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RESUMO

Esta é uma dissertação sobre um grupo de pescadoras do Bom Jesus dos

Navegantes, bairro localizado no município de Laranjeiras, Sergipe, cuja

pesca artesanal não é realizada no mar e sim no manguezal e no Rio Sergipe.

Nesta localização, as pescadoras se destacam por serem em sua maioria

pivôs do trabalho re-produtivo e, consequentemente, as principais geradoras

da renda familiar. O objetivo desta pesquisa é de compreender como é ser e

fazer-se pescadora em Bom Jesus, entendendo que, ainda se naturaliza a

pesca artesanal como profissão masculina e, no caso do Bom Jesus, isso se

transfigura. Ao mergulhar um pouco mais nessa cosmologia específica,

compreendi que a maré transcende a noção de trabalho, pois ela também é

representada como um espaço de apropriação feminina, assim como o

universo social construído na própria comunidade, em que emergem

questões relacionadas à vida, aprendizados, lazer, autonomia e parcerias.

Por ser um trabalho realizado por mulheres, a pesca é uma maré de

incertezas, pois, se de um lado oferece certas garantias de sobrevivência, por

outro, gera prejuízos de vários tons e teores desencadeados pela

invizibilização deste ofício por parte das instituições, comunidade e governo.

Afetada a partir de uma experiência pessoal, ao acompanhar essas

pescadoras no mangue e no rio, as envolturas que representam suas

realidades, foram apresentadas também por meio do olhar sobre os corpos e

as emoções.

.

Palavras-chave: pescadoras; trabalho; pesca artesanal; corpos e
emoções.
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ABSTRACT

The present dissertation is about a group of fisherwomen from Bom Jesus

dos Navegantes, a neighborhood located in the municipality of Laranjeiras,

Sergipe, whose artisanal fishing is not done at sea, but in the mangrove and

in the Sergipe River. In this location, the fisherwomen stand out for being

mostly pivots of re-productive work and, consequently, the main generators of

family income. The objective of this research is to understand what it is like to

be and become a fisherwoman in Bom Jesus, understanding that artisanal

fishing is still naturalized as a male profession and, in the case of Bom Jesus,

this is transfigured. Diving a little deeper into this specific cosmology, I

realized that the tide transcends the notion of work, as it is also represented

as a space of feminine appropriation, as well as the social universe built in the

community itself, in which issues related to life, learning, leisure, autonomy

and partnerships. Being a work performed by women, fishing is a tide of

uncertainty, because, on the one hand offers certain guarantees of survival,

but on the other, it generates damages of various types and levels triggered

by the inviabilization of this craft by the institutions, community and

government. Affected from personal experience, by accompanying these

fisherwomen in the mangroves and in the river, the wrappings that represent

their realities were also analyzed through a look at bodies and emotions.

Keywords: Fisherwomen; work; artisanal fishing; bodies and emotions
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Tento aqui reproduzir,

Caros amigos leitores,

Um Diálogo das Flores

Que pude um dia escutar.

E aviso aos interessados

Em ter esse privilégio

Que não há nenhum colégio

Capaz de assim ensinar.

É preciso ter ouvidos

De ouvir das flores os ditos-

Os diálogos bonitos

Que as flores sabem manter.

Quem de verdade não ama,

Quem não foi poeta um dia

Não conhece essa magia

De ouvir as flores saber.

Quem não possui esse dom

Da beleza e fantasia,

Não imagina a poesia

De esse diálogo ouvir.

É voltar talvez à infância-

A linda quadra dos sonhos-

E a esses folguedos risonhos,

Embevecido, assistir.

No Jardim das Gentilezas

(ou) vi a rosa encarnada,

de manhã cedo, orvalhada

do uruvaio da manhã.

E essa rosa, sorridente,

Falou pra uma margarida:

-Saúde! Paz! Longa Vida!

Te desejo, minha irmã!
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Um cravo, exalando aromas,

Na manhã recém-nascida,

Também disse à margarida:

-Irmã, te desejo paz!

E a margarida, contente

Como uma estrela brilhante,

Respondeu no mesmo instante:

-Bom dia! É assim que se faz!

No Horto das Amizades,

Entre a beleza das flores,

Sorriam muitos amores-

Perfeitos, iucas, jasmins.

As magnólias abertas,

Orquídeas, íris, camélias,

Mal-me-queres e bromélias

Ao lado de benjoins.

As angélicas dançavam

Um balé encantador.

Exalava cada flor

Seus aromas e belezas.

As violetas e acácias,

Manjericos, quaresmeiras,

Damas-da-noite faceiras

No Jardim das Gentilezas.

[...]

Ouvi a chuva-de-ouro

Para o ciclame dizendo:

-os homens não estão sabendo

que se aproxima o seu fim?

E a ave do-paraiso

Ao bastão-do-imperador

Disse: - Os homens plantam a dor;

Têm de colher dor, assim...



xiv

[...]

Ouvi uma flor-de-abóbora

Dizer para um camapu:

-Salve! E uma flor de caju

à lampsana falou:

-Enquanto as flores se entendem-

a seda, a flor-saborosa,-

a humanidade, raivosa,

colhe o mal que já plantou...

Enquanto a manhã corria

Mansa, tranqüila, serena,

O jasmim-manga à verbena

Disse em palavras de brilho:

-nós somos irmãs, as flores-

o lúpulo mais o loendro,

o lódão, o rodoendro,

o hemerocale, o junqüilho.

O Diálogo das Flores
Paulo Nunes Batista
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1 INTRODUÇÃO

Este é um trabalho sobre pescadoras artesanais da comunidade de

Bom Jesus, em Sergipe, Laranjeiras - Nordeste do Brasil, na qual, busquei

observar, a partir da compreensão das práticas e dos sentidos estabelecidos

pelas mesmas: o que é ser pescadora e como foi/é fazer-se mulher

pescadora no Bom Jesus? Quais são as especificidades apresentadas em

suas pescas? De que forma os papéis sociais e as relações estão imbricadas

nos espaços de convívio?

Importante salientar que a pesca na qual se configura nessa pesquisa,

possui uma identidade feminina, o rio e o mangue são ambientes apropriados

por mulheres.

Ao afirmar que são pescadoras artesanais quero dizer que elas

realizam uma atividade voltada para a economia familiar, suas vidas são

regidas pelos fluxos das marés e os aprendizados foram adquiridos a partir

de uma herança familiar. Pude compreender que a história laboral dessas

mulheres são combinadas às suas experiências de vida e aos modos de ser

e fazer-se pescadora. Para compreender o trabalho, o pensamento e as

relações regidas nos domínios do rio e/ou do Bom Jesus, sobre uma espécie

de simulação das marés, ora me distancio, ora me aproximo desses dois

universos para apresentar o contexto em relevo.

As atividades relacionadas ao ambiente aquático, são realizadas em

casa, no rio e no mangue e a pesca nesta localidade não é marítima.

Na tentativa de acertar um nó e outro, no tear e no remendar das redes, no

primerio capítulo, Aprender a ser Antropóloga, aprender a ser pescadora,
faço uma abordagem sobre minhas impressões em campo e a forma de

inserção nesse processo. Apresento também a intimidade que foi sendo

construída na relação antropóloga-pescadora e, também, alguns obstáculos

vivenciados durante esse percurso. No segundo capítulo, Personagens,
espaços e marés, busco interligar as personagens desta pesquisa aos seus

espaços de circulação dentro da comuniade de Bom Jesus para entender

como as pescadoras alinham seu trabalho e suas vidas. Primeiramente
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apresento o perfil dessas personagens depois, como surgiu o povoado e de

que forma as pescadoras chegaram até o Bom Jesus.

Por fim, no terceiro capítulo, Pescas, apresento o espaço físico do

estuário do Rio Sergipe e suas dinâmicas, como são formados os pontos de

marés demarcados pelas pescadoras e pescadores que trabalham na região,

como esses limites imaginários interferem nas formas organizacionais da

pesca e, por sua vez, nos seus modos de pescar. Busco abordar também

como esse universo pesqueiro é apreendido pelas crianças e de que modo

que o tempo da maré interfere na rotina dessas pescadoras e em seus

corpos.
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2 APRENDER A SER ANTROPÓLOGA, APRENDER A SER PESCADORA

Era aproximadamente 08:45hrs da manhã, 28 de Junho de 2018,

quando fomos ao rio, mas para chegar até ele, precisávamos atravessar por

uma faixa de mangue que une o povoado Bom Jesus dos Navegantes com o

Rio Sergipe. O cenário do manguezal é incrível, sobretudo a combinação das

cores que integram a paisagem, o cinza da lama, o verde da vegetação típica,

o tom vermelho-alaranjado do Aratu (espécie de caranguejo) e da arquitetura

plástica das raízes aéreas que brotam da lama. Ao caminhar na lama você

percebe que ela possui texturas diferenciadas, ora mais densa, ora

escorregadia, dado que a cada passada o pé atola e você precisa fazer força

para erguê-lo, você perde os calçados, tenta recuperá-los, perde novamente

(FIGURA 1).

Figura 1 - Pescadora no mangue há alguns metros do Rio Sergipe e primeira

imersão da antropólogano rio.

Fonte: Castro, 2018
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Ao adentrarmos cada vez mais no mangue até chegarmos finalmente

ao rio, a lama se tornava mais úmida, densa e maior era a dificuldade que

tínhamos para nos locomover ali. Mesmo não tendo entrado completamente

na água nesse dia, a energia empregada foi considerável, pois, caminhar no

mangue até chegar no rio é necessário certa maestria e força física, visto que,

uma vez que você entra nele, o corpo sente, desequilibra, pesa, a respiração

se torna ofegante. Além de não estar habituada a percorrer pelo mangue, e

tampouco, adaptada ao ritmo das pescadoras, eu estava menstruada neste

dia. No entanto, estar nessa condição não foi um empecilho para que eu

pudesse vivenciar o campo, pelo contrário, foi a partir dessa experiência que

pude perceber não somente o meu corpo, o corpo da antropóloga imerso em

um ambiente até então desconhecido, mas também indagar como as

pescadoras significam seus corpos no trabalho da pesca? Apesar de já

estarem habituadas ao seu ambiente de vida e trabalho, me perguntei como

os sintomas da menstruação: cólica, fluxo sanguíneo, peitos inchados, mau-

humor, dores de cabeça e etc. são experienciados por elas estando no rio?

De que maneira elas minimizam também esses sintomas?

Outras sensações também percebidas: como o arder do sol em nossa

pele, o enrugar dos dedos dos pés e das mãos por permanecerem imersos

muitas horas na água, a dor de cabeça, a sede, o cansaço do corpo e a

felicidade em alimentar-se de “carne de manga” praticamente cozida pelo sol,

todas, foram igualmente relevantes para essa imersão e mensura do peso de

quem trabalhar na maré.

No final da pescaria no Rio Sergipe, eu e as outras pescadoras foram

almoçar na casa de uma das filhas de Orquídea. Depois de um dia intenso e

de descobertas, tomamos uma cerveja “litrão”1 bem gelada com o intuito de

relaxar.

A maneira pela qual me debruçei nesse campo, então, partiu da

mesma noção do desenvolvimento cognitivo de um bebê, que ainda acredita

na ideia mãe-corpo como a própria extensão dele próprio. Ao observar-mos

essa criança que recém descobre suas mãos, pés e os objetos ao seu

entorno, percebemos que ela tem a necessidade de experienciar tudo aquilo

1O “Litrão”da marca “No Grau” era unanimamente consumida por elas.
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que lhe é disponibilizado no ambiente. Tão logo, ele começa a chupar os

dedinhos, a tatear e puxar os cabelos da mãe ou a barba do pai, a mordiscar

e babujar a fraldinha, o colar da tia, ou ainda, o óculos da avó. Buscando

portanto essa aproximação, me imaginava como se fosse esse bebê que, em

poucos meses de vida, começava a explorar todas as possibilidades do seu

campo sensorial: os cheiros, as texturas, os sons, o gosto, as emoções. Pude

captar, neste sentido, uma porção desse universo sutil que me propuz

adentrar, ampliando assim o meu espectro de percepção sobre a vida

pesqueira em Bom Jesus, afinal, “Nós crescemos no mundo à medida que o

mundo cresce em nós” (INGOLD, 2012, p. 28).

De certa forma, nesses meses de contato com as pescadoras, sentia-

me não somente como esta criança em constante aprendizado, mas também

como “filha”. Seeger (1980) havia tido a mesma sensação quando morou com

a sua esposa na comunidade dos Suyás, na região do Xingu, e da mesma

forma, me via também uma outsider.

A primeira vez que me convidaram para comer caranguejo, parecia

que estava passando por um teste, uma espécie de rito de aprovação, para

saber se deveria ou não permanecer naquele grupo de mulheres e a atração

naquele dia era me acompanhar a destrinchar o caranguejo. Eu não sabia

comer caranguejo da mesma forma que um sergipano ou uma sergipana,

mesmo residindo há um bom tempo em Aracaju. As pescadoras me

ensinavam a individualizar as partes do animal e, então, eu tentava repetir

seus gestos. Quando não conseguia, Orquídea quebrava o caranguejo com

as próprias mãos para que eu pudesse comê-lo ou para que eu repetisse a

demonstração feita por ela e começasse novamente.

No rio, quando passávamos por uma região em que a água estava

mais rasa, o barco se enganchava em um banco de areia e elas não

permitiam que eu saísse do barco para ajudá-las a empurrá-lo e relocá-lo

para a parte mais profunda. Novamente, sentia-me a mesma criança, só que

dessa vez dentro do barco assistindo suas mães a trabalharem, o que me

fazia sentir completamente inútil, do mesmo modo quando elas revesavam no

remo. Pelo menos Seeger, aprendeu a remar e a pescar.
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Elas também me ensinavam a enxergar o camarão saltitando na água:

“Você precisa ser ágil para enxergá-los no ar. Olha. Três aqui!”. Eu,

tampouco captava o vulto. Elas também sabiam distinguir as sombras de um

camarão dentro da água, que para mim se confundia com as sombras das

nuvens mescladas com as ondas do rio. As sombras mais claras na água,

eram dos camarões e mesmo assim eu não os identificava. Margarida dizia

que “era preciso ter olho treinado para isso”.

Assim como Seeger (1980), que no início do seu campo estava

sempre acompanhado de um jovem Suryá, estava eu sempre em companhia

das pescadoras. O antropólogo vagava pela floresta ou pescava no rio e

aprendeu a pisar somente nos rastros dos próprios Suyás, para evitar de

pisar em espinhos, nos formigueiros ou em arraias, até que memorizasse os

caminhos para explorar sozinho. No meu caso, quando andávamos na lama,

por exemplo, Margarida ou Orquídea me conduziam para o trajeto mais

seguro, pois a lama parecia um quiabo e estava repleta de conchas que mais

se assemelhavam a lâminas afiadas e bem cortantes. De tão grossa a

camada das raízes dos seus pés, algumas pescadoras arriscavam pisar sem

qualquer tipo de calçado que as protegessem. Outras, utilizavam uma bota

manualmente produzida por elas com retalhos de calça jeans, amarrados

com um barbante na altura da canela da perna. Se eu me desequilibrasse, o

corte certamente seria profundo. Felizmente, saí de lá ilesa, sem cortar o pé.

(FIGURA 2).
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Fonte: Castro, 2019.

Figura 2 - Pescadoras catando marisco na “Crôa” Grande, Pedra Branca,

Laranjeiras -SE e seguindo os passos de Margarida.
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Dessa forma, assim como a criança de 10 meses que está prestes a

caminhar pela primeira vez, ensaiei os primeiros passos dessa aventura, uma

espécie de rito de passagem ao adentrar-me pela primeira vez no rio e no

Bom Jesus.

Durante idas e vindas a campo, ao me contarem sobre suas vidas e ao

serem questionadas como aprenderam a pescar, percebi que da mesma

forma que eu busquei abarcar o campo pelo qual transitava, o antropológico

e o pesqueiro, essas mulheres também precisaram compreender o próprio

universo e os sentidos do corpo, além de, tudo aquilo que fosse externo e ao

mesmo tempo associado a ele também: o barulho do rio, o comportamento

do caranguejo, as ciclicidades das marés e do sol, o barulho das folhas,

enxergar e também ouvir a vazante do rio, da mesma forma que Violeta

demonstra no trecho abaixo:

Érika: Me falem um pouquinho sobre a história de vocês na pesca.
Como começou?
Rosa Branca: (...) Começamos a pescar já com 9 anos.
Começamos a pescar com mamãe, né?
Violeta: Nãão... com 10 anos nós saíamos pra brincar
Érika: Vocês são irmãs?
Violeta: Sim! Agora, com 12-13 anos que começamos a pegar
caranguejo e siri no mangue. ‘Morea’ a gente pegava. Fui aprender
a pegar caranguejo com minha mãe. Não sabia pegar caranguejo.
Minha mãe dizia: “Olhe, o lado que tiver o sol é onde tá o
caranguejo!”. Rapaiz, eu metia o braço assim e o caranguejo saiu.
“Mãe, onde tá o lado do sol?” : Eu ia ao contrário e pegava.
Érika: Mas sempre ao contrário do sol?
Violeta: É. Se o sol tiver aqui, aí nós mete a mão por baixo e traz
ele. Se tiver do lado, pega assim. (Vídeo realizado em 19 de Junho
de 2018. Duração: 00h09’58’’).

No trecho acima, Violeta evidencia três questões que revelam os

modos de ser e fazer-se pescadora e pescador no Bom Jesus: (1) o processo

de aprendizagem sob um perfil interpessoal, (2) a percepção sensível sobre o

ambiente de trabalho e (3) o conhecimento sobre o corpo e suas

adaptabilidades.

