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RESUMO:

O trabalho com mulheres extrativistas em Sergipe-Brasil, pretendeu apresentar o resultado de
investigação com mulheres que vivem da cata da fruta da mangaba em perigo de extinção e mostrar o
desenvolvimento de novas aprendizagens que contribuem para resgatar a cultura do uso da fruta como
fonte de alimento e práticas de processamento com o uso de tecnologia social. Essas práticas são
estruturadas diretamente nas comunidades. Discutir os fundamentos das práticas a partir dos níveis de
pertencimento desenvolvidos na luta pelo direito à terra e à cultura é o objetivo deste artigo.

Trabajo con mujeres extractivas en Sergipe-Brasil pretendeu desarrollar actividades de investigación en la
que las mujeres que viven la cata fruta de la mangaba en peligro de extinción y desarrollar nuevos
aprendizajes que contribuir al rescate de la cultura, el uso de la fruta como fuente de alimento y prácticas
de procesamiento que el uso de la tecnología social. Estas prácticas se estructuran en las comunidades.
Discutir los fundamentos de las prácticas sociales y retos en la producción de la cultura a partir de los
niveles pertenecientes a la lucha por la extracción de la tierra y la cultura es el propósito del artículo.

INTRODUÇÃO:

A construção da vida humana em sociedade pode ser entendida e descrita como uma permanente
navegação rumo a um porto em constante redefinição. Se a agricultura foi o acontecimento que fixou as
sociedades humanas à terra, a navegação foi sempre a balizadora do deslocamento, do encontro com o
outro e da exploração do diferente. Essas duas atividades geraram e foram geradas por estilos de vida e
por desejos de controle da natureza, de domesticação do mundo através do encontro, dos combates e das
guerras.

Para os antigos navegadores, o mar era o lugar da exploração do desconhecido e da busca constante de
explicações sobre o movimento do universo; era a possibilidade de ultrapassar as fronteiras, era o lugar
dos mistérios que alimentavam o desejo de pertencer à terra. Já a terra era o porto, o cais, a margem, o
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lugar do encontro, dos amores, da reprodução, do exercício da repetição da vida.

Podemos creditar aos antigos navegadores muitos dos avanços de instrumentos e técnicas na arte de
navegar tanto no mar quanto na terra. Eles criaram o remo em forma de pá que serviu durante muito
tempo para ligar as pessoas de lugares diferentes. Esse instrumento era importante tanto para fazer os
barcos deslizarem sobre as águas, quanto para juntar os frutos da terra e fazer o moinho girar.

Invenções como essa acompanharam a mudança da mentalidade que imbuía os antigos navegadores como
comunidades imaginárias de pequenos barcos. Mas a forma com que cada sociedade foi se organizando, e
o modo de construção das singularidades e aprendizagens para proteção e criação de identidades, foram
tornando-se mais complexo e as pessoas necessitando, cada vez mais, de instrumentos para estender os
seus sentidos.

Para o etólogo e psicanalista Boris Cyrulnik (1999, p. 255), “a técnica cria uma nova ecologia e altera a
maneira de como nos sentimos no mundo”; ela modifica as nossas representações do espaço e do tempo
porque, ao estender os nossos sentidos, contribui para a criação de um “sexto sentido”, isto é, o mundo
das representações, que nos faz reconhecer não pelo que somos em si, mas pelas nossas capacidades
imaginativas. Segundo Cyrulnik, o nosso reconhecimento está, inclusive, nas capacidades megalomaníacas
de que, a partir dessas invenções, podemos antecipar os nossos desejos e transformar o mundo,
dando-nos a impressão de que não há limites de realização desses desejos.

