de lutar para manter a sua família, pois muitas são as 

provedoras no ambiente familiar. A persistência e a luta por melhores condições de vida as 

fazem guerreiras que enfrentam as dificuldades no manguezal onde permanecem cinco a seis 

horas dependendo da maré. Também estão expostas à violência e ao alcoolismo dos 

companheiros e muitas vezes sofrem agressão física e permanecem no silêncio. 

 

4  Considerações Finais 

Assim, as escolas nas comunidades pesquisadas não abordam a importância do papel 

da mulher, a sexualidade, a sua luta em adquirir habilidade para desenvolver várias funções ao 

mesmo tempo. Não destacam as atividades pesqueiras, os saberes da pesca com os saberes do 

ensino formal. 

Por outro lado, os educadores sentem dificuldades em integrar a complexidade dos 

saberes, numa proposta escolar que religue conhecimentos e conteúdos, contextualize os 

saberes da comunidade, e reconheça e aborde as formas como as marisqueiras e pescadores 

pensam sobre suas experiências. Quando as marisqueiras ressaltam que não têm cabeça para 

estudar representa as dificuldades que encontram ao frequentar a escola. Sabem lidar com o 

comércio da venda dos mariscos, mas têm dificuldade de compreender a matemática e as 

outras disciplinas da grade escolar.  

Em relação ao sistema escolar, este apresenta um ensino conteudista, ainda tem 

escola multisseriada e um ensino desvinculado dos saberes locais.  Não conseguem realizar 

uma interdisciplinaridade. Não há uma ligação entre os conteúdos e as disciplinas, através do 

qual  possam envolver o mesmo assunto na sua especificidade, o que daria oportunidade de 

vivenciar uma práxis dialógica e a valorização da autoestima do sujeito como também do seu 

meio ambiente, aprendendo a respeitá-lo, valorizando as histórias da memória do povo que 

contribuíram na formação da comunidade e foi passando o conhecimento dos mais velhos 
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para as gerações futuras como afirmam os pescadores. 

Verificou-se que, apesar de pagarem à Associação de Pescadores e perceberem a 

importância de terem a seguridade social, as mesmas ainda não dispõem de uma organização 

coletiva para que possam vender seus produtos de forma mais estruturada. A Associação fica 

apenas para o recebimento das mensalidades e algumas ficam com o produto sem ter a quem 

vender.  

Averiguou-se que muitas mulheres não estão utilizando nenhum meio para evitar a 

gravidez, em grande parte por causa do acesso inadequado aos serviços de planejamento. 

Constatou-se a falta de informação que as levem a repensar o cuidado da prevenção, não há 

serviços de planejamento familiar. Por outro lado, de acordo com os depoimentos de algumas 

marisqueiras, há um índice elevado de aborto provocado, o que ressalta uma contradição: ao 

mesmo tempo que essas mulheres   sabem que o aumento de filhos torna a vida fica mais 

difícil,  não se previnem e, daí a solução encontrada ser o aborto. A importância de um 

trabalho de sensibilização sobre educação sexual na escola ou até mesmo no posto de saúde 

contribuiria para reduzir essas mazelas sociais. 

De tudo que foi exposto é possível afirmar que a complexidade da condição humana e 

das práticas dos pescadores e marisqueiras, está ausente do contexto formal educacional e 

escolar, o que compromete uma educação que leve em conta a realidade local, a vida 

cotidiana, o trabalho de todos os dias..  

Ora, o que se observou em todas as escolas é o interesse nas festividades locais. Só 

nesses momentos percebeu-se um vínculo entre a escola e a comunidade, através dos grupos 

de jovens e associações dos moradores, mesmo que seja apenas em Preguiça que as praticas 

culturais tradicionais ( “dramas” e músicas ) sejam de maneira sistemática resgatadas pelos 

professores.  

 

 
 Mestre em Ciências  Sociais(UFRN), professora dos cursos de Pedagogia e  Serviço Social 
UNIT/ SE, professora de educação infantil  no município de Aracaju, pesquisadora  associada 
da Rede Feminista  de Estudos e Pesquisas sobre a mulher e relações  sociais de gênero – 
REDOR, pesquisadora do grupo de pesquisa em Políticas  Públicas, Gestão socioeducacional 
e formação do professor .GPGFOP UNIT/CNPq. 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

15 
 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA ,Maria da Conceição; PEREIRA, Wani Fernandes Pereira. Lagoa do Piató: 
fragmentos de uma história. 2. ed. Natal: Editora da UFRN, 2006. 

CHARLOT,Bernard.Da relação com o saber:elementos para uma teoria.Porto 
Alegre:Artmed,2000. 

GONZAGUINHA, O que é o que é?  In: Perfil. Som Livre, Brasil, 2004 

LÉVI – STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. São Paulo: Nacional, 1976 

MARQUES. Núbia N. Mulheres x cultura de subsistência. Aracaju /SE: Ed.UFS, 1983. 

MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. Portugal: Biblioteca 
Universitária, 1973. 

________. A cabeça bem feita: pensar a reforma, reformar o pensamento.Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000. 

SILVA, Francisco Lucas da; ALMEIDA, Maria da Conceição de   CENCIG, Paula Vanina. 
(org.). A natureza me disse. Natal: Flecha do Tempo, 2007. 

 

 
 