Ao rememorar como aprendeu a pescar um caranguejo, observa-se

também que a sua fala está imbuída de afetos, significados e formas de
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apreensão específicas do modelo pesqueiro da sua gente. A experiência de

Violeta foi baseada a partir do que foi também repassado para sua mãe e,

portanto, pode ser observado duas formas de receber e conceber essa

técnica de captura: primeiro, o que foi ensinado para a mãe em uma época

distinta da sua e, então, mesclados por um contexto mais atualizado de

Violeta.

A mesma fala de Violeta, traz também um outro significado quando ela

diz: “Não sabia pegar caranguejo. Minha mãe dizia: “Olhe, o lado que tiver o

sol é onde tá o caranguejo!”. “Rapaiz, eu metia o braço assim e o caranguejo

saiu”. “Mãe, onde tá o lado do sol?”. Ao ser orientada pela mãe a observar a

posição do sol e a relacionar esse movimento com o modo de apreensão do

animal entocado na lama, Violeta ao mesmo tempo é estimulada a perceber

um conjunto de linguagens típicas (ciclicidade da lua, oscilações da maré,

posição do sol, comportamento e reprodução da fauna local) da pesca

artesanal realizada pelo grupo no qual ela pertence. De acordo com Oliveira

et al. (2017) essas percepções são estimuladas porque são parte do fazer

pesqueiro, entender as dinâmicas do seu espaço de trabalho.

A técnica de captura do caranguejo, denominada de braceamento ou

braceado (MAGALHÃES et al., 2011), exigia que Violeta observasse o

comportamento do animal e deduzisse, a partir de então, qual seria a posição

correta do sol para capturar o caranguejo. Através do tato, Violeta consegue

sentir as possíveis variações de texturas do animal, o tamanho e, também a

sua morfologia e, dessa forma, diferenciá-lo de outras espécies, se é adulto,

macho ou uma fêmea ovígena, por exemplo.

Através do contato físico com o ambiente do caranguejo, Violeta

possivelmente aprendeu também a reconhecer os níveis de tamanho e

fundura da toca do animal, se é raso ou profundo, largo ou mais estreito e,

possivelmente, a identificação da espécie responsável ou não, pela

elaboração de um determinado estilo de toca.

2.1 ANTROPÓLOGA E PESCADORAS
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O fato de eu ser mulher conversando com outras mulheres, facilitou a

nossa comunicação em campo, sobretudo, em relação a outras abordagens

não relacionadas diretamente à pesca, mas sobre corpo, beleza, sexualidade,

conjugalidades, filhos, bebida, parto, saúde, dores e etc. O trecho do diário

de campo ilustra essa relação de confiabilidade (FIGURA 3) que foi sendo

estabelecida entre eu e as pecadoras:

Ao chegar no povoado, já em direção à casa da filha de Orquídea que era

o nosso ponto de encontro, avistei Margarida, Rosa e Rosa Branca que ao

me ver foi logo dizendo e bastante sorridente: “Não me filma hoje! Não me

filma!” Rosa Branca, então, passa as mãos em seus seios por cima da

blusa e diz: “Estou sem sutiã hoje! Não gosto de aparecer assim”. As

outras pescadoras começaram a rir e Rosa Branca completou: “Eu não

gosto de sutiã me prendendo assim ó, começa a queimar, a arder”. Ela,

então, passa as mãos nos seios para sinalizar e transpor o que estava

sentindo. Eu respondi: “Ah eu sei bem como é! Compartilhamos do mesmo

problema, queima, transpira, fere a pele, né? A outra pescadora, Rosa,

Figura 3 - Varanda da casa da pescadora Margarida. Intimidade nada

disfarçada.

Fonte: Castro, 2017.
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sempre muito brincalhona disse que não gostava de ficar “(...) sem sutiã

com as coisas caída não! Eu bem que gosto de sutiã para fazer aquele

suspense quando eu for levantar a camisa”. Enquanto Rosa falava, ela

também contorcia o seu corpo de forma engraçada, levando ora a mão na

blusa, ora no seio e todas riam. Dirigi-me a Margarida que estava ao meu

lado e com certa intimidade, coloquei a etiqueta do seu vestido para dentro

da roupa e pergunto: “E você Margarida, também sente à vontade ficar sem

sutiã? E ela responde: “ Eu ficava, hoje mais não. Com a idade, tá tudo

caído”. (Diário de campo. 03 de Julho de 2018, Terça-feira).

A cena do sutiã me proporcionou vislumbrar esse além pesca e, dessa

forma, conhecê-las um pouco melhor sobre o que pensam e qual seria a

imagem do próprio corpo que se modifica ao longo dos anos, seja em razão

da gravidez, da lactação, de algum distúrbio hormonal ou idade, assim como

abordou Margarida no diário de campo.

Os nossos encontros também serviam para elas como momentos de

descontração, jocosidades, confidências ou de soltura (FIGURA 4).

Figura 4 - Pausa para uma foto. Rua

Engenheiro Sérgio de Melo, Bom Jesus.

Fonte: Castro, 2019.
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Essa relação de confiança foi construída ao longo do campo no Bom

Jesus e quem antes era vista como fiscal, depois, professora e, em seguida

pescadora: “ Por que pescadora?”, “aquela que estuda a gente, as pescaria",

tornou-se por fim: “Érika, a nossa amiga”.

As pescadoras tinham curiosidade para saber sobre a minha vida

também e, pincipalmente Orquídea que constantemente perguntava sobre o

que meu marido achava quando eu ia encontrá-las no Bom Jesus. Eu as

investigava e elas também queriam saber quem eu era, porque ainda não tive

filhos, pois em razão da minha idade eu já deveria ter, pelo menos um filho(a):

“a mulher tem que ser mãe pelo menos uma vez na vida”.

Visita Exploratória I

Antes de conhecer as pescadoras do Bom Jesus, fui convidada pela

pescadora Serena - atual secretária da Colônia Z-14 - para participar de um

mutirão de limpeza para recolher o lixo descartado pela população, no Rio

Cotinguiba, em Laranjeiras (SE). Eu estava no início do mestrado e nesse

momento já realizava algumas visitas exploratórias na Colônia Z-14. O

evento foi organizado por alunxs e professorxs do curso de Arquitetura da

Universidade Federal de Sergipe e o objetivo era de alertar a população e

aos órgãos do município sobre os impactos advindos da poluição das águas

na localidade2. Algumas pescadoras filiadas à Colônia Z-14 também

participaram do evento como suporte importante para essa mobilização, já

que o Rio Cotinguiba também é um espaço de trabalho para algumas delas.

As pescadoras não foram informadas previamente pelo Sr. Delfino de

como seria a dinâmica no dia, muitas delas se chatearam porque não

achavam que suas roupas estavam apropriadas para aquela ocasião (calça

jeans, sandália, brinco, colar, bolsa). O atraso de, pelo menos 60 minutos,

incomodou também as pescadoras, algumas estavam preocupadas com o

horário porque vieram de outras cidades e necessitavam retornar logo para o

2 O mutirão de coleta faz parte da programação da atividade de extensão: “Fórum: Rio
Cotinguiba pede Socorro” que ocorreu em uma manhã do dia 22 de novembro, 2017.
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trabalho3. Uma delas era lactante na época e precisava amamentar o filho

recém-nascido e, enquanto conversava conosco, ela apalpava os seus seios

inchados, já com um pedaço da blusa umidecida pelo leite materno.

O Sr. Delfino providenciou cinco barcos para que todxs pudessem

cooperar com o ato que foi realizado no trecho que compreende a orla do rio

Cotinguiba, no Largo do Quaresma, Centro Histórico de Laranjeiras (SE).

Uma das professoras responsáveis pela organização da ação de extensão,

perguntou para um grupo de pescadoras que aguardava a saída dos barcos

se poderiam, enquanto elas coletassem o lixo, cantar alguma canção que

representasse a pesca e que tivesse sido repassado pelos pescadores mais

antigos da cidade.

A professora, então, cantou um trecho da canção de Dorival Caymmi,

“Canto ao Pescador” ao ritmo bossa nova: “Minha jangada vai sair pro mar,

vou trabalhar, meu bem querer...”, de modo a exemplificar a sua ideia. Do

grupo de pescadoras que conversavam com a professora, apenas duas

reconheceram a música e disseram ter aprendido a cantá-la de uma outra

forma. Uma delas então cantou o mesmo refrão, porém, entoando algo mais

acelerado, semelhante ao “Axé music”4. Já outra pescadora, respondeu que

não conhecia esse ritmo musical, mas “o que eu conheço e o que eu gosto é

de arrocha!”.

Pouco depois de embarcadas no rio, uma pescadora que estava no

mesmo barco comenta: “Ela quer que a gente canta?”, referindo-se a

professora, “Então vamo cantar um arrocha!”. No mesmo momento, as

meninas aceitaram a proposta e uma delas retira de uma sacola plástica uma

garrafa de vinho doce, “Sangue de Boi” e distribui os copos descartáveis para

nós seis. Uma outra pescadora ligou o rádio do seu celular, aumentou o

volume do som e todas começaram a cantar uma, duas, várias músicas do

estilo arrocha.

3 A Colônia Z-14 auxilia não somente pescadorxs de Laranjeiras (SE), mas também de outros
municípios que se associaram à mesma.

4 Surgiu na Bahia em 1980 nos chamados “blocos de trio” (famosos carros elétricos de rua), o
Axé music é um conjunto de estilos e gêneros musicais que engloba diversos repertórios
brasileiros e internacionais como o samba, frevo, ijexá, reggae, rock, salsa, lambada dentre
outros ritmos (CASTRO, Armando Alexandre. Axé music: mitos, verdade e world music.
Per Musi, Belo Horizonte, n. 22, 2010, p. 203-217).
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Talvez, o objetivo da professora de convencer as pescadoras a

cantarem algo que as mesmas não reconhecem como seu estilo musical, não

tivesse sido alcançado mas, ao final de tudo, além dela, outros professorxs e

alunxs que estavam nos outros barcos cantaram, bateram palma, ou seja, se

embalaram também no ritmo das pescadoras. O propósito inicial de retirada

do lixo em uma parte do Rio Cotinguiba, foi concluído também.

Tal episódio me marcou de três formas, sendo cada uma delas, (1) a

sugestão dada pela professora para encenarem/cantarem um estilo de

música que não correspondia ao gosto musical das pescadoras, o que pode

ter ressoado como emblemático a figura do que é ser pescadora e algo

forçado. (2) a reação destas últimas à proposta da professora. (3) o consumo

de bebida alcólica dentro do barco.

A reação das pescadoras em resposta à proposta da professora, ao

cantarem outro estilo musical, o arrocha, podem ser pensadas pelas relações

de poder, por estarem em um território constituído de elementos tão

familiares no seu dia-a-dia, explorar algo novo e fora do seu domínio, pode

ter provocado estranheza, talvez ameaça5, entre as pescadoras e, por isso,

certa resistência, atrelada à reafirmação através da música.

De outro modo, a atividade realizada no rio com pessoas

desconhecidas aflorou o sentimento de pertença trazendo à tona a

necessidade de representação da identidade, como se quisessem verbalizar

que “Aqui é o meu lugar e, por isso, não canto essas canções , e sim o

arrocha, pois, é isso que eu gosto, é esse o meu ritmo, o que me identifico, é

o que eu sou”.

A sensação de união e agrupamento foi logo percebida e,

automaticamente, aquelas mulheres pescadoras que não se conheciam

anteriormente (nem todas elas), reagiram como se fossem melhores amigas

e estar no rio ou no barco, ao som do arrocha e consumindo um vinho doce,

as conectaram, de alguma forma. Era como se todas elas fossem amigas de

longa data, porém, tinham acabado de se conhecer. E, entre voz alta,

movimentos com os braços, batidas de palma e muitas risadas, as

5 A ação e reação entre professora e pescadoras não gerou um conflito grave que tivesse
provocado discussão, brigas ou ofensa entre as partes, pelo contrário, foram questões
observadas por mim, mas bem sutis entre aquela negociação.
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pescadoras cantavam as canções de arrocha tocadas no celular e

respondiam a elas: “ Só a noite bebe, de dia eu bato e a noite é amor, bebe”6

(FIGURA 5).

As temáticas abordadas nas letras de arrocha tocadas no celular da

pescadora, evocavam diversos conteúdos: amor, perdão, traição,

sexualidade, superação, sensualidade, sexo, o balanço, e por isso, as letras

simbolizam uma performatividade específica do corpo com a dança, as

expressões faciais, o tom de voz, evidenciando, portanto, formas de

identificação das pessoas com esse estilo musical, a “sofrência”. Da mesma

forma que presenciei esse grupo de mulheres remexendo o corpo, dançando,

mesmo sentadas no barco, Cardoso filho et al (2016) afirma que esse mesmo

comportamento foi também observado entre os fãs do cantor “brega” ou de

arrocha, Nenho, da cidade de Cachoeira (BA). As músicas realmente

6 A melodia se refere a música do cantor de arrocha, Pablo, intitulada: “Não Chora não Bebê”.
O refrão original foi modifcado pela pescadora em resposta a letra oficial da canção.

Figura 5 - Participação das pescadoras da coleta seletiva proposta pelo Fórum:

“Cotinguiba pede Socorro”. Laranjeiras - SE.

Fonte: Castro, 2017.
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dialogam com as pessoas, aconselham, acalentam e elas respondem a isso,

a exemplo da pescadora mencionada, logo acima. O arrocha toca os

corações de seus simpatizantes, porque narra-se sobre sentimentos, o

relacionamento amoroso, a superação.

Segundo este mesmo autor, durante os shows, o próprio cantor

costuma proferir algumas palavras em um tom romântico e mais sensual de

forma a criar um ambiente, uma “estética sonora” (JARDIM, p. 100, 1999)7

que aproxime o ouvinte à música, a música com o casal que canta e dança

juntos, inclusive o solteiro que ergue os braços até o peito, a mão fechada na

testa que curte a saudades de uma amor não correspondido.

A situação narrada acima, serviu-me como termômetro durante o

desenvolvimento da pesquisa, na tentativa de me policiar, desconstruir e não

tornar o meu trabalho de certo modo fantasioso, mas que bucasse

compreender as narrativas apresentadas, as formas de pensar, as relações,

as tensões sociais e os agenciamentos. Algum tempo depois, já com as

pesquisas iniciadas, a questão da bebida foi algo notável também no Bom

Jesus, por se apresentar como recorrente no cotidiano e nas falas das

pescadoras.

2.2 ENTRE A MARÉ BOA E A RUIM

Apesar de ter construído uma relação tranquila com as pescadoras do

Bom Jesus, enfrentei alguns obstáculos, durante a pesquisa de campo.

Alguns deles era a pontualidade, pois Orquídea nem sempre conseguia

informar previamente as outras meninas que iríamos nos reunir. Quando isso

acontecia, eu chegava na comunidade e aguardava Orquídea chamar as

pescadoras, uma a uma, em suas casas. Despendíamos de tempo até

começarmos a nossa roda de conversa, mas isso não era tanto um problema,

pois não havia pressa, especialmente quando eu dedicava todo o meu dia

para o campo, para estar com elas. Esses atrasos ocorreram

7 Faço uma adequação ao termo da profa. Dra. Denise Jardim para representar esse
momento-ambiente-social esperado pelos ouvintes do cantor Neno. Na dissertação da autora
a estética sonora é colocada também como um artifício, típico dos bares de Porto Alegre,
que na sua visão compõe simbólicamente esses espaços de apropriação masculina.



32

aproximadamente cinco ou seis vezes, por não terem sido informadas

anteriormente e, consequentemente, se planejado para o encontro, voltava

então para Aracaju na mesma hora.

Alguns incômodos e imprevistos também aconteceram nesses

praticamente 24 meses de convivência com as pescadoras. Se não eram os

atrasos, surgia um problema no tripé da minha camera, era o áudio que não

funcionava (eu precisei retornar ao campo uma vez para registrar novamente)

ou porque uma pescadora não poderia se reunir no dia, ou ainda, porque

uma havia se desentendido com a outra e não queria encontrar na reunião.

Imprevistos acontecem, tudo bem. Então, eu buscava relevar essas tensões,

superar esses obstáculos e entender cada situação, mesmo porque havia

períodos em que eu não estava disposta para encontrar, reunir, dirigir na

estrada, ir até Laranjeiras e, certamente, as pescadoras sentiram em algum

momento também o desejo de não me receber.

Em uma etapa da pesquisa, justamente no momento que eu precisava

intensificar mais as visitas para a coleta de novos dados, pós qualificação,

fiquei quase 90 dias sem contato com as pescadoras. Eu não conseguia me

comunicar com elas. A dinâmica para ir à campo era negociada por celular

com Orquídea que programava os dias e horários que melhor se encaixasse

na sua rotina e a das outras meninas. Sabendo também que a maioria das

pescadoras não utilizavam celular, das poucas que tinham eu não sabia o

número, estabelecemos por meses essa conduta. Porém, nesse período,

ligava por diversas vezes para Orquídea e eu não era atendida. Foi, então,

que decidi entrar em contato com o Sr. Delfino, presidente da colônia de

pescadores, para averiguar o que poderia ter ocorrido. Será que elas haviam

ficado chateadas com algo? Depois de várias tentativas, desde outubro de

2018, que resolvi encerrar as minhas investidas e foi quando finalmente, em

dezembro do mesmo ano, consegui contatá-las e retomar nossos encontros.

Eu me sentia ávida para encontrá-las e estava disponível no dia e no horário

que elas preferissem, eu não poupava os finais de semana e feriados para

estar com elas.