Mas toda racionalidade técnica comporta uma desmedida humana e é aí que está a possibilidade de
criação e inovação. No entanto, quando a racionalidade, o nosso modo de produzir e nos produzir no
mundo a partir de uma base material da vida, transforma-se em uma racionalização do tempo e do
espaço, capazes de distanciar cada vez mais o ser humano do seu meio, os conflitos entre grupos
humanos, o esgotamento das fontes de vida na natureza, a escravidão em todos os sentidos e formas,
transformam o lugar da construção do ser de relações para o da exploração e subordinação. Aí só nos
resta operar em favor de uma racionalidade dialogada entre os saberes e conhecimentos críticos que
possam nos levar à uma consciência da realidade a partir dos diferentes modos em que o mundo material
da produção do trabalho e da cultura molda a nossa consciência contra qualquer modelo ou proposta de
racionalização, que gera “cegueiras” e “ilusões”.

Essa cegueira gera a incapacidade das pessoas viverem coletivamente em um mesmo espaço. A
destituição do lugar (topoi) que mantinha e ligava os sujeitos a partir do imaginário de que a terra era
uma grande casa (oikos), contribuiu para que as antigas civilizações começassem a desaparecer.

O advento da sociedade histórica é exatamente a imposição de uma outra base de vida comum que se
preocupa apenas com a irresistível tendência de crescimento. As questões ligadas à terra como o lugar
comum deixam de ter o valor fundamental de produção de vida para ceder à acumulação e à exploração. É
isso que se convencionou chamar de progresso e o seu avanço foi comemorado no século XX,
principalmente, pelo enfraquecimento da agricultura como atividade principal da vida humana.

As civilizações que sucederam os antigos navegadores, ao reinventarem as diferentes formas de
intervenção no mundo, deixaram um legado de progressos técnicos e científicos, que ainda não foi capaz
de ampliar em uma proporção superior a qualidade de vida no planeta. Por isso, os navegadores e
navegadoras da atualidade, organizados a partir de diversos movimentos sociais e políticos, convocam-nos
para continuar exercitando um modo de nos relacionarmos com o mundo pelos nossos sentidos, por aquilo
que é capaz de aflorar quando nos posicionamos
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frente à destruição e a exploração e ainda somos capazes de reconhecer, por exemplo, que “a mangaba
sozinha é macho, ela não dá frutos”, que as frutas, assim como os seres humanos necessitam da
diversidade.

São os sentidos que nos fazem compreender que a vida é uma eterna navegação, e por isso, as mulheres
mangabeiras se organizam em torno de um movimento social, atravessam os rios para aprender e a
ensinar as outras, se juntam para coletar a mangaba e, ao mesmo tempo, vão para o mangue, fincam os
pés na lama e retira a vida, o sustento delas, é o sustento, do bioma. Mas, contradoriamente, enquanto
catam as mangabas e os mariscos, os grandes barcos com suas máquinas potentes e grandes redes,
arrastam as mangabeiras, os peixes e mariscos para o seu fim.

Talvez alguns navegadores da atualidade ainda tragam a consciência da importância de viverem juntos, de
construírem identidades a partir da tradição deixada pelos antepassados, pela história de luta, pelos
conhecimentos que, recriados no presente, preparam a vida para as futuras gerações.

Entre tantos navegadores nos interessamos pelas navegadoras/catadoras de mangaba de Sergipe,
começamos a observar que existem elementos de pertença que não podem se perder na relação destas
com a coleta da fruta, com a sua relação com a terra, mas elas também indicam que para ir à raiz dos
seus problemas necessitam sem deixar de pertencer, se afiliar a outros e outras. Foi desta forma que
criaram o Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe. As mulheres desenvolvem a arte do
pertencer sem cair nas “patologias da pertença” como afirmou Cyrulnik (1995). Essa patologia
caracteriza-se pelo sentimento de pertença com quem não pertencemos ou pertencemos demasiadamente
nos auto-destruindo. Esta pertença saudável está na arte de aprender a navegar para além do seu meio,
de conhecer, de dialogar, de sentir, de estar no mundo.