2.3 COMPANHEIROS



33

Embora a pesquisa seja sobre mulheres pescadoras, queria conversar

também com os seus companheiros, com o intuito de saber porque alguns

deles não pescavam ou não gostavam de pescar, pelo fato de saber que

havia mais mulheres pescadoras do que homens, em Bom Jesus e na

colônia.

Almejava saber também sobre o que pensavam sobre o trabalho das

pescadoras, além de outras questões que pudessem surgir ao longo de uma

possível conversa, mas eu não tive tanta abertura com os homens. Eles

sempre estavam ausentes, seja nos caminhos que eu percorria pela

comunidade ou nas poucas casas que eu frequentava como a de Orquídea,

da sua filha, de Lírio ou de Margarida. Quando perguntava sobre seus

maridos, algumas diziam estar dormindo, no gado alimentando os animais,

na rua conversando com alguém, no quintal de casa ou nas redondezas da

comunidade realizando uma atividade ou algum trabalho autônomo. Os

encontros no Bom Jesus aconteciam pela manhã ou à tarde e

frequentemente nos reuníamos na varanda da casa de uma das filhas de

Orquídea voltada para a rua e maridos ou conhecidos passavam por nós, à

cavalo ou à pé, e nos cumprimentava. Nessa ocasião, convidávamos os

homens para conversar conosco, mas logo desconversavam e saíam muitas

vezes tímidos. Talvez porque tivessem entendido que ali “não poderia” fazer

parte porque estávamos em uma roda somente de mulheres.

Inicialmente, como estratégia para obter o mínimo de informação sobre

os homens, mesmo que indiretamente, buscava nos entremeios das

conversas, ao longo dos encontros, direcionar algumas perguntas básicas

para as próprias pescadoras, com a finalidade de adentrar mais nas relações

que envolviam elas e os companheiros na pesca: 1) Como é a participação

do marido na pesca? 2) O que os maridos e filhos pensam sobre o seu

trabalho na maré? 3) Eles ajudam nas atividades da casa para vocês

pescarem? 4) Qual é a renda familiar principal da casa? As informações

obtidas abaixo foram registradas em diferentes momentos.

O marido de Hortência não é pescador, mas ela já tentou levá-lo

algumas vezes para pescar, porém ele não se adaptou à atividade, pois,
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sempre sentia câimbras nas pernas. Orquídea que também participava da

conversa confirmou: “Ele disse que quase morre, o pé ficou duro, a perna

ficou dura e ele não pode movimentar a perna para nada, a câimbra que deu

nele é da friagem. Não é todo mundo que guenta não Érika. Ói, se é tempo

do sol é sol, mas a água tá fria e se é tempo de chuva, é chuva por cima e

água por baixo, né? Aí é mais frio ainda, é aí que não guenta”. Hortência

também informou que a pesca é a principal fonte de renda da sua família

somados com a do marido, quando surge alguma oportunidade de emprego

em serviços gerais.

Violeta ao falar sobre o marido, diz que antes do companheiro

desenvolver a diabetes, ele a acompanhava na pesca e realizava também

alguns serviços domésticos como: varrer, lavar louças, limpar a casa: “Aí ele

fazia tudo, eu chegava e tava sossegada, a casa tava limpa, o prato lavado a

casa varrida, comida já tava feita, só roupa pra lavar que ele não bota. E eu

ficava de boa, né?”. Mas em razão da doença, segundo ela, o marido

suspendeu a maioria das tarefas, especialmente as da pesca, para evitar de

se ferir com a concha de alguma ostra, de se espetar com o “ferrão” do peixe

Niquim (Thalassophryne nattereri), de se machucar com uma pedra, algum

facão ou outro petrecho de pesca, durante alguma atividade. Em casa,

Violeta disse que o marido levantava às 5 horas da manhã para preparar o

café para a família, “agora ficou preguiçoso”. Orquídea então explica: “É

porque anda doente”.

O companheiro de Lírio também não trabalha na maré, mas realiza

alguns serviços gerais na comunidade, quando aparece, o que ajuda

complementar a renda familiar, somados ao lucro do pescado vendido pela

companheira. Porém, Lírio disse que ele não realiza os serviços da casa,

apenas ela: “ (...) quando chego cansadinha assim mesmo, mas é eu que

tenho que fazer”.

De acordo com Orquídea, o esposo não tem uma profissão ou um

emprego fixo, geralmente ele realiza pequenos serviços de pedreiro ou de

capinador ou enquanto não surge algum trabalho ele costuma pescar: “O

meu marido gosta de pescar. Ele gosta mais de fastear Aratu e pescar de

noite”. Ele também se encarrega, de vez em quando, de comercializar o
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pescado, vendendo de “porta a porta” em outras cidades vizinhas, a exemplo

de Riachuelo (SE).

Algum tempo depois, após algumas tentativas, consegui conversar

com os homens, quatro deles: O marido de Violeta, o marido de Flor, o filho e

o tio de Margarida. As conversas aconteceram em momentos distintos.

O Sr. Antúrio, marido de Flor, o casal também é amigo de Orquídea, é agente

sanitário do município e esporadicamente, quando necessário, ele também

trabalha como motorista do Sr. Delfino na Colônia de Pescadores Z-14

(Zona-14). O Sr. Antúrio não gosta de comer e nem de sentir o cheiro de

peixe. Orquídea que também participou da conversa deu risos e brincou com

o marido de Flor quando ele cometou não gostar de pescar por ferir os dedos

ao processar qualquer tipo de pescado: “Ah,o seu dedo derrete, é?”.

O Sr. Delfino alegou que não tem tempo também para a atividade em

razão das duas ocupações já exercidas por ele. Sobre a atuação das

mulheres e da sua companheira na pesca, o Sr. Antúrio afirma que é uma

atividade importante para elas e para Flor para adquirirem maior autonomia e

comprar “as coisa dela”. Flor também participava da conversa e disse que

com o dinheiro da pesca ela consegue comprar roupas e materiais escolares

para os filhos, dentre outras necessidades.

O marido de Violeta, Sr. Alisson, afirma que o trabalho da esposa “é

um trabalho digno, são pescadeiras, são o trabalho delas, eu acho que são

um trabalho digno, o ganha pão delas. Ajuda”. O Sr. Alisson ainda considera

e afirma que a pesca é uma profissão muito cansativa:

“arrastar lama com a rede, não brincadeira não, e passar à noite na
maré não é fácil não, só sabe o que passa na maré quem vai. É
mosquito, muriçoca, lama, às vezes chuva de noite. E é perigoso,
né? Porque pode pisar no Niquim”.

Já filho de Margarida, Florim, relatou que a pesca é uma atividade

tradicional já no Bom Jesus, por ser exercida há muitos anos por alguns

moradores da comunidade. Florim aprendeu a pescar com a mãe ainda na

infância, mas atualmente não pratica, porque não tem interesse pela

atividade. Quando era criança, ele era obrigado a ir para a maré, mas apesar
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de não gostar de pescar, reconhece a importância histórica e familiar desse

ofício, pois a pesca é e sempre foi o meio de subisistência na região.

O Sr. Abdon, tio da pescadora Margarida, aprendeu a pescar com as

tias que o criou na infância, mas não se considera como pescador. Ao ser

questionado sobre a pesca realizada por sua sobrinha e pelas parceiras dela,

ele também mantém a mesma opinião do companheiro de Violeta quando diz

que o trabalho das meninas é digno, embora pesado, e acrescenta que elas

desempenham muito bem a atividade.

2.4 DANDO CORPO AO CAMPO

Visita Exploratória II

Desde que iniciei minhas visitas no Bom Jesus, observei que o campo, na

verdade, é dinâmico e que nem sempre exigia de um método pré-definido ou

engessado quefosseideal para determinada investigação. As formas de

captura das falas, dos gestos ou de alguma cena,variavam de acordo com o

que o campo oferecia, era eleque ditava qual seria o melhor formato no

momento (Áudio! Câmerafotográfica! Caderneta!), mesmo assim me

surpreendia em campo e, muitas vezes, contava com a própria sorte da

minha memória, pois, nem sempre era possível utilizar um ou mais desses

recursos e, às vezes, nenhum. Em nossas conversas, os assuntos talvez

mais relevantes, aconteciam em momentos inusitados, seja numa roda no

meio da rua, dentro do carro, em um almoço em grupo. Tinha campo que eu

conseguia conversar e, ao mesmo tempo, anotar algum dado, dúvidas,

insights; já em outro, seria mais prático registrar tudo em áudio, vídeo e/ou

fotografia. Em outros casos, apenas ouvia as narrativas, e no fim do dia, em

meio a outras atividades da pesquisa, escrevia meu diário de campo.

Para este trabalho, foram realizadas rodas de conversas informais e

temáticas, quando se pretendia entender assuntos pontuais sobre saúde,

pescas, festas, amizade e etc.., independentemente do lugar, na rua, no rio,
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no barco, no ambiente doméstico e nos momentos de lazer, enquanto

tomávamos cerveja, por exemplo8.

O período de campo se estendeu entre os anos de 2017 e 2019, mas

antes de defini-lo, realizei as primeiras visitas exploratórias9 na Colônia Z-14

por ter estabelecido, desde 2016, um contato prévio com o Seu Delfino, atual

presidente da colônia, durante uma atividade da graduação. Sabia que

frequentando o espaço, ele poderia me auxiliar a encontrar um grupo de

mulheres ou alguma comunidade pesqueira, que eu pudesse iniciar as

investigações. Coincidentemente, a sondagem neste primeiro território

aconteceu no período de recadastramento do seguro defeso10, quando o

fluxo de pescadoras era desmedido comparado com a quantidade de homens

que trabalham na pesca e também membros da colônia Z-14 － dois, três,

cinco deles, isso quando compareciam na colônia. Foi um momento especial,

de familiarização do trabalho da pesca sendo operacionalizado na colônia,

além de ter me proporcionado conhecer pescadoras de várias localidades e

histórias de vida.

Essa primeira impressão sobre o contingente de mulheres na Colônia,

se fez também pelo arquivo de registro de membros cadastrados, no qual

mais de 60% são mulheres, registradas como ativas na pesca. De minha

parte, foi considerado como significativo esse dado em Laranjeiras (SE), uma

vez que se desconstrói a ideia de pesca como atividade masculina, mesmo

que constitucionalmente seja entendida como uma prática que é exercida por

homens e por mulheres. Um fator de visibilidade na pesquisa foi de saber que,

apesar de a Colônia ser presidida por um homem (Sr. Delfino), existem ainda

8 As informações obtidas tiveram o devido consentimento das pescadoras e no final dessa
dissertação, encontra-se anexado o modelo do termo de consentimento assinado por todas
as pescadoras envolvidas na pesquisa.
9 A atividade de campo aconteceu entre os períodos de Outubro a Dezembro de 2017 na
Colônia Z-14, Abril a Julho de 2018 e Janeiro e Março de 2019, no Bom Jesus. As visitas
exploratórias implicavam na familiarização inicial com o ambiente pesqueiro iniciado na
Colôni Z-14. Eu costumava passar toda a manhã na colônia, observar a dinâmica local,
conversar com as pescadoras, buscar detalhes sobre a pesca e etc.

10 O seguro-defeso é uma assitência financeira temporária concedida para as pescadoras e
pescadores no período em que é proibido a captura de peixes, em razão da preservação de
algumas espécies (Fonte: https://www.inss.gov.br/beneficios/seguro-desemprego-do-
pescador-artesanal/). Soube por uma funcionária da Colônia Z-14, que somente a pesca
marítima têm direito a obter o seguro. Mas, aqueles que trabalham em locais com níveis
diferentes de sanilidade (água doce e salgada ao mesmo tempo), assim como acontece no
Rio Sergipe, em Laranjeiras (SE), também recebem o seguro defeso.
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duas associações de pescadores no entorno da cidade, que são lideradas

por mulheres. Na Associação de Pescadores e Amigos da Pesca do Povoado

de Pedra Branca, quem chefia é a irmã de Seu Delfino, que também gerencia

o Entreposto do Pescado nomeado como Carlito do Peixe, em homenagem

ao pai dos irmãos, já falecido. É também a irmãde Seu Delfino que motiva

outros pescadores e pescadoras da região para as atividades da Colônia. No

povoado quilombola de Laranjeiras (SE), na Mussuca, Daisy é quem dirige a

Associação de Pescadores local.

Com o intuito de aproximar de um grupo específico de pescadoras, já

que pretendia realizar uma investigação sobre o trabalho das mulheres na

pesca, certa vez perguntei ao Seu Delfino, se haveria a possibilidade de

conhecê-las, foi quando ouvi falar pela primeira vez sobre a pescadora

Orquídea, moradora do Povoado Bom Jesus dos Navegantes. Quando a

Colônia precisa mobilizar as associadas, assim como faz Daisy, irmã do seu

Delfino, Orquídea é quem “puxa as menina”, segundo ele. Embora a

comunidade do Bom Jesus não tenha uma associação formalizada de

pescadoras e pescadores － existia no passado, porém, foi extinta por

disputas políticas no local － Orquídea é quem organiza e mobiliza as

pescadoras da sua região para participar das reuniões e eventos da colônia.

A partir desse dia, Orquídea tornou-se a figura central e imprescindível

para esta pesquisa e foi quando conheci então parte da sua família, vizinhxs

e amigxs.

3 PERSONAGENS, ESPAÇOS E MARÉ

No capítulo anterior foi apresentada, a partir do recorte de algumas

cenas nas quais considero os primeiros gatilhos que de alguma forma me

guiaram para esta dissertação. O texto reflete as minhas primeiras

impressões sobre as pescadoras e a pesca artesanal desenvolvida por elas e,

por isso, não corresponde a uma ordem cronológica dos fatos. Neste

segundo capítulo,inicio com uma apresentação sobre as personagens da

pesquisa vinculadas aos espaços de convívio e relações para no último
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capítulo integralizar as pescadoras a esses ambientes e ao trabalho,

transformadores de suas vidas, de seus corpos e emoções.

3.1 MAS AFINAL, QUEM SÃO ESSAS PESCADORAS?

No total, dez pescadoras contribuíram para essa pesquisa (TABELA 1),

dentre elas, cinco possuem parentesco consanguíneo e duas são parentes

por afinidade11.

Apesar de vizinhas por morarem muito próximas umas das outras,

nem todas são amigas íntimas ou pescam juntas sempre, mas se unem

quando é necessário resolver alguma questão local relacionada à pesca. Elas

se articulam e elaboram estratégias de ajudas mútuas, como solução para

minimizar as dificuldades encontradas nos rumos da vida. A tabela a seguir

sintetiza o perfil das pescadoras demonstrando algumas características

gerais sobre o grupo:

Tabela 1 - Representação geral do perfil das pescadoras

Nome Idade Segurada especial12 Fonte de Renda13

1 Orquídea 46 Sim Pesca

2 Hortência 38 Sim Pesca

3 Margarida 59 Sim
Pesca e aposentadoria do

marido

4 Rosa Branca 42 Sim Pesca

5 Lírio 40 Sim Pesca

6 Cravo 31 Sim Pesca

7 Violeta 45 Sim Pesca e aposentadoria do

11 Parentes consanguíneos ou parentes de mesmo sangue, segundo Monteiro (2012, p. 17,
apud BRITO, 2013, p. 81), “ (..) Num sentido mais largo, cinge o vocábulo a todas as
pessoas ligadas pelo vínculo de consanguinidade (...). Já parentes por afinidade se
enquadram no parentesco civil nas relações entre “ (...) sogra e genro, sogro e nora,
padrasto e enteada, madrasta e enteada (parentesco por afinidade na linha reta) e também
entre cunhados (parentesco por afinidade na linha colateral ou transversal)” (TARTUCE,
2008). Ambas as categorias devem ser contextualizadas culturalmente.

12 Estão na categoria segurad(o)a especial, conforme a Lei n. 8.213/1991 (art 11), o
pescador(a) artesanal que possui inscrição no INSS (Instituto Nacional do Seguro Especial) e
que, portanto, gozam dos direitos e benefícios da previdência social (BECKER, 2013).

13 Fonte principal da renda familiar.
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marido

8 Girassol 42 Sim Pesca

9 Flor 44 Sim Pesca e salário do marido

10 Rosa 46 Sim
Pesca e aposentadoria do

marido

Através da Tabela 1, acima, é possível perceber que grande parte do

grupo de pescadoras tem uma mesma faixa etária, exceto a mais jovem que

possui 31 anos e a mais velha, 59. Todas são filiadas na Colônia Z-14,

possuem o Registro Geral de Pesca (RGP) e o trabalho da pesca é

apresentado como a principal fonte de renda para a maioria.

Nas linhas a seguir, apresento as personagens dessa pesquisa e com o

intuito de manter o sigilo de seus nomes verdadeiros, eles foram substituídos

por um fictício, com a finalidade de preservar também a identidade das

pescadoras14. Os dados a seguir, foram esboçados a partir de informações

registradas durante o nosso convívio em Bom Jesus, no rio e, também em

alguma situações na Colônia Z-14.

Orquídea é pescadora, tem 46 anos de idade, nasceu em Aracaju (SE) e,

há quinze anos, ela e seus pais se mudaram da capital para o Bom Jesus,

para morar próximo de sua avó materna. Orquídea tem cinco filhos e sete

netos, sendo a filha caçula fruto de seu segundo casamento com o atual

marido e irmão da sua melhor amiga, Margarida, que por sua vez é mãe de

Florim. Orquídea e o marido têm casa própria, construída em alvenaria e,

apesar de viver apenas o casal na casa, os filhos e os netos estão sempre

presentes em sua residência. Orquídea aprendeu a pescar com os pais que

ainda estão vivos, porém, não trabalham mais na pesca pela idade avançada

e por motivos de doença. Há alguns anos, Orquídea foi presenteada pelos

14 Para a seleção dos nomes fictícios, o tema “flores” foi a opção votada pelas pescadoras
por unanimidade. A flor definida para substituir seus nomes verdadeiros foi estabelecicida por
diferentes critérios por cada pescadora, seja pelas atribuições da flor dadas por elas,
associadas as suas personalidades, seja simplesmente pela predileção da espécie da flor
desejada ou por outros tipos de associação. Por não ter certeza se seriam ou não relatados
no texto, os nomes fictícios dos outros participantes - não centrais nessa pesquisa, porém,
não menos importantes - foram aleatoriamente selecionados por mim em um momento
posterior.

Fonte: Elaboração própria.
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pais com um barco, denominado por ela de “Estrela do mar”. Recentemente,

o barco foi reformado e apesar de não ser motorizado é muito utilizado na

maré por Orquídea, pelos filhxs e pelo marido. Em média, Orquídea rema 20

quilômetros por dia, podendo variar a distância de acordo com a maré ou

com a disponibilidade de peixes no rio. Em uma das nossas saídas, Orquídea

e Margarida remaram juntas na mesma distância, consumindo em torno de

três horas, para chegar no destino e o mesmo tempo percorrido para retornar

ao Bom Jesus. Orquídea sempre enfatizou que prefere trabalhar na maré do

que realizar os serviços da casa: “Minhas filhas reclamavam comigo porque

eu não ficava em casa”: “Mãe, a senhora só fica na maré”. Quando a maré

está favorável Orquídea trabalha nos sete dias da semana: “Eu vou de

segunda à domingo e quando a gente chega em casa, já vai fazendo as

coisas pra ir de novo. E quando a gente não vai pela manhã, a gente vai de

noite pescar”. Orquídea gosta de pescar à noite porque, às vezes, encontra

mais peixe do que no turno da manhã ou da tarde. Quando a pesca é noturna,

ela costuma chegar em casa, entre uma ou duas horas da madrugada. Os

animais que geralmente ela pesca são: milongo, moreia, bagre, siri,

caranguejo, camarão, sururu e ostra. Orquídea costuma pescar “de puçá”,

“de redinha”, “de cesto” “ (...) e facão para pegar ostra e também corro no

mangue pra pegar aratu pra fastiar”. Ao contrário da irmã, Hortência, que é a

única mulher do grupo que lança tarrafa, Orquídea prefere remar o barco

porque considera a tarrafa um instrumento muito pesado. Orquídea é muito

estimada pelas pescadoras e está sempre disposta a ajudá-las. A

participação de Orquídea foi fundamental para o desenvolvimento desta

pesquisa, uma vez que as mobilizações para as rodas de conversa, as

saídas para o rio, dentre outras práticas, foram sempre organizadas por ela.

Hortência é pescadora associada da Colônia Z-14, tem 38 anos de idade,

nasceu em Aracaju (SE), é casada, têm 4 filhos e 1 neta. Hortência é irmã de

Orquídea, que a considera uma mulher forte, pois é capaz de realizar

atividades notáveis consideradas deveras pesado para mulheres como:

erguer um muro, “bater laje”, tarrafear15. Em uma das nossas rodas de

15 “Tarrafear” é o ato de lançarem na água um tipo de rede para a pesca. A tarrafa é um
petrecho de malha circular, “orlada por diferentes chumbadas”de modo que proporcione um
melhor caimento na água (SILVA, 2018), podendo ser manipulada em rios, estuários, lagos
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conversa, ela exibiu algumas cicatrizes em um de seus seios e na barriga,

revelando que se acidentou diversas vezes no trabalho na maré. Hortência

esteve afastada da pesca, porque recentemente,deu à luz a um menino, mas

disse que já estava ansiosa para retornar ao trabalho. Orquídea disse que a

irmã fazia contagem em uma folhinha de papel para saber quantos dias

faltariam para sair do resguardo. A pesca é a principal fonte de renda da sua

família.

Margarida foi uma das poucas pescadoras que apresentou de uma forma

mais detalhada a sua história de vida. Ela é natural de Riachuelo (SE), mas é

moradora do Bom Jesus há mais de 30 anos, é casada, tem 59 anos de

idade, teve 08 filhos e,aproximadamente 07 netos. Margarida possui casa

própria no Bom Jesus, localizada próxima à antiga linha férrea que intercepta

a comunidade e interliga Laranjeiras (SE) a Riachuelo (SE). Antes de mudar

para o povoado, ela costumava pescar em um ponto de maré conhecido

como “toque”. Sua mãe, hoje falecida, nasceu na “capoeira”, região também

conhecida como “ponto de maré”. A mãe de Margarida casou-se pela

primeira vez aos doze anos de idade e, após um ano de união, ela sofreu o

primeiro aborto. No ano seguinte, aos quatorze anos de idade, ela deu à luz

ao primeiro filho. Por muitos anos, a mãe de Margarida foi vítima de violência

doméstica do primeiro marido que era alcoólatra. Porém, ela conseguiu se

divorciar e, algum tempo depois, casou-se novamente, com um outro homem

com quem teve cinco filhos, incluindo Margarida. No entanto, a mãe de

Margarida enfrentou um outro problema, o alcoolismo, que a levou à morte

em decorrência de uma cirrose, quando Margarida tinha apenas 18 anos de

idade. Anterior ao seu falecimento, os pais de Margarida já haviam se

divorciado, o pai formou uma nova família, reside em Aracaju, porém,

recentemente ele sofre de alcoolismo. Os avós de Margarida também eram

pescadores e, apesar de ela ter aprendido o ofício apenas observando os

parentes a realizarem os modos de fazer pesqueiro, seus maiores

ensinamentos foram herdados de sua mãe. Margarida iniciou na pesca, aos

ou em alto mar, dentro ou fora do barco. Embora seja uma modalidade “masculina”
(MADEIRA, 2006), por ser um petrecho considerado pesado para mulheres, a tarrafa pode
ser manejada por ambos os sexos. Existem relatos de pescadoras que realizam esta
atividade, tão bem quanto os pescadores (GERBER, 2013; SILVA, 2018). Em Bom Jesus
pescadoras e pescadores utilizam este petrecho para capturar peixes e camarões.



43

12 anos de idade, quando ela e a mãe pescavam juntas: milongo, camarão e

siri, espécies as quais, ainda hoje, são coletadas por Margarida no Rio

Sergipe, além de sururu, ostra e moreia. Os principais petrechos de pesca

utilizados por ela são: redinha, gué e puçá (FIGURA 6 e 7).

Figura 6 - Pescadora utilizando o puçá para pescar no Rio Sergipe e nas
proximidades do Bom Jesus. Figura 7 - Petrecho (puçá) de pesca e
comumente utilizado pelas pescadoras do Bom Jesus - Imagem retirada do
site mercadolivre.com.br .

Fonte: Castro, 2019.

6 7
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Margarida é a única do grupo das pescadoras entrevistadas que realiza a

manutenção de suas redes. Ela aprendeu a tecer com cordão, a armar rede

de gereré e a fazer um tipo de nó que é feito na malha chamado de crecença,

sendo o seu maior sonho, aprender a fazer um nó chamado de entralhe. Para

ela, Lírio e Rosa, as redes de pesca que são fabricadas atualmente, com

uma linha especial de nylon, são mais leves e, portanto, melhores do que as

redes que elas utilizavam para pescar, quando iniciaram na pesca. A

constituição das fibras era de tecido comumente empregadas na confecção

das redes, na época, o que as tornavam muito pesadas para o seu manuseio,

especialmente para puxar a rede na lama. Apesar de ter uma relação tênue

com o ambiente de pesca em si, Margarida não sabe nadar, assim como, a

maioria das pescadoras dessa pesquisa e, por não saberem mergulhar ou

boiar, grande parte delas tem medo de “fundura”16. Margarida é cunhada e

amiga de Orquídea, além de parceiras de maré. Quando não é possível

pescarem juntas (geralmente,Hortência também as acompanha no rio),

Margarida costuma ir com uma de suas filhas e mais outras duas colegas,

que moram na parte alta do Bom Jesus. A fonte de renda familiar inclui o

trabalho da pesca somado à aposentadoria do marido. Nas primeiras visitas

no Bom Jesus, Margarida estava,provisoriamente, afastada da pesca, em

decorrência das crises de hipertensão e das dores e inchaço nas articulações

de um dos joelhos que a impedia de pescar, em especial fisgar (“puxar”)

caranguejo. Margarida é filiada à Colônia Z-14 e por não ter ainda

completado os quinze anos de carteira assinada, embora exerça a pesca

desde criança, acompanhada da mãe, ela só poderá adquirir a sua

aposentadoria em 2022.

Rosa Branca tem 42 anos, é natural do Quilombo Bela Vista

(Riachuelo/SE), é pescadora filiada à Colônia Z-14 e sindicalizada. Ela mora

no Bom Jesus com o seu companheiro e os 04 filhos (22, 21, 13 e 07 anos).

Ela disse que os filhos gostam de pescar, mas que se fosse o contrário: “num

tem que não gostar, é assim mesmo, quando eu quero, nós vamos”. A pesca

é a principal fonte de renda da sua família, pois o companheiro não possui

16 sf Fundura: profundidade, de acordo com o dicionário Michaelis on line. FUNDURA.
Dicionário online do Michaelis, 2019. Disponível em http://michaelis.uol.com.br. Acesso em
05 ago. 2019.
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um emprego fixo. Rosa Branca gosta de tomar uma cervejinha, seja em casa

sozinha ou com as amigas nos momentos de lazer. É muito brincalhona e

adora remexer o corpo para se expressar.

Lírio é pescadora, têm 02 filhos (15 e 20 anos de idade), reside em

uma casa de alvenaria no Bom Jesus, com os filhos e o companheiro. Ela

gosta de pescar e diz ser a única atividade que sabe exercer. Lírio tem

habilidade para pescar Aratu, Siri e Morea (Guavina guavina) e aprendeu o

ofício da pesca com a mãe que a ensinou a pescar de gereré e “de rede”. A

pesca para ela é um serviço “bom”, porque lhe dá autonomia para comprar

itens escolares, como caderno e lápis para o seu filho caçula e pagar a conta

de luz. Ao mesmo tempo, Lírio considera também a pesca uma atividade

sofrida, pois lhe causa muitas dores no corpo, sobretudo na coluna.

Cravo é conterrânea de Rosa Branca e Lírio, nasceu no quilombo Bela

Vista, em Riachuelo - SE, se auto declara quilombola, tem 31 anos de idade,

é casada e tem 02 filhos. Cravo, mudou-se, há 14 anos, para o Bom Jesus

quando casou-se com o atual marido, natural também de Bela Vista e primo

de Rosa Branca. Além de terem algum grau de parentesco e de terem

nascido em um mesmo povoado, elas são vizinhas, as duas residem na

mesma rua no Bom Jesus. Apesar de tais ligações, Rosa Branca e Cravo não

são amigas tão próximas. Lírio também é conterrânea das duas pescadoras e

reside uma uma casa após a de Rosa Branca. Ambas já se conheciam no

Bela Vista e disseram que não influenciaram uma ou outra a morar no Bom

Jesus. Cravo, o companheiro e os filhos residem em casa própria, construída

em alvenaria. Cravo disse que exerce a pesca desde os seis anos de idade e

aprendeu a atividade com a mãe no rio de água doce, próximo ao Bela Vista.

Ela mencionou que prefere degustar o peixe do Rio Sergipe que é de água

salgada porque é mais gostoso, embora aprecie também o peixe da sua

região. Cravo é amiga e vizinha de Orquídea, elas costumam ir juntas para a

maré e de vez em quando Margarida também a acompanha. Cravo prefere

pescar “de mão” ou de puçá e não gosta de ir para a maré à noite, devido a

friagem. Ela também chegou a morar durante nove meses em Minas Gerais,

entretanto, decidiu retornar para Sergipe para cuidar do pai que pouco tempo

depois veio à falecer. No período em que morava em outro estado, Orquídea
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se prontificou a manter a situação da carteira de pesca sempre atualizada,

até que Cravo retornasse para o Bom Jesus.

Violeta nasceu em Aracaju (SE), mas foi criada “na mata de cabaú”17, em

Maruim (SE). Ela tem 45 anos de idade e reside há 16 anos no Bom Jesus.

Casada e mãe de 03 filhos, aprendeu a pescar com seus pais e se refere à

pesca como seu “esporte”. Violeta é irmã de Rosa e de Girassol, que também

são pescadoras. Antes dos 12 anos de idade, ela e as irmãs iam para a maré

brincar, embora Rosa diga o contrário, que aos 09 anos de idade, elas já

ajudavam a mãe na maré. Quando Violeta iniciou na pesca, ela capturava siri,

moreia, caranguejo e relembra que nessa época: “ [...] era cada sirizão que a

gente pegava no mangue”. Ela aprendeu a pegar caranguejo com a mãe, que

a ensinou a observar o comportamento do animal que mudava de posição em

sua toca, de acordo com a orientação do sol. Violeta gosta de trabalhar na

pesca, mas aponta que este tipo de trabalho tem uma desvantagem que é a

friagem, especialmente no período do inverno: “ já sofri três pneumonias”

Além das duas irmãs, dentre as participantes, Violeta tem um convívio maior

com Orquídea, Hortência e Margarida que, de vez em quando, combinam de

pescar juntas, ou quando não, reúnem-se para tomar cerveja, conversar.

Violeta costuma também acompanhar Orquídea em Aracaju, quando é

preciso resolver algum assunto burocrático, relativo à profissão delas na

pesca.

Girassol tem 43 anos, divorciada, é pescadora, associada à Colônia Z-14

e possui o Registro Geral de Pesca (RGP). Ela é mãe de 06 filhos, 03 deles

residem em sua casa. Girassol é irmã de Violeta e de Rosa, tem prazer em

tomar cerveja com as amigas e adora fazer registros fotográficos de seu

celular. Girassol foi a primeira das pescadoras a mencionar o mito do “fogo

corredor”.

Flor nasceu no município de Malhador (SE), tem 44 anos, é casada, tem

05 filhos, é pescadora sindicalizada e,atualmente,frequenta a maré, pelo

menos três vezes na semana. Na infância, pescava com os pais no rio doce,

denominado Jacarecica e localizado próximo de Itabaiana (SE). Flor sempre

pescou, mas por um tempo trabalhou como empregada doméstica e há 07

17Cabaú é um melaço, um subproduto da cana. Segundo as pescadoras, a “Mata de Cabaú”
é uma área de plantação da cana.
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anos, oficializou-se na pesca novamente por ser realizada nas proximidades

de sua casa, permitindo, por sua vez, que ela cuide dos filhos. Para Flor, a

pesca, além de ser um trabalho, é também um meio de vida que proporciona

a ela autonomia e independência para ajudar os filhos na compra de algum

material escolar, roupa, dentre outros itens e necessidades. O seu atual

companheiro trabalha como agente sanitário no município de Laranjeiras

(SE), sendo a renda do marido e a da pesca os principais meios de

subsistência da família. Flor costuma pescar “de redinha” e as espécies

comumentes capturadas por ela são Morea e Aratu.

Para Flor, a pesca é um “serviço comum, “bom” ”, porém preferiria se

poluíssem menos a água do Rio Sergipe”, pois, atualmente, “tá difícil pescar”,

especialmente na “prainha”. Flor gosta de beber cerveja com as amigas, mas

por problemas recentes de diabetes tem diminuído o consumo. Segundo Flor

ela deveria já estar aposentada, pois desde os 26 anos de idade sofre com

uma doença inflamatória denominada febre reumática, mas que foi informada

pelo médido do posto de saúde de Bom Jesus que ela não conseguiria se

“encostar” por esse motivo. O marido de Flor, Sr. Antúrio, é um dos poucos

homens da comunidade que possui algum emprego fixo. A maioria realiza

serviços autônomos ou está aposentado. Ele trabalha como agente sanitário,

na Prefeitura Municipal de Laranjeiras (SE) e segundo a esposa, ele não

pesca e tampouco gosta de manusear qualquer tipo de peixe, “o negócio dele

é carne”.

Rosa nasceu em Serra Negra (BA), é pescadora sindicalizada, têm 46

anos, é irmã de Girassol e Violeta. Antes de mudar-se definitivamente para o

Bom Jesus, Rosa já frequentava o povoado quando era mais jovem, no

período em que o seu pai trabalhava na pedreira local. Ela e as irmãs

revezavam para levar marmita para o pai. Desde que mudou-se para o Bom

Jesus, há 21 anos, Rosa e o marido moravam com os 3 filhos na casa,

construída de tapia, que pertencia à sua mãe. No início da pesquisa, Rosa e

a sua família residiam temporariamente em um cômodo anexo à casa da sua

irmã, Violeta, que cedeu o espaço até que a casa de Rosa fosse totalmente

construída. Infelizmente, durante o inverno de 2019 sua casa e de uma outra

irmã ficaram inundadas pelas chuvas. Ela e o marido decidiram não voltar
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mais para a casa de taipa. Atualmente, eles moram de aluguel na

comunidade. A vizinhança, juntamente com a prefeitura de Laranjeiras (SE),

doaram alimentos, roupas e utensílios pessoais e domésticos para a sua

família e a de outras vítimas da comunidade. A pesca é o ofício no qual Rosa

retira parte do sustento da família, somada com a aposentadoria do marido.