Uma das formas de estar no mundo além da alimentação que produzem para si e para os outros, é
através da produção de outras imagens da vida e, da arte musical. A arte tem feito com que as mulheres
se descubram enquanto mulheres, enquanto catadoras, enquanto gente que tem um conhecimento e
práticas sociais diversas e importantes para o próprio planeta. Essas mulheres estão descobrindo e
reinventando conhecimentos e saberes emancipatórios a partir dos princípios da agroecologia, vão
resconstruindo o bioma da restinga e, ao mesmo tempo, desenvolvem os processos de comercialização a
partir da economia solidária em um território em que a cultura da oligarquia rural, os grandes
empreendimentos do agronegócio, o turismo predatório, é presente em toda a região.

Compreender essas relações a partir das interações entre as mulheres nas próprias comunidades e naquilo
em que elas transformam e comunicam por meio do trabalho feminino e familiar.

Compreendo que tanto em nossa prática quanto na prática das mulheres no desenvolver do projeto, há
construções desmesuradas. Olhar para os conflitos é olhar para as desmesuras e questionar de onde
estamos falando, de onde estamos partindo para projetarmos as possibilidades de emancipação.

EDUCAÇÃO POPULAR NA FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DAS MULHERES TRABALHADORAS EXTRATIVISTAS

A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode
temer ao debate. A análise da realidade. Não pode fugir a discussão
criadora, sob pena de ser uma farsa.

Paulo Freire
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O trabalho de educação popular em comunidades rurais extrativistas foi construído por meio da
pesquisa-ação que buscou a compreensão da realidade concreta onde as mulheres estavam inseridas; o
potencial dos saberes e práticas tradicionais e ocultos; o potencial das mulheres para produzir outras
realidades para elas próprias e para o meio ambiente.

O objetivo da pesquisa foi o de desenvolver um estudo sobre as práticas de trabalho e os saberes
produzidos pelas Catadoras de Mangabas do Estado de Sergipe, discutir os problemas enfrentados por elas
delineando ações educativas para a mobilização em defesa dos seus modos de vida e da transformação de
uma realidade que tem se constituído como excludente, machista e injusta.

Para tanto, desenvolveu-se a pesquisa a partir de dois objetivos específicos, a saber: a)Contribuir para o
reconhecimento dos saberes oriundos da prática extrativa da mangaba por meio de registros escritos e
visuais; b) Elaborar materiais paradidáticos que possam auxiliar na divulgação e valorização dos saberes
tradicionais produzidos pela comunidade.

O trabalho se desenvolveu entre os anos de 2010 e 2011, em três municípios, envolvendo 70 mulheres. A
aproximação com a realidade se deu por meio de reuniões para que as mulheres pudessem conhecer a
proposta e se manifestar sobre o interesse em participar a partir dos problemas concretos enfrentados
pelo ocultamento das suas práticas a partir de um modelo de desenvolvimento econômico que transforma
em residual e improdutivo tudo que não atende aos interesses do acúmulo nas mãos de pouco.

As extrativistas tradicionais, sofrem com a perseguição política, não possuem terras livres para coletar as
frutas e vivem em situação de vulnerabilidade social. Da pesquisa diagnóstica realizada encontramos que
as catadoras vivem diretamente da cultura da mangaba e de outros frutos da restinga, além da cata de
mariscos e pesca; A renda média é de até um salário mínimo em época de safra (sazonal dezembro a
maio); 60% das famílias onde as extrativistas vivem, tem uma dependência de aposentadorias das mais
velhas e de programas de renda mínima na maior parte dos povoados e municípios; Aproximadamente
60% não tem acesso a água potável; 92% não tem o ensino fundamental completo e deste, mais de 60%
lê e escreve funcionalmente; 95% das mulheres são negras ou pardas;

Das entrevistadas 95% não tem terra para coletar a mangaba; As áreas onde catam a mangaba são
privadas ou mapeadas como RESEX, mas sem garantia legal. O enfrentamento principal que as mulheres
tem de estar preparadas é com o agronegócio, principalmente do eucalipto plantado em larga escala,
produção de camarão de viveiro, outros plantios para exportação. Um segundo problema está na
especulação da construção civil em todas as áreas da restinga com a construção de condomínios e
empreendimentos imobiliários para classe A e B, além da exploração do turismo desordenado e sem infra
estrutura local, mas que abre oportunidades para a exploração dessa fatia de mercado por grupos
estrangeiros que, comumente desrespeitam a cultura local, ou a subordina a práticas de “valorização”para
ampliar a exploração, não somente dos recursos naturais privatizando-os, ou a mão de obra barata da
região. Nesta exploração estão as mulheres e os jovens (homens e mulheres).