Rosa demonstrou ter grande admiração por Orquídea, pois sua amiga e

vizinha, por diversas vezes, a amparou na pesca e em outras situações como

doenças. Rosa relembrou de certa vez que curou-se rapidamente de uma

forte dor no estômago, depois que Orquídea lhe preparou um “chá de mato”,

um preparo no qual Rosa soube informar qual a espécie de planta utilizada

por Orquídea como medicamento.

A descrição acima faz parte de um compilado de informações observadas por

mim em campo, mas que não estabelece uma ordem histórico-cronológica, e

sim, fragmentos e falas das próprias pescadoras do Bom Jesus sobre suas

vidas e pescas. A fim de manter um plano que delineasse o corpo desse

capítulo, o intuito foi proporcionar ao leitor um maior acesso às personagens,

e, além disso, de vincular as pescadoras ao seu ambiente vivido e de

convívio, a seguir. No próximo tópico, inicio, então, pelo princípio, que apesar

desse pleonasmo vicioso, foi uma forma que encontrei para dar fio as ideias

do texto, fazendo uma apresentação sobre a origem e o espaço físico do

povoado de Bom Jesus dos Navegantes.

3. 2 BOM JESUS E SUAS ORIGENS

O povoado Bom Jesus dos Navegantes é um bairro18 pertecente a malha

urbana de Laranjeiras, cidade localizada a 19 quilômetros da capital Aracaju

(BOMFIM, 2006), Centro-leste do Estado de Sergipe (SANTOS e FRANÇA,

2003). Neste mesmo município, à margem do Rio Contiguiba, está situada a

18 Embora o Bom Jesus tenha sido oficialmente denominado como bairro, como forma de
compor o plano municipal de zoneamento industrial na área urbana de Laranjeiras (SE)
conforme a Lei n.º 248/80 (SANTOS; FRANÇA, 2006), alguns moradores da região não o
reconhecem como tal (bairro) e sim como povoado. Em razão disso, optei por tratar o Bom
Jesus de duas maneiras ao longo do texto: respeitando, de um lado, a forma como os
moradores ainda reconhecem o local (povoado), e de outro (bairro), quando referiro-me ao
Bom Jesus enquanto divisão geográfica urbana do município, por exemplo.
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Colônia de Pescadores e Pescadoras de Laranjeiras Z-1419, localizada na

região central e histórica da cidade de Laranjeiras, antiga Rua da Poeira

(FIGURA 8).

19 A Colônia de Pescadores de Laranjeiras Z-14 foi ativada em 2004, por uma mulher e dois
homens, dentre eles, o atual presidente da colônia e a pescadora e engenheira de pesca
(atual secretária da colônia).

Sede da cidade Bom JesusMunicipio de Laranjeiras (SE) Rio

RIO SERGIPE

RIO SERGIPE
RIO GANHAMOROBA

RIO GANHAMOROBA

RIO COTINGUIBA

BOM JESUS

Figura 8 - Mapa de localização da sede de Laranjeiras (SE), do povoado Bom
Jesus dos Navegantes e dos rios adjascentes.

Fonte: SIRHSE/SEMARH. Elaboração: Alexandre Liparini, 2018.
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As pescadoras são filiadas da colônia e precisam, eventualmente, se

deslocar do povoado para resolver questões relacionadas ao trabalho da

pesca, como o recadastramento do seguro-defeso e à previdência social

relacionados a aposentadoria por tempo de carreira ou por invalidez, licença

médica, auxílio doença, dentre outras ações que não estão diretamente

relacionadas à colônia, mas aos assuntos pessoais como a compra de

mercadorias, xerox de algum documento, visitas a parentes e amigos e etc.

Esses últimos também podem ser resolvidos na cidade vizinha, Riachuelo.

O deslocamento diário entre o Bom Jesus e a sede municipal pode ser

realizado a pé e quando não é possível utilizar o transporte público local, as

pescadoras tentam obter alguma carona com parentes ou conhecidos20.

O bairro Bom Jesus possui uma extensão aproximada de duzentas e trinta

e duas tarefas, localizado ao norte da sede municipal de Laranjeiras (SEMAC,

2000; BATISTA, 2008; BATISTA; ARAÚJO, 2014) e distante em torno de 7

quilômetros do Centro Histórico do mesmo município.

Em relação à sua divisa, na face oeste, Bom Jesus é cingido pela rodovia

SE-245 que está povoada nas duas direções da via por, casas, dois bares,

uma borracharia, todos construídos em taipa. Algumas pescadoras e

pescadores costumam vender pescado na margem dessa estrada.

Na região leste, o manguezal e o Rio Sergipe, unem-se com o bairro Bom

Jesus, podendo ser visualizados a partir do quintal da maioria das casas

desta localidade. Já na parte noroeste do bairro, considerada também como

a porção mais antiga do Bom Jesus, a região é pouco arborizada e dispõe de

iluminação pública e pavimentação. Nessa área estão concentrados também

algumas habitações, comércio, um posto de saúde, a Escola Primária

Municipal Leonídio Leite, uma pracinha, a antiga fábrica de produção de

farinha de mandioca - Casa da Farinha (1992).

A avenida principal Silvino Farias (antiga rua da igreja), que cruza esta

localidade, está dividida por um canteiro central, desde a capela de Bom

Jesus dos Navegantes, até as proximidades das duas caixas-d´água

reconhecidas pelos moradores como marco referencial indicando, portanto, o

20 As pescadoras saem do povoado através da rodovia SE-245 e seguem pelo atalho no
sentido “Rodovia p/ Pedra Branca” (Rodovia SE-249) e percorrem uma distância aproximada
de 7 quilômetros do Bom Jesus até chegar na colônia, em Laranjeiras (SE).
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limite entre o povoado e a cidade de Riachuelo (SE). Essa avenida possui o

Ponto de Encontro Comunitário Myriam Menezes Leite - PEC, Correios, dois

bares, além de, algumas construções residenciais. No sentido bairro Pedra

Branca, à sudeste, Bom Jesus se estende até a Fábrica de Fertilizantes

Hidrogenados/FAFEN (2,2km) que está cinturada por uma fina faixa de

manguezal na beira do Rio Sergipe e vizinha à um criatório de camarões de

um proprietário local.

A outra parte do Bom Jesus, ao Sul, na qual residem as pescadoras e

também local do nosso ponto de encontro, possui poucos estabelecimentos,

apenas um bar e uma mercearia, além de uma igreja situada próxima à casa

de Violeta, na Rodovia SE-245. As ruas são de terra e, portanto, estão

desprovidas de meio fio e poste. A rua principal (Engenheiro Sérgio de Melo)

é recortada pela linha de trem, atualmente inativa, que intercepta toda essa

região, servindo de ponto de acesso entre a “invasão” e a área mais antiga, o

“centro” (FIGURA 9 e 10).
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Fonte: Wesley Rodrigues Aquino, 2019.

Figura 9 - Mapa de situação do bairro Bom Jesus dos Navegantes.
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Fonte: Castro, 2019.

Figura 10: Linha de trem que intercepta a rua Engenheiro Sérgio de Melo, bairro Bom Jesus (Invasão).
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Em relação aos habitantes, estima-se que a comunidade seja formada por

“(...) uma população de maioria mestiça, descendente de brancos, índios e

negros” (BATISTA, 2008, p. 9; BATISTA; ARAÚJO, 2014) e acredita-se que

possua em torno de 1.161 habitantes e mais de 340 residências ocupadas21

(IBGE, 2010).

De acordo com moradores mais antigos, Bom Jesus foi fundada por uma

mulher que era tripulante de um dos barcos que ameaçava naufragar,

durante um grande temporal que ocorreu, atingindo a região do Rio Sergipe,

no século XVIII. Essa mesma mulher fez uma promessa, se todos os

pescadores saíssem salvos22, ela construiria uma capela na região que

atualmente se localiza o Bom Jesus e, assim, em 1729, a capela foi erigida e

batizada com o mesmo nome do povoado (Bom Jesus dos Navegantes). Já

SEMAC (2000) e BATISTA et al (2014, p. 9) não mencionam a tripulante,

mas afirmam sobre o evento climático:

“De acordo com a tradição, o nome do povoado Bom Jesus
originou-se quando alguns pescadores da região estavam
pescando no rio Sergipe e foram surpreendidos por uma forte
tempestade e, somente após orações intensas ao Bom Jesus dos
Navegantes, foram salvos. No local onde foram resgatados alguns
deles, construíram uma capela com o nome de Bom Jesus dos
Navegantes no ano de 1729” (BATISTA et al (2014, p. 9).

O desenvolvimento inicial do Bom Jesus, ocorreu após a construção da

capela no século XVIII, com as primeiras ocupações na região norte, a mais

antiga da comunidade, local também denominado atualmente de “centro”. O

21 Os dados informados no texto não correspondem aos valores específicos associados ao
número de habitantes e de residências permanentes totais do Bom Jesus, pois, não foi
possível encontrá-los em documentos oficiais no Arquivo Público de Laranjeiras, localizado
na rua José do Prado Franco (Antiga rua da Direita) e, tampouco, em websites como o:
CENSO-IBGE (site: www.ibge.gov.br) e SINOPSE/CENSO-IBGE (site:
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores). Certamente, tais números duplicaram, ou
até mesmo triplicaram, primeiramente, porque o cálculo em relação as “Pessoas Residentes”
e “Domicílios Particulares Permanentes”, disponibilizados pelo CENSO/SINOPSE- IBGE foi
realizado em 2010, portanto, essas informações provavelmente já se alteraram. Outro fator é
que neste recenseamento, o Bom Jesus foi recortado em dois setores distintos, um deles
corresponde a uma parte do Bom Jesus, mas não engloba a outra porção do bairro que foi
ligada a um outro setor mais abrangente e que extrapola os limites do Bom Jesus,
estendendo até a Rua José do Prado Franco, região mais central do município de Laranjeiras,
SE.
22 As informações relativas ao surgimento do Bom Jesus, foram transmitidas, através de
parentes mais antigos . e essas informações foram obtidas através de uma conversa informal
com Florim e o seu tio, Sr. Abdon, proferidas por cada um deles em momentos distintos.

http://www.ibge.gov.br
https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores).
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segundo momento, aconteceu após a instalação da linha férrea (1979), que

atravessa tanto este território, quanto a porção sul, anteriormente inabitada e

recoberta pelo manguezal23, denominada de “invasão”. A ferrovia foi

construída para atender a Fábrica de Fertilizantes e Nitrogenados -

FAFEN/PETROBRÁS, com o intuito de facilitar o transporte dos produtos

advindos da indústria (SEMAC, 2000).

A construção da BR-101 foi outro fator predominante para o crescimento

local, promovendo a dinamização das relações entre outras comunidades

(SANTOS et al, 2003) como o bairro laranjeirense Pedra Branca e cidades

vizinhas, especialmente Riachuelo (SE). Algumas pescadoras relataram

preferir resolver algumas questões nesta cidade ao invés de ir em Laranjeiras,

pela maior frequência de transporte (denominado pela comunidade como

Topic), para: fazer a feira, quitar alguma dívida, e também comercializar seus

pescados, “de porta em porta”. Rosa Branca disse preferir resolver algumas

questões, até mesmo de frequentar a unidade de saúde desse município, por

acreditar que o atendimento aos pacientes é melhor assistido em relação a

Laranjeiras.

Construída entre os bairros Bom Jesus e Pedra Branca, a FAFEN fez

parte do plano de industrialização, proposto pelo estado de Sergipe na

década de 1970-80, para atender às demandas desenvolvimentistas da

política brasileira na época. Nessa fase, regiões rurais do município que

anteriormente eram povoados, tornaram-se bairros nesse período, incluindo o

Bom Jesus, Pedra Branca, Quintalé, Madre Deus, Machado, Salinas e etc.,

exceto a Mussuca, Cedro, Sapocari e Camaratuba que permanecem como

povoados (SANTOS et al, 2013). Nessa mesma etapa, Margarida foi uma das

primeiras pessoas a se mudar do “centro” para a “invasão” com a família e,

desde então, fixou sua residência, porém mantém a sua primeira casa na

antiga localidade, atualmente ocupada por um de seus filhos, Florim.

3.3 “LÁ” E “CÁ”

23 No que se refere ao surgimento do bairro Bom Jesus e sua forma de ocupação, não foi possível confirmar tal
versão em documentos oficiais no Arquivo Público de Laranjeiras e, tampouco, na Secretaria Municipal da
Cultura. Apenas foi encontrada em SEMAC (2000), disponível na Biblioteca Pública Municipal João Ribeiro, em
Laranjeiras (SE).
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Foi observado que Bom Jesus é dividido em dois grupos, um é o “centro”,

parte mais antiga da comunidade e o outro a “invasão”, região mais recente

que está localizada a linha de trem e a casa das pescadoras. O “centro” é

considerado uma área mais violenta comparada com a “invasão” na

concepção das pescadoras. Não foi possível saber a opinião dos indivíduos

do “centro” da comunidade, apenas de Florim, filho de Margarida, atual

residente da região. Conheci Florim através de Orquídea quando fomos

visitá-lo no intervalo em seu trabalho de zelador na única quadra de esportes

da comunidade, localizada no “centro”. Florim confirmou que essa região do

Bom Jesus é muito violenta e que a maioria dos jovens interromperam os

estudos, estão desempregados e, no entanto consomem a maior parte do

seu tempo na rua, alguns são usuários e outros, traficam drogas. Segundo

ele, a quadra poliesportiva em Bom Jesus, além de servir como incentivo à

saúde, ao lazer e ao esporte, sua construção teve como objetivo também de

desviar os jovens da criminalidade.

A violência neste território é também mencionada pelas pescadoras que

evitam frequentar o local, especialmente à noite, período mais suscetível a

presenciar discussões, brigas, roubos e tiroteios na rua, nos bares ou nas

casas. Por outro lado, elas acreditam ser mais tranquilo viver na “invasão”,

pois não há perigo beber na rua até madrugada, por exemplo, “ não tem

violência e já no Bom Jesus é muito violento”, disse uma vez Orquídea. O

Bom Jesus que ela se refere é uma outra forma de denomiar também o

“centro”. O “centro” é onde também residem outras pescadoras e que não

são consideradas pelo outro grupo, o da “invasão”, como “pescadoras de

verdade”. As meninas da “invasão” que fazem parte da presente pesquisa,

apontam que “ as do centro” são pescadoras por conveniência e somente se

declaram como tais, quando está próximo do período do defeso. Elas

atestam que são ativas na pesca para receberem o seguro, mas “ se vestem

para trabalhar. Nunca vi pescadora ir pescar de escova, salto alto e unha

pintada!”.

O Sr. Abdon também confirma essa assertiva comparando as pescadoras

de um lado e de outro do bairro.
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Sr. Abdon - “Essas aqui pesca, quem mora na invasão pesca,
agora quem tá na pracinha, minha nossa senhora! [...] Só vai
buscar defeso quando tem” [risos]
(Gravação dia 25 de Julho de 2018 - 22’30’’).

Será que o “centro” e a “invasão”, respectivamente, teriam alguma

semelhança com os estabelecidos e os outsiders do bairro fictício, Winston

Parva, na Inglaterra?

A obra de Nobert Elias e de John Scotson (2000) é sobre uma pequena

cidade no sul da Inglaterra, com o nome fictício de Winston Parva, dividida

em 3 zonas. O objetivo dos dois autores era de compreender como as

normas sociais e as relações de poder eram engendradas naquele espaço,

claramente dividido para seus moradores. No sentido inverso, a zona 3 era

um bairro operário constituído por moradores recentes. A zona 2 que também

era composta por uma classe operária, era formada por famílias que já viviam

há muito mais tempo na região. E a zona 1 era uma área residencial de

classe média, cujo moradores, residiam anteriormente na zona 2.

Apesar de pertencer a uma mesma classe de trabalhadores, haviam

distinções imposta pelos estabelecidos ou estabilished (zona 2) que

designavam as famílias da Zona 3 como pessoas de classe inferior,

excluindo-as na maioria das atividades da cidade, evidenciando assim, as

relações de poder de um grupo que se considerava superior ao outro. E

apesar dos moradores da zona 1 pertencerem a um grupo financeiramente

privilegiado, a zona 2 também o considerava inferior a este.

Essas distinções foram primeiramente identificadas pelos autores, quando

perceberam que o fato de os estabelecidos pertencerem a um grupo mais

antigo de moradores, se sentiram ameaçados, pois, “Em regra, tais

comunidades esperam que os novatos se adaptem a suas normas e crenças;

esperam que eles se submetam a suas formas de controle social e

demonstrem, de modo geral, a disposição de 'se enquadrar' " (ELIAS et al. p.

65, 2000). Porém, os jovens moradores que eram imigrantes tinham um

costume diferente dos antigos que sentiram seu status e identidade

comunitária ameaçados. Considerados como barulhentos e beberrões, os

estabelecidos então perseguiam e excluíam os outsiders.
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Um fato interessante é que apesar de os estabelecidos se considerarem

superior às pessoas que residiam na Zona 1, existia uma relação

relativamente amistosa entre eles, pois, a Zona 1 foi uma espécie de

extensão da Zona 2. As famílias da Zona 2 que se tornaram mais bem

sucedidas financeiramente, acabaram se movendo para o novo loteamento, a

Zona 1, daí a conexão entre esses dois grupos.

Fazendo um paralelo a questão da exclusão dos outsiders pelos

estabelecidos ou estabilished, havíamos marcado uma vez um encontro com

Margarida em sua casa. Quando chegamos, Margarida estava sentada em

um banco de madeira na varanda da sua casa, bordando um lençol (técnica

vagonite) branco. Perguntei a ela quem havia lhe ensinado a fazer aquele

ponto tão bonito e ela me respondeu dizendo que aprendeu em um curso que

foi ofertado pela Prefeitura de Laranjeiras (SE), na Quadra Poliesportiva do

“centro”, mas quase não conseguiu participar, porque ela soube da inscrição

apenas no último dia. A outra questão é que Margarida precisou insistir para

conseguir uma vaga, “depois de muita briga ali”, pois, as outras mulheres

acreditavam que, por serem moradoras do “centro”, teriam mais direito de

participarem do que as residentes da “invasão”.

Em Winston Parva as atividades comunitárias eram priorizadas entre os

estabelecidos, eles organizavam os eventos e os outsiders não eram bem

vindos ou se quer eram convidados. Algo parecido também no bairro Bom

Jesus que, na visão das pescadoras, são excluídas dos projetos que

deveriam atender toda a comunidade do Bom Jesus, incluindo a “invasão”.

Mesmo que os moradores do “centro” tivessem sido os únicos responsáveis

por planejar eventos, cursos, oficinas e etc., as pescadoras da “invasão”

relataram se sentirem injustiçadas, e não inferiorizadas, em relação ao outro

grupo.

Na cidade de Winston Parva, os projetos eram encabeçados pelos

moradores mais antigos e, portanto, os recém moradores da zona 3 ficavam

à parte dos acontecimentos da pequena cidade.

3.4 “EU FUGI DE BICICLETA”
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Nas próximas linhas apresento as motivações que levaram as pescadoras

a migrarem para o Bom Jesus, apenas alguns de seus filhos e netos

nasceram no povoado. De acordo com as histórias relatadas pelas mesmas ,

viver na comunidade representa algo além de um espaço físico, de trabalho e

de moradia, mas com um propósito afetivo, incentivadas por um parente: pai,

mãe avó, prima, namorado, marido que já residiam ou tinham o desejo de

morar no Bom Jesus. O povoado é um ambiente familiar no qual é possível

constituir família, criar filhos, buscar uma nova vida que fosse diferente do

local de origem, de tal forma que pudesse superar os traumas adquiridos ao

longo da vida e regenerar-se.

No caso das pescadoras irmãs, Violeta mora há 16 anos no Bom Jesus e

foi a primeira delas a se mudar.por incentivo de sua prima que já era

residente do Bom Jesus. Por ter tido uma referência familiar que já havia se

estabelecido no povoado, Violeta e o marido compraram um terreno e logo se

mudaram para a região. Além dela, Violeta construiu um cômodo a mais no

mesmo terreno da sua nova casa, para que morassem seus pais e os irmãos

mais novos. Para elas, o Bom Jesus possui uma melhor infra-estrutura,

diferente das regiões que moravam anteriormente, pois havia muita lama,

eram locais muitas vezes isolados e o transporte era escasso.

Violeta disse que morava em Maruim (SE), mas que era muito ruim e

preferiu não contar detalhes, depois mudou-se para São Cristóvãos e, por fim,

para o Bom Jesus: “Ah, eu não quero sair daqui mais não” pela facilidade de

acesso, principalemnte: “é carro na porta, não tem negócio de sair por

debaixo de lama, aqui é alto e tem médico, tem tudo aqui. Quer ir para

Aracaju vai, quer ir para Riachuelo vai e lá não era assim”24. Logo depois, sua

irmã Girassol, que já era casada, também foi morar na comunidade, sendo

Rosa uma das últimas irmãs a se mudar para o Bom Jesus. Rosa é a mais

velha de todas as irmãs e desde os tempos em que o pai trabalhava na

pedreira do Bom Jesus, atualmente desativada, ela ia levar o almoço para os

pais, quando era solteria. Ela disse que haviam pouquíssimas moradias ali

mas ela gostava do lugar: “Era tudo mato, muito verde. Um lugar muito bonito

para morar”.

24O carro mencionado por violeta são as Topic’s, um meio de transporte bastante comum
nos interiores do estado.
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Nesse período, antes de se fixarem no Bom Jesus, a família de Violeta,

assim como seus pais, viviam no povoado Guiomar Dias, em Maruim (SE).

Quando Rosa mudou-se definitivamente para o Bom Jesus, para ajudar

Violeta a cuidar da mãe que estava doente, ela era divorciada e já tinha 2

filhos.

As pescadoras Rosa Branca, Lírio e Cravo são conterrâneas do quilombo

Bela Vista (Riachuelo/SE), também conhecido como “Quebra Chifre”. As três

pescadoras já conheciam uma à outra por terem crescido na mesma

comunidade e porque Rosa Branca é também prima de primeiro grau do

companheiro de Lírio, mas as três pescadoras somente estreitaram seus

laços, após alguns anos já vivendo em Bom Jesus. Cada uma delas foi morar

no Bom Jesus em épocas distintas, uma não influenciou a outra a se mudar

para uma mesma região. Cravo foi para o Bom Jesus, logo quando casou

com o atual companheiro que também é do Bela Vista. O marido havia

adquirido, anterior ao casamento, um terreno no Bom Jesus, foi então que

resolveram construir uma casa, viver no povoado e constituir família.

Rosa Branca e Lírio disseram que não gostariam de retornar para o

quilombo, embora suas famílias permanecerem no local. Os irmãos de Cravo

e os familiares de Lírio e Cravo ainda residem no Bela Vista. Rosa Branca,

vive há 20 anos no Bom Jesus e disse não sentir vontade de retornar à sua

origem, porque onde atualmente mora tem o rio, as amigas, a vida que leva

com a sua família é relativamente tranquila e possui casa própria. Rosa

Branca rememora com certo amargor o passado, quando morava no Bela

Vista e mesmo que a infraestrutura da comunidade esteja mais desenvolvida

do que antigamente, ela não tem interesse em retornar.

Apesar de a maioria das casas terem sido instaladas no local mais alto do

povoado, o acesso a qualquer região próxima do quilombo, principalmente na

parte mais baixa da comunidade, era muito difícil: “Não quero não! As ruas

tinham muito barro. Era ruim de andar pra qualquer canto. Não saio daqui

não, Deus me livre!”. Mas as três pescadoras sempre vão visitar os parentes

e os mesmos também as visitam sempre. Cravo, embora deixar entender

algumas vezes que sente saudades do quilombo, nunca mencionou querer

retornar para o Bela Vista e sim enfatiza que apesar de não morar na mesma
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região que seus irmãos, Bom Jesus é o seu lugar, ela tem casa própria, as

amigas e vizinhas sempre por perto, as crianças já se acostumaram com a

comunidade.

A história da chegada das pescadoras Rosa Branca e de Cravo, ao Bom

Jesus, foi algo bastante inusitado, e incentivadas pelas outras pescadoras a

contarem sobre suas histórias, Orquídea perguntou: “Ah você tá fazendo

entrevista com as muié da bicicleta é?”. As outras parceiras começaram a rir

referindo-se à Rosa Branca: “Essa daí veio de bicicleta pra cá”.

Rosa Branca e Lírio se mudaram, em épocas distintas, para o Bom Jesus

com os mesmos motivos, para se juntarem com seus atuais maridos e

constituir uma família, da mesma forma que Cravo. As duas pescadoras

decidiram deixar tudo que tinham na casa dos pais e “fugir” de bicicleta com

seus companheiros. Bela Vista está localizada no município vizinho,

Riachuelo (SE), elas disseram que levaram em torno de 40 minutos para

chegarem no Bom Jesus. Rosa Branca saiu à noite do quilombo, por volta

das 19 horas e Lírio foi no final da tarde, levando apenas a roupa do corpo:

“Eu fugi de bicicleta, eu vim direto”, perguntei se ela havia fugido mesmo dos

pais e ela respodeu dizendo que não, porque “a gente deu o fora mesmo”,

Violeta completa: “Quando o amor é bom minha filha, a gente foge mesmo,

de bicicleta, sem bicicleta”. Rosa Branca disse que retornou à casa dos pais

depois de um mês e meio já morando em Bom Jesus, para pegar o restante

das suas roupas, além de outros pertences. Lírio também só foi com a roupa

do corpo, porém levou sete calcinhas: “ Tenho que me garantir, né?”

A avó materna de Orquídea e Hortência resolveu mudar para o Bom Jesus,

aos 80 anos de idade, e convocou os filhos, inclusive os pais das duas irmãs

a se mudarem para o mesmo povoado. Acatando o pedido da avó, em

poucos meses todos já estavam moravam no povoado. Apesar de

contrariada, Hortência acompanhou os pais: “vim á pulso”, mas logo que

conheceu o atual esposo, mudou de ideia e resolveu se fixar definitivamente

na comunidade. Logo no primeiro ano morando Bom Jesus, a avó falaceu,

Orquídea disse que ela já estava prevendo que irira morrer e, por isso, queria

que a família estivesse por perto.
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Margarida é a mais antiga das moradoras do Bom Jesus, ela mora há 40

anos e parte desse tempo ela se instalou no “centro” e depois para a

“invasão” permanecendo até hoje. O marido é do povoado e ela se mudou

logo quando se casaram também.

Figura 10: Quando o amor é bom...

3.5 CARTÃO DE ENTRADA

Ao visitar a comunidade pela primeira vez, através da Rua Engenheiro

Sérgio de Melo e considerando o mesmo olhar daquela criança, que busca a

partir dos seus sentidos compreender a dinâmica de um sujeito, objeto ou

espaço, vizualizei uma comunidade aparentemente pacata e bem distinta de

uma rua central típica de uma capital, na qual fui nascida e criada no sudeste,

em uma capital mineira ou se associarmos, por exemplo, com a Rua

Itabaianinha num dia de semana, no centro de Aracaju, que diariamente

percebemos milhares de pessoas andando aceleradas, com objetivos

múltiplos e destinos inimagináveis, tráfego de carros, pessoas vendendo,

pessoas comprando, pessoas procurando, pessoas chegando, pessoas

saindo.

Embora pertencer à malha urbana de Laranjeiras (SE), o bairro Bom Jesus

ainda expressa em sua força feições interioranas. Ao caminhar na parte mais

recente (“invasão”) do povoado, entrando pelo acesso da rua da casa de

Hortência, Cravo e Orquídea, nos deparamos com uma extensa rua

recortada por uma linha de trem, a rua Engenheiro Sérgio de Melo, e

percebemos várias movimentações: mulheres agrupadas conversando na

porta de suas casas, enquanto crianças brincam de rebater bola, próximas a

linha de trem. Na mesma rua que estavam essas crianças, uma jovem

caminha e tenta equilibrar-se entre o peso das sacolas, que transportava em

cada mão/braço, carregados de macaxeira, inhame, laranja, feijão, arroz,

adquiridos possivelmente na feira do centro de Laranjeiras ou de uma cidade

vizinha. Na região oposta a rua Engenheiro de Melo, observamos um homem

que transita à cavalo, provavelmente em direção ao roçado, próximo da
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pedreira do Bom Jesus25. Esse mesmo homem cumprimenta um outro colega,

enquanto este coleta alpiste (Phalaris canariensis), para alimentar seu

pássaro de estimação, em uma pequena moita que se desenvolveu na beira

da linha de trem. Ao trilhar pela rua (Sem nome), a mesma onde mora

Hortência, Orquídea e Cravo e que intercepta a Sérgio de Melo, observam-se

também, três adolescentes sentados na esquina, em um tronco de madeira,

chupando manga. E por fim, vozes abafadas, dentro de uma casa, que

ecoavam de uma das janelas, direcionada para a mesma rua dos jovens.

Enquanto outras duas residências vizinhas, disputavam entre si o ruído

agudo do arrocha26.

3.6 AS CASAS

Apesar de não conhecer os cômodos internos das casas do “centro” de

Bom Jesus, elas possuem um estilo arquitetônico muito semelhante às outras

casas na região da “invasão”. Em geral, as casas são térreas, geminadas ou

independentes, de alvenaria, portas e janelas de madeira, algumas portas

externas são reforçadas com gradeado e outras não. Os telhados em sua

maioria são do tipo telha colonial entre os tons terra e a coloração preta dos

musgos que se multiplicaram pela ação do tempo, indicando os anos ali

expostos. As diferenças foram observadas nos acabamentos externos das

casas, pois haviam variações de cores e texturas das paredes, sendo

algumas revestidas com azulejo, reboco pintura ou de barro - assim como as

casas feitas de taipa ou de tijolos expostos, sem reboco. Ainda sobre a parte

externa, as casas costumam ter uma varanda na fachada e também nos

fundos das mesmas voltada ao quintal. A maioria das varandas é uma

extensão das casas e, por isso, é protegida por laje ou sustentada por toras

25 Pedreira é um local de extração de alguns tipos de minerais e rochas expostos e que são
fragmentados em blocos menores, por ação natural ou antrópica, sendo processados e
utilizados para diversos fins.

26 É um gênero musical do estilo romântico com variações entre o dispositivo tecnológico
sonoro, a seresta, o bolero secular e a música “brega” - outro gênero musical (COSTA, 2013
apud CARDOSO FILHO e CERQUEIRA, 2016). O arrocha no Nordeste significa também no
termo popular como “apertar” quando os casais costumam aproximar seus corpos enquanto
dançam a música (CARDOSO FILHO e CERQUEIRA, 2016).
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de madeira e telhas do tipo amianto. Esse tipo de espaço pode ter um

conceito totalmente aberto ou possuir “para-peitos” de alvenaria e/ou

gradeado, podendo haver paredes laterais completas, abertas ou

parcialmente aberta para melhor ventilação (FIGURA 11).

As pescadoras utilizam as varandas para se reunirem e realizarem o

beneficiamento do peixe e de outras espécies e, da mesma forma o quintal,

onde se concentram ainda, as plantações e a criação de animais da família.

Geralmente, o acesso à porta principal das casas é pela varanda frontal

que dá acesso ao primeiro cômodo interno da residência, a sala. Já as portas

dos quartos que variam de 1 a 3 cômodos, estão orientadas para esta

mesma sala. A posição do banheiro também oscila de uma casa para outra,

podendo estar localizado no interior da casa ou até mesmo fora da moradia,

na região dos fundos. A cozinha usualmente é construída nos fundos das

residências, interligada com uma varanda direcionada para o quintal,

Figura 11 - Varanda frontal de uma residência no Bom Jesus com “para-peito”
de alvenaria e paredes lateriais com elementos vazados.

Fonte: Castro, 2019.
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configuração observada na casa de Orquídea que possui esse pequeno

anexo na área externa da sua casa, próximo a cozinha. A varanda é coberta

por telhas de amianto que protegem em uma extremidade, a casinha dos

seus dois cachorros, e na outra, uma mesa quadrada de madeira e o fogão à

lenha (FIGURA 12 e 13).

Fonte: Castro, 2019.

Figura 12 - Porta da cozinha e parede dos fundos da casa de Orquídea.
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Fonte: Castro, 2019.

Figura 13 - Varanda em diferente ângulo - casa de Orquídea.
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Violeta reside com a sua família às margens da BR-245, a mesma rodovia

que intercepta a rua de terra que dá acesso à entrada da Rua Eng. Sérgio de

Melo, rua principal da região e a mesma da linha férrea desativada e onde

atualmente residem as pescadoras Hortência, Cravo, Orquídea. Na esquina

entre a rua de terra e a Sergio de Melo, encontra-se a casa de Rosa Branca e,

também, a casa de Lírio. Já próximo das bordas da linha de trem, residem

Margarida, Rosa e Flor. A casa de Girassol é a mais afastada das outras

pescadoras.

Conheci de modo superficial as casas de Margarida, Rosa, Rosa Branca,

Cravo, Flor e Lírio. Pude ter acesso até a fachada ou no máximo até a sala

das suas casas. Embora visitar algumas vezes Margarida, não passava da

varanda frontal ou lateral da sua residência. Esta última é utilizada para as

reuniões em família ou com amigos próximos. Essa varanda faz conexão

com uma área aberta e extensa, possui uma árvore e um pequeno celeiro de

madeira.

Apenas conheci, da rua, a fachada da casa de Hortência que possui uma

varanda frontal, gradeada e coberta por telha. Nas primeiras visitas ao Bom

Jesus, a fachada da casa de Cravo apresentava uma varanda frontal aberta,

mas nos últimos meses foi totalmente modificada e fechada com concreto e

gradeado, limitando totalmente a visão de quem caminha pela rua e passa

em frente à sua residência.

Rosa Branca reside em uma casa azul de esquina que possui uma varanda

frontal gradeada. As outras pescadoras costumam brincar com ela e a

chamam de delegada por sempre estar atenta aos movimentos da rua. A

depender do horário que eu chegava no Bom Jesus, encontrava Rosa Branca

sentada na escada da sua casa que fica rente com a rua, conversando com

outras mulheres, mas nunca via o seu marido, mesmo sabendo que estava

em casa. Ao ser observada a casa, da rua, apenas conseguimos vizualizar a

plantação de milho do quintal dos fundos de Rosa Branca. Do lado esquerdo

da residência é a casa de uma das suas filhas e, seguinte a esta, se localiza

a casa da pescadora Lírio. O quintal de Cravo faz conexão com o quintal dos

fundos de Lírio e, ocasionalmente, quando Cravo ouve Lírio cantar, enquanto
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lava as louças, uma chama pela outra: “mulher vem lavar minha roupa”. Não

tive acesso ao quintal da casa de Violeta, mas pude conhecer o quintal dos

fundos de Orquídea, ela e o marido criam galinha, cachorro, caranguejo e

plantações como bananeira anã, amora, parreira de uva, mangueira, limoeiro,

hortaliças, dentre outros tipos de plantas (FIGURA 14).
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Fonte: Castro, 2019.