Quanto aos saberes da mulheres, historicamente não havia um reconhecimento da importância desse
trabalho e por isso, foi difícil iniciar a conversa, seria necessário, desenvolver uma intervenção em que as
mulheres pudessem se deparar com o seus conhecimento, novas aprendizagens com uso de recursos
locais e, a partir daí, identificarem os seus potenciais. Foi desta forma que no projeto, se iniciou o trabalho
de construção de equipamento social (secador solar) e a transformação da fruta in natura em doces.

A oficina de secador solar foi desenvolvida com a participação das comunidades que, durante o dia de
trabalho se realizava estudo, fabricava o secador, trabalhavam com as frutas no secador e ao final do dia,
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se alimentavam do que haviam produzido.

A proposta da tecnologia social de construção coletiva, com materiais de baixo custo, simples e adaptados,
promovem para as mulheres: A diversificação das suas atividades produtivas; Usam a mão de obra
familiar disponível; agrega valor e qualidade aos alimentos, ampliando suas possibilidades de
auto-sustentação e de vendas nos mercados, gerando benefícios e rendas.

A energia solar é gratuita e abundante, não poluente, e, por isso, sustentável para atual necessidade de
desenvolvimento que solicita atividades socialmente justas e ambientalmente sustentáveis .

A mangaba é um fruto de excelente aroma e sabor, consumida “in natura” ou processada. A desidratação
proporciona o aumento da vida útil e a agregação de valor ao produto. Busca envolver a comunidade na
importância do uso da energia solar e na possibilidade de geração de renda.

O manejo e processamento da fruta por cozimento também gerou novas aprendizagens e se iniciou a
partir da consciência do que estava sendo envolvido em cada etapa do processo de coleta da fruta, que na
maioria das vezes, não se reflete sobre o trabalho familiar, quem está envolvido, o tempo de trabalho, o
valor nutricional, os problemas que conduzem à extinção, a comercialização, a ausência de posse da terra
para garantir a reprodução da espécie, a identidade de catadora de mangaba pelos conhecimentos e
práticas passadas de geração à geração.

A partir dos encontros, promovidos pelos pesquisadores em que participavam as mulheres e seus filhos, o
entendimento do que é ser catadora, foi se ampliando.

O acompanhamento do trabalho desde a florada da mangaba, os instrumentos utilizados na coleta, os
horários destinados à coleta e os tipos de mangaba, amarela, vermelha, mangaba de capote (retirada com
um gancho e colocada para amadurecer), mangaba de caída (mangaba madura retirada com a mão
diretamente, ou caída no chão), foram saindo da oralidade e sendo registrados para posterior reflexão
sobre o potencial e as ameaças da atividade.

Ao final de um ano desse trabalho, pôde-se comprovar que as mulheres passaram a acreditar na
possibilidade de viver e ser reconhecida com a cultura extrativista quando demandaram e conseguiram
construir: três associações para trabalhar de modo organizado e solidário.

Melhorou o manejo e se ampliou o processamento da Fruta: registro das práticas de cozimento da fruta;
troca de experiências com outras comunidades; produção de doces, licores, geléias, bolos...

Nesse processo educativo os modos de produção da vida não se afastam dos modos de produção da
consciência; Os modos coletivos de produção da vida necessitam estar presentes nos modos de produção
da educação por meio das prática sociais e, para essa experiência ser socializada e contribuir com as
gerações futuras, um material foi produzido: a revista em quadrinhos.