Figura 14 - Parreira de uva - Quintal da casa de
Orquídea.
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A casa de Orquídea e a de Violeta foram as poucas residências nas quais

conheci seus cômodos internos e os fundos. A entrada da casa é realizada

pela sala e à esquerda localiza-se o quarto do casal composta por uma cama

e um guarda roupa. O segundo quarto, também à esquerda, ao lado do

quarto do casal, funciona como um quartinho de despejo em que são

guardados alguns petrechos de pesca como o puçá, a redinha, a moto do

marido, um mosquiteiro dentre outros objetos. Ao mesmo tempo serve de

quarto para as filhas e os parentes de outras localidades do estado. Já na

casa de Violeta que é um pouco mais ampla, existem mais dois quartos, mas

que são ocupados pelos seus filhos.

Por fim, a varanda das casas do Bom Jesus é um espaço de convívio

social familiar e bastante utilizada pelos seus residentes, seja para observar o

movimento da rua e o ir e vir das pessoas. Nos finais de semana ou mesmo

durante a semana, essas áreas são utilizadas também para a realização de

eventos familiares como festas de aniversário, churrasco, novena ou para

pequenas reuniões entre amigos para relaxar, dar boas risadas, conversar,

dançar, tomar uma cerveja, petiscar algum camarão ou peixe (FIGURA 15 ).
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Fonte: Castro, 2019.

Figura 15 - Momento de socialização - Pescadoras na varanda

frontal de uma casa brindando.
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3.7 MARÉS, FLUXOS, VIDA

Orquídea: A gente sobrevive mais da maré [...] tem gente que não
gosta não, né? Mais é um meio de sobreviver, e eu gosto de tá na
maré27. Eu num vou mentir, tem vez que eu vou, se a maré tiver
boa, eu vou sete dias na semana. Eu vou de segunda à domingo,
quando a gente chega em casa a gente vai fazendo as coisas para
ir de novo. E quando a gente não vai de manhã, a gente vai à noite
pescar.

Na fala de Orquídea, percebe-se que existe um jogo, maré sobrevivência -

maré satisfação que extrapola a ideia de espaço-trabalho. Da mesma forma

que as influências das marés governam as dinâmicas da vida em terra, na

casa, estar na própria maré modifica o próprio ser, o estado de espírito das

pescadoras, sendo identificado também por BATISTA (2014) ao realizar o,

até então, único estudo sobre a pesca nesta localidade, cujo objetivo era de

compreender a concepção de natureza para as pescadoras e pescadores do

Bom Jesus. Batista (2014) nos apresenta que para o grupo pesqueiro desta

localidade, as águas do Rio Sergipe proporcionam paz, tranquilidade e

também o poder curativo, tanto exterior, quanto da alma, como informado

pelos sujeitos de sua pesquisa:

Quando não estava muito bem de saúde esperava a maré de
vazante chegar, ia até lá e mergulhava no fundo de um moinho que
está no fundo do rio, lá a água é mais salgada durante a vazante e
me curava de todos os males do corpo e da alma” (Mulher – 01 - 75
anos) (BATISTA, p. 11, 2014).

Quando olho para o rio sinto paz, pesco desde os oito anos de
idade e já não posso mais ir lá porque estou doente, mas às vezes
fujo de casa e vou até lá para pescar escondido dos meus filhos e
quando eles não me encontram vão direto na maré me pegar,
porque sabem que estou lá e me trazem de volta” (Mulher – 03 - 62
anos) (BATISTA, p. 12, 2014).

Segundo a pescadora Rosa, a maré relaxa e também proporciona

momentos divertidos e de socialização com as amigas. É nela também que

acontecem os encontros com pessoas de outros lugares que não tem

27Orquídea acredita que as pessoas em sua comunidade só passam por necessidades se
quiserem “porque sempre tem peixe para pescar”.
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necessariamente uma relação íntima com o grupo. Mas uma oportunidade

para conhecer outras pessoas, de outras pescas:

Rosa: A minha vida é mais pescar porque tem muita alegria na
maré, quando a gente encontra marisco e na parte que tem os
camarão que fica pulando a gente gosta, acha bonito, o sirizinho
que bate no dedo é alegria da gente. Porque se não for da maré a
gente não vive, né? Tá triste em casa? “Vão pra maré!” É na maré
que a gente se diverte um pouco, brinca, pega, cai, levanta, né? De
vez em quando uma cervejinha com um canudinho aqui assim pra
tomar. É o melhor pra melhorar as ideia, né? O que vale é isso.

A maré é o espaço de sociabilidade apropriado pelas pescadoras do Bom

Jesus:

Érika: E por quê: “Aqui nóis bota”?
Orquídea: Por que nós somos empoderamadas
Érika: E o que é ser empoderadas para vocês?
Orquídea: É depender de homem nenhum

Além de representar um espaço de alegrias e curas, é também um meio

de garantirem a sua autonomia, sem ter que depender de outras pessoas, a

não ser delas mesmas e não de homem algum. Em razão disso, elas criaram

o seu grupo de mulheres pescadoras: “Aqui nóis bota”. E, por isso, elas

consideram como um lugar libertador.

De acordo com Nane, a pesca é o seu sustento e não a faz depender do

marido. A pescadora Magali (53 a) que é moradora do povoado quilombola

Mussuca, em Laranjeiras (SE) e com quem conversei nas minhas primeiras

incursões na Colônia Z-14, disse que depois que separou do marido, voltou a

pescar, depois de muitos anos inativa. Para ela ter retornado foi a sua

liberdade.

A relação das mulheres com o seu trabalho (PESCAS) como algo que elas

sentem prazer em exercer (MARÉ) e, muito mais, a pesca proporciona à elas

a liberdade e autonomia financeira e pessoal de ser mulher/pescadora,

embora haja ainda todas as dificuldades engendradas em uma profissão

ainda taxada como masculina. Como foi constatado para o contexto do Bom

Jesus, a pesca é a principal fonte de renda para as famílias. O Rio Sergipe e

o Bom Jesus são um elo entre lazer, vida, trabalho, movimento, fluxo.
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Depois de apresentar a maré no seu sentido simbólico, pude observar que

maré é diferente de pesca no trabalho feminino pesqueiro em Bom Jesus.

Busco aliar essa apreentação com o ultimo capítulo sobre o trabalho (pesca)

na maré, para mergulhar um pouco mais a fundo sobre esse espaço “duplo”

simbólico - laboral. Como funciona esse espaço, De que forma ele é utilizado

pelas pescadoras, que universo de trabalho é esse?

4 PESCAS

4.1 O INVISÍVEL É VISÍVEL NA MARÉ

No limítrofe do município de Laranjeiras percorrem os rios Sergipe e o

Continguiba, sendo que este último perpassa a porção central de Laranjeiras

(SE) e o primeiro, contorna o Bom Jesus, ao norte. O Rio Sergipe é um

estuário28 de aproximadamente 210 quilômetros de extensão, considerando

as suas nascentes na cidade sergipana de Nossa Senhora da Glória até a

sua foz no Oceano Atlântico, em Aracaju (FIGUEIREDO et al., 2011). Este rio

possui uma forte influência marinha, devido a sua desembocadura ocorrer no

mar, dado isso sua água é salobra e seus fluxos são regidos pelas marés

(CARVALHO et al., 2007) (FIGURA 16).

28 A definição de estuário é diversa, podendo ser caracterizada a partir das perspectivas
geológica, geomofológica, climática, sedimentológica, hidrológica e fisiográfica. Os estuários
são ecossistemas complexos de transição entre o oceano e o continente, região em que o rio
encontra-se com o mar. Este tipo de bioma possui grande variabilidade ambiental,
reprodutiva e hidrodinâmica, porém, é altamente sensível às intervenções antrópicas. Os
estuários sofrem fortes influências fluviais e marinhas, bem como, interferências das marés e
são geralmente subdivididos em (1) Zonas de maré do rio, (2) Zonas de mistura e (3) Zona
costeira, ao longo do seu curso, de acordo com diversos aspectos, inclusive dos níveis de
salinidade da água (BARALDO, 2018).
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Fonte: Wesley Aquino Rodrigues. 2019.

Figura 16 - Mapa do estuário/Rio Sergipe.
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Ao realizarmos o trajeto de barco no Rio Sergipe, a partir do povoado Bom

Jesus, sentido bairro Pedra Branca (à sudeste), podemos frequentemente

avistar grupos de pescadores e pescadoras trabalhando em locais

específicos do rio, seja nas margens próximas do mangue ou na região

central do rio. Porém, periodicamente essas pesssoas se deslocam de um

ponto para outro para pescar, e se observarmos no mesmo horário na

semana posterior, essas pessoas possivelmente estarão na margem oposta

do rio ou em uma nova região. Isso acontece porque o Rio Sergipe

regularmente sofre variações advindas das marés, da lua, dos ventos, das

chuvas, da geomorfologia local, dentre outras oscilações que determinam a

abundância ou escassez de animais ofertados nestes ecossistemas, típicos

dos estuários. Por isso, as regiões estuarinas são efêmeras e não

simplesmente correspondem a um curso de água contínuo que segue

indistintamente em direção à sua foz, pelo contrário, são corpos d’água em

constante ação, fluxo e energia que são vivas e geram vidas. O Rio Sergipe

reage da mesma forma e possui uma biota de alta re-produtividade e, por

isso, é caracterizado como um importante berçário de micro e macro

organismos: algas, plantas, peixes, crustáceos, moluscos bivalves com as

características ambientais propícias para cada espécie se desenvolver,

podendo se formar próximo do manguezal, dos bancos de areia ou das

margens do rio. Essas alternâncias motivam a mobilização dos seres

aquáticos no interior das águas que buscam locais que sejam seguros e

propícios para se alimentarem e reproduzirem. Devido a essa

heterogeneidade ambiental, a distribuição das espécies marinhas não

possuem um padrão fixo e, desse modo:

[...] o cálculo e a organização produtiva dos pescadores, no que diz
respeito ao espaço, se fazem sobre pontos que permanecem,
enquanto outros se re-situam, de modo que os “pesqueiros” estão
sempre sendo redescobertos, perdidos e esquecidos (DIEGUES,
2000, p. 62).

Esses locais são portanto lugares privilegiados para as pescadoras, pela

abundância de animais aquáticos disponíveis para pesca, mas de acordo

com a citação acima, enquanto elas mal se estabelecem em uma área de

captura, outros já estão sendo formados pela dinamicidade do rio.
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Podemos ainda tratar e tomar emprestado o que Maldonado (2000) e

Diegues (2000) afirmam no universo marítimo como “lugares de abundância”

ou “zonas de pesca”, “mares”, ou ainda, “pedras”, “mar”, “Mar do Miriri” ou

“Mar do Cardoso do Norte”, sendo estes dois últimos, designados pelos

pescadores artesanais de Ponte do Mato, na Paraíba, estudados por Diegues

(2000). Aliás, cada região terá uma especificação própria desses pontos de

pesca. Bergossi (2004) destaca esses pontos de abundância tanto em

regiões de água doce como marinhas, chamadas também de “maré”

(FIGURA 17). Esta última, comumente abordada pelas pescadoras do Bom

Jesus, ou ainda, como “beiradas”29: “maré é a beirada onde que tem peixe”.

Por vez, associada também a um nome específico, a um ponto de referência,

ou a um lugar: “minha mãe nasceu na capoeira”. A capoeira está associada a

uma ocupação humana não mais existente e não se tem também informação

de quando ela surgiu, se ela ocorreu antes ou depois da própria capoeira

(beirada) e porque foram denominadas como tal.

Essas beiradas ou marés são legitimadas por todos que pescam na região

e, segundo Orquídea: “foram batizados pelos mais velhos”, antes mesmo

dela se mudar para o povoado, há quase 20 anos (QUADRO 1). No caso da

região de Bom Jesus, existe um fluxo contínuo do rio e seus componentes,

mas não ao ponto de serem tão voláteis como nos oceanos ou determinadas

regiões ao longo deste estuário.

29 A comunidade da Ilha Mém de Sá (SE) retratada por Aragão (2011) também denomina
essas zonas como “beiradas”.
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Fonte; Castro, 2019.

Figura 17 - Croqui com legenda e relação das marés ou “beiradas”.
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Marés ou Beiradas

Tiririca Renegada Pindoba

Toque Murici Cedro ou Croa Grande

Areinhas Riachão Capoeira

Cramuru ou Pedras Três riachos Cravinhos

Bacia/Barro Vermelho/Croa Lamarão Pedra

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 1 - Beiras ou zonas de abundância que margeiam as regiões entre o Bom

Jesus e Pedra Branca, povoados pertencentes a malha urbana de Laranjeiras (SE).
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Na região em análise, se pensarmos que esses pontos de pesca

permanecem, há mais de uma década, como informado por Orquídea, parece

indicar que as transformações, sejam elas, físicas, sedimentares,

hidrodinâmicas, climáticas, que alteram a predominância ou escassez de

peixes em um determinado ponto do Rio Sergipe, ocorram mais lentamente.

Possivelmente, a área do rio nas proximidades do povoado, apesar de certa

constância desses pontos, não significa que a sua fluição seja inexistênte. Ao

que demonstra, sua dinâmica é mais lenta que pode ser justificada por

diversos fatores relacionados a influência marítima local. A partir dessas

considerações, o deslocamento realizado pelas pescadoras e o local propício

para a pesca, dependem da fluidez desse ambiente.

Apesar de não haver um marco visível aos olhos de quem não vive o

cotidiano da pesca, esses beiradas são campos visuais e cognocíveis

pela/para as pescadoras do Bom Jesus, pela familiaridade com o rio e com

os seus pontos de “domínio prático e espaço prático” (DIEGUES, 2000, p. 63).

Em uma manhã de verão, do dia de 23 de Janeiro de 2019, aportamos o

barco, eu e as pescadoras Orquídea, Margarida e Hortência, na beirada

denominada de Cedro ou “Croa Grande” (Coroa Grande), formada no Rio

Sergipe a alguns quilômetros após a ponte de Pedra Branca30. Croa Grande

é o local preferido pelas pescadoras do Bom Jesus, pela abundância de

pescado na região, especialmente o Sururu. Margarida e Orquídea remaram

por cerca de 2 horas até chegar a este lugar. Havia em torno de 20 barcos

motorizados neste local, onde encontramos também muitos pescadores e

pescadoras, crianças, adolescentes e idosos coletando sururu. Foi possível

observar, ao mesmo tempo, muitos barcos a motor (à montante) no Rio

Sergipe, para pescar em outros pontos, em direção ao Bom Jesus. Para

quem não vivencia a pesca, a primeira impressão é de que, de certo, existam

muitos conflitos, devido ao número elevado de pessoas que se encontravam

no rio, em um mesmo espaço. No entanto, em geral essa disputa não ocorre

30 A Ponte de Pedra Branca como popularmente é conhecida ou “Ponte dos Arcos”, ou ainda,
Ponte José Américo de Almeida, foi recentemente reprojetada, após desabar em Maio de
2015. A ponte foi construída em 1933, próxima à BR101-SE, sob o Rio Sergipe e faz divisa
entre Laranjeiras (SE) e Maruim (SE).
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porque o princípio de “marcação” das águas é estabelecido por ordem de

chegada.

Não existe uma divisão formalizada das águas do rio, do mangue e,

tampouco do mar, assim como constatou Cordell (2001, p. 148) na

organização da pesca marítima na Bahia: “O respeito é criado e reafirmado

através de atos, às vezes substanciais e às vezes triviais, bem como por

gestos de benevolência recípocra”. Da mesma forma acontece nas pescas

que são realizadas no Rio Sergipe, nas proximidades entre o Bom Jesus e o

povoado Pedra Branca, os espaços são respeitados e a pesca artesanal é

movida pela camaradagem31:

Orquídea: [...] porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, né?
Eles podem precisar da gente e vice-versa, existe um respeito.
Ninguém pega lugar de ninguém”.

Alguns petrechos de pesca podem servir também de demarcação para

uma área já ocupada anteriormente, a exemplo da pesca de camboa32

implantada na beira do mangue. Depois de armar a camboa, um barco é

encostado próximo a ele, pois serve para sinalizar o espaço que já foi

ocupado por outra pessoa: “antigamente, o povo deixava... ia para casa,

quando a maré tava secano [...] hoje em dia, ninguém deve confiar não”.

A arte de pescar em Bom Jesus é uma construção social sendo o espaço

utilizado e preconizado a partir de códigos gestuais e visuais que geram “ [...]

a capacidade de orientação e exploração do espaço” (DIEGUES, 2000, p. 63)

e o respeito mútuo entre os sujeitos incluídos nessa trama. Porém, uma vez

estabelecida determinada conduta, não implica em pensar que esses

espaços sejam respeitados ou estejam “livres de conflitos”.

31 Um desses momentos de reciprocidade foi observado quando Orquídea empresta sua rede
de arrasto para três pescadores que estavam próximos de nós. Sem a pretenção de ser uma
condição dada por Orquídea pelo empréstimo do seu petrecho, por iniciativa própria, parte do
pescado capturado pelos rapazes foi dada para Orquídea como retribuição pelo empréstimo
da rede. Neste dia, não tínhamos ido ao rio de barco, porque estávamos muito próximas do
Bom Jesus, fomos à pé. A maré estava cheia e não havia lugar para descansar,
aproveitamos para sentar na beirada do barco desses mesmos rapazes.
32 Segundo, Paiva et al. (2009, p. 190): “ Camboas são lagos artificiais, a beira-mar, onde os
peixes adentram na maré cheia e saem na maré baixa”.
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Geralmente, quem instala e pesca de camboa são os homens da região.