O objetivo foi de, por meio da linguagem do quadrinho, tornar acessível nas escolas da rede pública, um
material em que as crianças possam também reconhecer e valorizar a sua cultura.

Desse processo iniciado em três municípios, as mulheres avançaram e junto com a universidade tem
construído alternativas de vida. Conseguiram demandar para o governo federal a exigência do estudo para
transformar as áreas hoje privadas em área de reserva extrativista (em fase de análise pelo Governo
Federal); alcançaram novos grupos sociais (ver sitio www.catadorasdemangaba.com.br); produziram
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documentário e estão desenvolvendo novos projetos de educação para escolarizar mulheres jovens e
adultas nos povoados e municípios.

O estudo foi acompanhado por estratégias pertinentes a pesquisa antropológica, pois para fazer emergir
as práticas tradicionais desse grupo. Fortalecemos as práticas a partir do conceito de pertencimento a uma
cultura conforme explicitado por Boris Cyrulnik, no entanto, para compreender o pertencimento, é
necessário também identificar a que está pertencendo, como a idéia de pertencimento ou
despertencimento é produzida socialmente.

A utilização da referência do pertencimento, permite-me extrapolar uma idéia de vínculo que nunca pode
ser cortado. A condição de pertencer é contrária, precisa do corte, do despertencer para viver. Um
exemplo disso pode ser visto quando um filho precisa, ao nascer, cortar o cordão umbilical, que o unia à
mãe, para poder viver e, posteriormente, precisa religar os laços de pertencimento à própria mãe, à
família, ao ambiente que o acolhe. A vida de uma criança é sempre renovada por essa dupla condição.

Socialmente ela é esboçada como um campo de sentimentos culturais que liga as pessoas e as culturas
através de elementos comuns. É uma condição necessária para a existência de qualquer sistema vivo e
social em que a referência de si e do outro é encontrada de modo antagônico e complementar. Essas
referências contribuem para ampliar o entendimento sobre a complexidade que é um movimento social e,
em especial, um movimento feito por mulheres coletoras no tempo histórico em que vivemos.

Cyrulnik (1995) diz que o pertencimento tem dois lados: o de familiaridade e o de filiação. A familiaridade
é o sentimento que se reforça no cotidiano porque se enraíza na sensorialidade dos estímulos da vida
doméstica, enquanto que a filiação existe apenas na representação psíquica que se enraíza no contexto
cultural.

Sendo assim, a familiaridade alimenta-se do biológico, da memória, da sensorialidade, ao passo que a
filiação alimenta-se da cultura. A nossa convenção social de família cria a estrutura psíquica e sensorial na
qual vão se construir a familiaridade e a filiação.

Através da idéia de que toda espécie, para viver, precisa pertencer, o pertencimento, neste sentido, é
universal e exige uma filiação. Esse sentimento está presente na narrativa dos mitos como uma genética
imaginária que tem a função de estruturar o grupo e valorizar a transmissão de caracteres imaginários,
diferentemente do campo genético, embora todos sejam necessários e imprescindíveis para a estrutura do
ser.

Na linha de filiação, a genealogia exige uma reflexão histórica, psicológica e
sociológica; a genética, por sua vez, necessita dos conhecimentos biológicos,
clínicos e matemáticos. Entretanto, cada uma delas manifesta seus efeitos
estruturadores sobre o corpo, o mundo mental e a organização social. Nenhuma
delas deve ser excluída. Ambas são avatares do pensamento falado, que recorta
segmentos do real no caos do mundo e esculpe formas diferenciadas no magma
da matéria. (CYRULNIK, 1995, p. 64).

A filiação é importante para criarmos os sentimentos de pertença que irão dar significado ao mundo em
que vivemos.

O sentimento de pertença é o que cria o mundo em que podemos existir, dá
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forma a nossas percepções e nos oferece os locais onde podemos desenvolver
nossas competências. Ela recorta no caos do real formas percebidas, jogos de
figuração que nos ensinam a familiaridade, nosso primeiro tranqüilizante cultural.
(CYRULNIK, 1995, p. 79).

De acordo com ele, esse sentimento existe nos animais não-humanos e é ele que os individualiza, ao
passo que não têm o sentimento da historicidade, o sentimento que nos personaliza ao longo das
gerações. Como para nós humanos a historicidade é muito importante, pois precisamos nomear e narrar, o
nome e a narrativa constituem o melhor demarcador da pertença; Neste caso, ser catadoras de mangaba,
é o que dá a liga, assim como liga o leite da mangaba em nossos lábios quando comemos a fruta “in
natura”.

O ganho é um símbolo da catadora, seus baldes e a peneira, assim como suas músicas, seus cantos e
hinos, são todos demarcadores de pertença, pois, sem eles, podem ficar ao sabor dos ventos. Por isso, é
importante a narrativa.

Não se narrar ao mesmo tempo que a seu grupo de pertença significa, em todos
os sentidos, erguer uma identidade sem alicerces, uma anarquia. Privados de
pedestal, sem origens, não nos apoiamos em nada, flutuamos ao sabor dos
encontros fortuitos. Podemos então nos prestar aos discursos ventríloquos, deixar
que o outro fale por nossa própria boca, quando a teoria se transforma em litania
intelectual que nos une numa adoração do Mesmo… para evitar o pensar.
(CYRULNIK, 1995, p.80).

Os símbolos, o trabalho familiar, a dependência da vida como coletoras necessitam ser mais fortes que a
lógica capitalista que, por meio de uma comunicação como instrumento ideológico desqualifica o trabalho
dessas mulheres, quando por projetos de especulação de reprodução meramente econômica destrói o
habitat, o bioma das áreas de produção da mangaba. Neste caso, o trabalho de pertencimento somente se
realiza se o trabalho pelo despertencimento a um projeto alienante estruturado pelo capitalismo conseguir
ser compreendidos pelos grupos.

SOU FILHA DE CATADORA COM MUITO ORGULHO E VALOR, POIS FOI COM A
MANGABA QUE MINHA MÃE NOS CRIOU.

MINHAS AMIGAS CATADORAS, VAMOS NOS ORGANIZAR E DEFENDER NOSSAS
MANGABAS, QUE O SUSTENTO NOS DÁ.

SE A GENTE NÃO SE UNIR, NADA VAMOS GANHAR.

Cyrulnik vai nos dizer que “o preço da nossa liberdade é a angústia da nossa solidão” (idem., p. 87),
porque na luta para nos tornarmos independentes, desejamos pertencer “a uma escola de pensamento, a
um grupo de adoração, onde, vivendo num mesmo universo, os membros poderão se amar e tecer laços,
sacrificando sua autonomia” (idem., p. 87). Em uma sociedade que valoriza por demais a pertença,
pertencer à família, ao Estado, aos partidos políticos, aos movimentos sociais, à religião, é sempre visto
como uma prova de integração.

Por outro lado, não podemos deixar que o pertencimento nos enraize e imobilize. Isso significa dizer que
precisamos criar elementos para não nos fecharmos em nós mesmos. Para tanto, devemos então inventar
um mundo em que os nossos sentidos ganhem sentidos, “um mundo onde nossa sensorialidade se
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impregna de história, ela que governa tanto nossas emoções e percepções” (idem.,1995, p. 10). A relação
pertencer-despertencer ocorre sempre em uma ambivalência que se faz numa continuidade onde posso
entender como se todos os outros estivessem em cada um dos sujeitos.

O triunfo do indivíduo conduz à morte do grupo, tão certamente como o triunfo
do grupo assassina o indivíduo. Conflito benéfico de onde resulta a vida de um
homem no interior do grupo, porque o triunfo de um originaria a morte do
conjunto. Entre estas duas pressões contrárias, o indivíduo introduz-se como
pode, por vezes com adaptações surpreendentes. (CYRULNIK, 1993, p. 309).

Os territórios vividos, portanto, formam um conjunto de sinais emitidos por seus moradores, um espaço
sensorial por excelência porque ele é o resultado dos encontros corporais, dos gestos, dos ritos que se
tornam significativos para cada um, tornando-o tão estruturado como a linguagem. O encontro é
primordial para a existência dos sujeitos e para o alcance dos objetivos.

Um universo sem encontro, um universo privado de outros, deixar-me-ia só,
tendo apenas a mim mesmo para encontrar, sempre o mesmo, sem surpresa,
sem emoção, até a rotina, o torpor e a não vida antes da morte.

O encontro cria um campo sensorial que me descentra e me convida a existir, a
sair de dentro de mim para viver antes da morte. É por isso que existe sempre
alguma coisa de sensual no encontro, que me exercita e me assusta, como a
vida. (CYRULNIK, 1995, p. 44).

O pertencer não significa aderir, mas se reconhecer como integrante de uma comunidade com e apesar
dos seus ritos, mitos, linguagens, cultura, das suas normas, isso significa dizer que se precisa do meio
para viver, mas para aí viver, precisa ser amputado. Cyrulnik dá o exemplo do fenômeno do poder
euforizante das massas, porque elas permitem aos sujeitos sentirem-se com todos os outros, têm aí a
sensação de estarem sendo incluídos e não sendo utilizados como simples bodes expiatórios mesmo que,
muitas vezes, esse fenômeno, após o término da euforia, crie sentimentos individualistas.

A certeza das palavras de ordem, o calor afectivo do contacto lado a lado, a força
do número, a adoração de um delegado narcísico, esse tirano que simboliza o
grupo que se identifica nele. Todavia, o preço desta euforia é trágico, porque
todos os indivíduos que se deixam hipnotizar por ela têm de renunciar à
autenticidade angustiante dos homens sós e sacrificar os candidatos à liberdade.
Esses indivíduos, ao dessolidarizarem-se da massa, assumem-se como
eliminadores da euforia, destruidores de logro, agressores de símbolos, inimigos
estranhos e angustiantes. (idem., p. 301).

Se pertencer é uma condição, como argumenta Cyrulnik, é natural em qualquer ser vivo e em qualquer
grupo social que a pertença possa também não funcionar direito.

Pode-se não pertencer, querer não pertencer, pertencer a um outro, pertencer a
si próprio, pertencer demais, isto é, pertencer mal. Cada problema dessa função
se manifesta por um problema no funcionamento do indivíduo. (CYRULNIK, 1995,
p. 81).
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Essa disfunção da pertença é muito importante de ser analisada na sociedade em que vivemos. Quantos
indivíduos vivem levando a vida de um outro se achando livre A pertença a idéias prometéicas, aos gurus,
aos deuses apocalípticos, são bons exemplos.

A ambivalência é uma constante na vida dos indivíduos. Eles precisam pertencer para existir porque seus
circuitos de desenvolvimento somente se realizam nesse sentimento. No entanto, se pertence demais,
poderá não se tornar mais a mesma pessoa, mas somente o que o grupo desejar.

É que o sentimento de pertença apazigua as pessoas interiormente, mas essa sensação pode limitá-las a
fazerem novos projetos de vida, a buscarem uma autonomia política perante o grupo em que está
inserido, etc. Logo, quando o altruísmo falar mais alto em alguma coletividade, o sujeito desaparece
porque ele cai nas “patologias da pertença”. Os sujeitos deixam de ter o sentimento do “Eu” porque só se
realiza no “nós”, quando o Eu individual e o nós social devem ser compreendidos e vividos como o eu-nós
e não o eu e o nós, o eu e o outro.

As “patologias da pertença” fazem parte do cotidiano das organizações sociais e política, Mas é necessário
ter cuidado como afirma Cyrulnik, porque “os mundos fechados de pertença, onde uma única maneira de
ser humano é tolerada e exclui qualquer outra, constituem a doença de pertença mais freqüente”
(CYRULNIK, 1995, p. 84). É aquela que aposta numa única maneira de representação do mundo: a sua.
Todos os outros são entendidos como pertencentes aos fracos e ardilosos.

Essa relação é incorporada pelas imagens dos barcos e pelos diferentes tipos da navegação, mostrando
como as nossas realizações políticas, econômicas, culturais, sociais não se afastam desse duplo
movimento. A sua negação só pode ser enfrentada pelo despertar da cegueira cultural que afeta as
diferentes comunidades e, muitas vezes, tem conduzido os sujeitos a verdadeiras patologias,
inviabilizando-os a encontrarem novas rotas, aniquilando as culturas e as possibilidades mais
humanizantes de vida na terra.

Lançar mão dos argumentos desenvolvidos por Boris Cyrulnik a partir dessa dupla relação humana
significa criar condições para aprofundar as discussões entre os interesses individuais e coletivos presentes
nos movimentos sociais, quando os trabalhadores precisam pertencer e, ao mesmo tempo, manter níveis
de despertencimentos, de não adesão completa às idéias que “aparentemente” parecem ser as únicas
possíveis de acreditar. É neste movimento contraditório entre a vida e a morte de uma cultura, de um
trabalho em uma sociedade marcada profundamente pelos níveis de cooptação a um projeto voltado para
os interesses do capital, que as mulheres extrativistas se colocam para continuarem criando novas formas
de existência e de desenvolvimento humano e social.

Essa dupla condição é necessária e são essas referências que nos permitem compreender a complexidade
que comporta o Movimento das Catadoras de Mangaba que em uma situação complexa de exposição
pública, onde lutam pelo não esgotamento das suas fontes de energia alimentar, dos seus vínculos de
pertença, da luta pela terra e pelas águas, pelas áreas de resex, pela construção de economias onde a
confiança é seu maior tesouro, pela educação de seus filhos e filhas, cabe a nós também perguntar qual é
o nosso lugar

Creio que o nosso lugar deve ser o das navegações para irmos ao fundo dos rios e mares e perguntar:
Quantos tesouros ficaram no fundo do mar Quantos barcos, navios e fragatas encalham ou chocam-se
contra os rochedos Quantos são arrebatados e se perdem nas profundezas Quantas peças são encontradas
nas areias dos continentes
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Compreender a complexidade deste movimento a partir das suas interações e inter-relações construídas
no processo de relação intrínseca entre o ser humano e o ambiente que o comporta, entre as necessidades
de reprodução da vida e a exclusão promovida pelo sistema, contribui para operarmos a partir das
contradições produzidas na realidade, se concebermos a realidade a partir da totalidade onde as mulheres
se inserem na transformação do seu mundo e da cultura.

BIBLIOGRAFIA:

CHERQUES, Sergio. Dicionário do mar. São Paulo: Globo, 1999.

CYRULNIK, Boris. (1993). Memória de macaco e palavras de homem. Lisboa: Editora Piaget.

_______________ Os alimentos do afeto. São Paulo. Editora Ática, 1995.

_______________ Do sexto sentido: o homem e o encantamento do mundo. Lisboa: Editora Piaget, 1999.

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São
Paulo: Edições Loyola, 1997.

HUSAIN, Sharukh. Divindades femininas. Cingapura: Evergreen, 2001.

JESUS, Sonia Meire Azevedo de. A. Navegar é preciso. Viver é traduzir rumos... rotas do MST. Natal,
UFRN, 2003. (Tese de Doutorado).

SANTOS, Milton (1996). Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico informacional. São
Paulo: HUCITEC.

SERRES, Michel. O contrato natural. Portugal: Instituto Piaget, 1994.

[i] Autora. Doutora em Educação. Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais. Atua no curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe-Brasil. sonia.seano@gmail.com
[ii] Bacharel em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa
Educação e Movimentos Sociais. seano@infonet.com.br

Pág.10/10