Já Orquídea e Hortência têm interesse em aprender, pois essa pesca captura

diferentes espécies de animais:

Orquídea: Daqui pra frente a gente vai aprender a botá camboa que
nem eles bota, que a gente só faz pescar. É uma pescaria que eu
vou aprender, nóis vai aprender, mas é um parto!”.

Porém, a pesca de camboa é uma arte pesqueira muito laboriosa, por isso

a comparação dela com o parto e, por isso, ainda não aprendeu a manipulá-

la. Enquanto não aprende, ela continua praticando as pescas que ela

considera mas fáceis:

Orquídea: É muito pano, tem que botar muita vara na canoa, tem
que enfiar as vara pra botar elas. Depois tem que pisar de pé pra
poder ela ficar no lugar, depois tem que levantar [...] aí depois tem
que fazer tudo de novo. Quando a maré tá cheia aí ela levanta, tem
que encambitar33 ela. Aí é muito trabalho pra pescar. É difícil.

Apesar de apenas duas pescadoras do Bom Jesus saberem lançar tarrafa,

sendo uma delas Hortência, esta atividade é uma outra modalidade mais

comumente utilizada pelos homens que pescam na região, mas não é uma

prática restrita para as mulheres ( FIGURA 18), do mesmo modo a camboa.

33O termo “encambitar” utilizado por Orquídea significa fixar novamente as varas na lama,
pois, quando a maré enche as varas se soltam e levantam.
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Fonte: Patrícia Ramos, 2019.

Figura 18 - Pescadora e a sua rede de tarrafa.
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A outra pescadora lançadora de tarrafa é uma senhora que por

complicações de saúde não pratica mais a pesca. Portanto, Hortência é a

única mulher a lançar tarrafa no Bom Jesus, segundo as pescadoras.

Hortência aprendeu a técnica com o seu cunhado (marido de Orquídea),

quando tinha aproximadamente vinte anos de idade. Ela observava os

homens lançarem e queria aprender também “e não parei mais”,

especialmente no período das chuvas, porque surge muito camarão. A

sobrinha de Hortência, filha caçula de Orquídea, que acompanha o grupo de

pescadoras, de vez em quando, disse que anseia em aprender:

“Eu queria pra num tá esperando por ninguém, porque eu vejo os
peixe lá e fico doida. A gente vindo de pedra branca, direto na maré,
a gente vê um monte de camarão e falo com meu marido que sabe
jogar a tarrafa, pra pegar a rede e ele nunca leva. Os peixes
chegam que sapateia na nossa frente”.

Orquídea sente orgulho ao dizer que a irmã sabe jogar tarrafa, porém,

considera uma atividade masculina por ser uma técnica muito pesada.

Segundo ela, a rede costuma ser grande e pesada, é necessário muita força

para estendê-la com os braços ao lançá-la no rio. Já Hortência discorda da

irmã, pois acredita que lançar tarrafa seja mais leve do que remar34.

As demais técnicas pesqueiras, a exemplo do puçá, redinha, facão, varinha,

pesca de mão e etc., são manipuladas pelas pescadoras, inclusive por seus

companheiros e filhos (QUADRO 2).

34Quando as pescadoras saem para trabalhar na maré, Orquídea é a responsável, na
maioria das vezes por remar o barco.
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Modalidades Fauna Aquática Quem pesca? Descrição

Varinha, Gué ou

pesca de anzol

Caranguejo, morea

(Guavina guavina), Instã

(Molusco), Sanambi (bivalve)

♀

Joga-se a varinha com

isca de morea, às

margens do rio ou no

mangue,

Rede ou rede

de arrasto.

Caranguejo, siri, camarão,

morea (Guavina guavina) ♀♂

Manipulada por duas

pessoas.

Tarrafa Espécies variadas de peixes

e camarão
♀♂

A tarrafa é lançada no

ponto de pesca de

maior profundidade no

rio.

Camboa Espécies variadas de peixes,

camarão e mariscos
♂

Geralmente instalada na

beira do mangue.

“Caceia” Espécies variadas de peixes,

camarão e mariscos

♀♂

Semelhante a pesca de

camboa, porém

instalada no meio do rio.

Pode ser utilizada uma

bóia para que “corra” o

rio a dentro.

De mão (Coleta

manual)

Sururu, siri, aratu, camarão,

aintã
♀♂

Coletados em beira de

mangue e rio.

Gereré Camarão e morea (Guavina

guavina)
♀

Pesca realizada na beira

do mangue.

Puçá Caranguejo, siri

♀

Pesca realizada no meio

do rio. A rede em

formato de cone é

menor que a do Gereré,

mas possuem formatos

similares.

Facão ostra

♀♂

Retirada em rochas

localizadas dentro do rio

e em colunas de pontes

rodoviárias.

Redinha caranguejo
♀

Retirado de dentro do

mangue

Quadro 2 - Modalidades de pescas utilizadas pelas pescadoras e pescadores do Bom
Jesus.

Fonte: Elaboração própria. ♀ mulher / ♂ homem.
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4.2 SONS E MOVIMENTOS

Acreditava que além da paciência, a pesca era sinônimo de quietude. De

certo modo, a depender do ambiente, do animal a ser apreendido, do

petrecho empregado e da forma de pescar, é importante obter tais qualidades

para que uma pescaria dê certo. Porém, existem outros tipos de pesca em

que o ruído, a fala, o chamamento, a dança ou o canto são as cerejas do bolo

para uma boa pesca, assim como fazem no mangue as catadoras de Aratu

ou “encantadoras de Aratu” (ARAGÃO, 2011) da região da Ilha Mém de Sá,

em Itaporanga D’Ajuda (SE). Nessa região, esse tipo de pesca é comumente

realizado por mulheres que capturam o Aratu, a partir de sons que são

gerados e/ou pela boca e/ou por um ou mais instrumentos, como o batuque

de uma lata repercurtido por um graveto. Segundo as catadoras, os tinidos

atraem o Aratu, pois provocam uma espécie de hipnose no animal e por isso

o termo “encantadoras”. (ARAGÃO, 2011).

No litoral Sul de Pernambuco, na Barra de Sirinhaém, além de utilizarem

de intrumentos similares aos (um graveto e uma lata) das catadoras da Ilha

Mém de Sá para seduzir o Aratu, as mulheres costumam também assobiar

(MACIEL et al, 2009). Ferreira et al (2009), descreve que em Porto do Mato,

na região de Estância (SE), as catadoras invocam os Aratus a partir de seus

cânticos, ao mesmo tempo que tamborilam latas com uma haste de madeira.

Em uma espécie de dança performática, as mulheres mantém seus corpos

imóveis, movimentam apenas o seu “braço-vara-linha-isca” para atrair o Aratu.

Galhos verdes percurtidos em troncos também rimbombam diferentes

sonidos que atraem o animal (FERREIRA et al., 2019).

No caso das pescadoras do Bom Jesus, elas têm conhecimento sobre a

existência dessa prática em outros lugares, mas em sua localidade a captura

do aratu é realizada “com a mão” que neste caso “ você corre e pega ele de

frente”. O aratu geralmente se esconde em um buraco realizado por ele e não

muito profundo, mas o suficiente para que as pescadoras bloqueiem a saída

dele com a ponta do calcanhar: “no calcanhar faz força pra sair”, de modo

que ele não se machuque, mas se assuste e saia da toca.
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A captura do aratu também pode ser realizada à noite (pesca de fastear),

dentro do barco ou na beira do mangue. Os sentidos da visão são bastante

explorados nessa coleta, tanto pelas pescadoras, quanto pelo aratu. As

pescadoras que trabalham neste turno têm mais facilidade para encontrar o

crustáceo nos troncos aéreos do manguezal, mas devido à escuridão e para

conseguir fisgá-lo, elas necessitam emitir a luz da lanterna no animal, com o

intuito de paralizá-lo por completo e então, capturá-lo.

A coleta de sururu (Mytella charruana) é uma das modalidades observadas

que menos se preocupa com o ruído e os movimentos mais bruscos dos

membros ou com todo o corpo. Na verdade, é uma pesca bastante

barulhenta, pois durante a atividade que é realizada em grupo, as mulheres

se reúnem em círculo, conversam, riem, cantam e, ao mesmo tempo, tateiam

a lama em busca do sururu. Ao coletarem, as pescadoras chacoalham o

sururu armazenado em um cesto de palha, dentro do rio, até a retirada da

lama incrustada no “imbingo” do animal que, segundo as mesmas, é uma

espécie de liga que une os sururus uns aos outros. Por outro lado, em outras

modalidade de pesca o ideal é que se mantenha em silêncio durante a

atividade, a exemplo da pesca de puçá. Quando acompanhei Cravo no rio,

durante a captura de caranguejo e siri, precisávamos ficar vigilantes com o

tom da nossa voz ou alguns minutos em silêncio. Durante essa pesca, é

necessário certa mudez e agilidade quando percebia que o animal era

fisgado no puçá:

Cravo: você tem que ser traiçoeiro e despistar a esperteza do
caranguejo. Você deve ir na posição oposta do peixe para pegar, e
o puçá com ele dentro, sem que o espante e vá simbora.

Na pesca de puçá, Cravo deixa o petrecho boiando na água e se afasta

dele para que o animal não perceba a sua presença na água, pois quando o

caranguejo abocanha a isca, não quer dizer que não possa fugir da armadilha.

É nesse momento que a pescadora precisa estar atenta para descobrir se o

animal foi fisgado ou não, além de ser ágil o suficiente para retirá-lo da rede e

acondicioná-lo temporariamente em um saco ou cesto. Cada pescadora

entende a pesca à sua maneira, no caso de Cravo, através do movimento da

garrafa ela consegue se orientar para qual direção o animal capturado está
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seguindo. Mas, segundo a mesma, a depender do movimento ou de qual

direção estão indo as garrafas pets que boiam na água, é possível identificar

a espécie animal que ficou aprisionada, se foi caranguejo, siri, camarão ou

peixe. Do ponto de vista de Orquídea, quem ensinou Cravo a pescar de puçá,

a garrafa pet serve, na verdade, para orientá-las, caso percam a “corda” que

ampara a linha da isca do puçá:

Orquídea: Ali a gente sabe
Érika: Como vocês sabem?
Orquídea: Pela posição que a gente bota o puçá.
Érika: E como vocês visualizam que o animal foi capturado?
Orquídea: Ele fica parado [...] mas quando a maré tá secando, aí o
siri vem de cá. Aí se a maré tiver enchendo, de lá pra cá, aí é onde
o siri tá vindo. Ás vezes ele vem de banda, aí a gente já sabe.

Cravo e Orquídea conseguem perceber, através da observação do

comportamento do animal, a direção pela qual este seguirá no rio e, quase

que instintivamente, elas reconhecem a propagação de cada elemento

deparado no local: objetos, folha, madeira, tecido, mesmo que estes

difundam diferentes tipos de onda. As noções sobre a conduta do animal, do

movimento das águas e das linhas de propagação, exprimem a familiaridade

das pescadoras com o seu ambiente de trabalho e seus constituintes.

Orquídea e a sua filha costumam pescar com a rede de arrasto (rede) e

para tal atividade não é totalmente necessário manter-se em silêncio, mas é

preciso ter paciência ao exercitá-la. Primeiramente, a medida em que elas

caminham com a rede aberta dentro do rio, a lama é empurrada pelo

petrecho e, por isso, a rede pesa e porque é necessário também cautela para

não espantar o animal desejado.

Por fim, para praticar essa modalidade as pescadoras precisam ir em

dupla, pois é necessário ter uma pessoa em cada extremo da rede para

caminhar com o arrasto aberto na água e, na medida em que elas caminham,

o animal fica preso na malha da rede. No final da pesca, Orquídea e a filha

levam a rede para fora do rio, sentam no banco de areia ou no próprio barco

para selecionarem o pescado. Neste tipo de pesca é geralmente capturado o

camarão, milongo, caranguejo, guaiamum, sururu, morea, baiacu. Este último

é devolvido vivo para o rio, pois, para elas não tem valor nutricional, mesmo
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porque é um peixe considerado venenoso para ser consumido e, tampouco,

tem cunho comercial nesta localidade. Este tipo de pesca implica em uma

outra relação, não somente de trabalho, mas um momento afetivo e

geracional, entre mãe e filha (FIGURA 19).

Fonte: Castro, 2018.

4.3 APRENDIZADOS

Os aprendizados da pesca são construídos ainda na infância, através do

convívio com os pais na pesca. Não tendo algum parente ou responsável

para cuidar da criança enquanto a mãe e/o pai trabalham, automaticamente

elas acompanham os mesmos no rio ou quando não estão no período escolar.

Na maioria dos casos, a aproximidade das crianças com a maré acontece

a partir dos 8 anos de idade, o que pode ser variável de acordo com os

hábitos culturais de cada grupo pesqueiro e da necessidade da família na

qual a criança está inserida. As crianças do Bom Jesus que acompanham os

pais no Rio Sergipe, percorrem geralmente os espaços em que elas

Figura 19 - Pesca de rede - Mãe e filha selecionando o pescado no Rio

Sergipe.
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conseguem “dar pé” que são as beiras de rio ou beiradas, o mangue e locais

rasos dentro do rio quando a maré está baixa. Algumas crianças ficam nos

bancos de areia que se formam quando a maré está baixa, já outras só tem

permissão para ficar dentro do barco, quando os pais estão trabalhando em

uma região com um nível de água mais alto em profundidade, por exemplo.

Algumas delas, na idade entre os 8 e 10 anos, já iniciam algum tipo de pesca,

além do siri, a coleta de intã (um tipo de molusco) e morea.

Na adolescência, os rapazes e as moças já mais familiarizados com o

ambiente de pesca, já sabem “catar” ostra, sururu, milongo, alguns deles

comercializam o pescado para a complementação da renda familiar ou

apenas coletam para o consumo próprio. Não foi possível perceber em

campo quais petrechos de pesca eram mais comumente utilizados pelxs

adolescentes, foi observado que alguns rapazes manipulavam o facão para a

coleta de ostra e o sururu que ficava incrustado nas rochas, às margens do

Rio Sergipe, era coletado com as mãos protegidas com uma luva de tecido

bastante resistente.

Retomando sobre as crianças, desde muito pequenas, elas já aprendem a

observar os ciclos das marés, o comportamento animal, a direção dos ventos,

aspectos naturais que compõem esse ambiente. Elas também começam a

realizar as primeiras capturas de pequenos animais aquáticos como siris e

peixes, a exemplo, da morea.

Em uma das minhas saídas de campo que aconteceu no Rio Sergipe,

duas crianças, o neto (10 anos) de Orquídea e o filho (8 anos) de Cravo, nos

acompanharam. Com o intuito de conhecer melhor as crianças, passei a

observá-las a brincarem em um banco de areia que se formava durante a

descida da maré. As brincadeiras se alternavam entre capturar siri - tesoura

(Ucides cordatus), brincar de guerrinha de água no rio e pular estrela nos

bancos de areia.

Houve um momento em que me aproximei dos dois meninos para saber

quais eram as suas intenções, depois que capturassem os siris, já que

estavam com dezenas desse crustáceo na sacola de plástico daquelas de

supermercado. As crianças disseram que pretendiam vender os animais

capturados, por R$ 0,50 centavos à unidade, na rodovia SE-245, localizada
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em uma das margens do povoado, assim como fazem algumas pescadoras

do local35.

As mães riram da iniciativa das crianças porque não é uma prática que

elas realizam habitualmente e, tampouco, permitiriam que os filhos ficassem

próximos da estrada, em razão do perigo do trânsito local.

Percebi que no meio desse processo, entre o brincar de catar tesoura e o de

vender o produto na estrada, sendo a comercialização uma etapa da pesca

artesanal que agrega valor para as famílias locais, os meninos realizaram, na

verdade, os seus primeiros ensaios na pesca.

As crianças nas quais pude acompanhar no Rio Sergipe, reproduzem as

pescas à sua maneira de entender o mundo que as cercam e conforme ao

que lhes é repassado através dos seus pais e outros parentes. Do mesmo

modo, essa performance também foi realizada pelas pescadoras do Bom

Jesus, quando ainda eram meninas. A partir do contato com as pescas de

seus pais, através da observação e repetição elas foram criando um sentido

para as suas pescas e construindo também os seus caminhos individuais, os

seus modos de pescar.

Geralmente, quando as crianças acompanham os adultos na pesca, elas

realizam pequenas funções consideradas como secundárias, como carregar

um balde, segurar algum petrecho, ajudar a observar e avisar se o

caranguejo fisgou a isca no puçá e etc. (FIGURA 20):

35 No caso das pescadoras em questão, segundo elas, não possuem o hábito de vender o
pescado em feiras livres, comuns nas cidades sergipanas porque elas já têm a sua freguesia
estabelecida, tanto na comunidade quanto fora dela.



92

Figura 20 - Pequena grande ajuda. Criança auxiliando a pescadora na

pesca de Puçá. Ao fundo, a Fábrica de Fertilizantes e Hidrogenados

(FAFEN, SERGIPE - PETROBRÁS).

Fonte: Castro, 2019.
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“Assim é que as crianças vão-se iniciando nas atividades da pesca,
fazendo pequenos serviços como ‘pontas-de-cabo’, e logo que
tenham ‘físico’ para remar, já podem passar a companheiros-de-
remo” (LIMA, p. 168,1997 apud RAMALHO, 2011).

Neste caso, o autor se refere à pesca artesanal marítima, mas que são

reproduzidas de modo similar no Bom Jesus. Ramalho (2011) ainda nos

informa que neste ambiente, os perigos podem ser ainda maiores que em

outras águas, em alguns casos os mais jovens começam a acompanhar os

familiares no mar, a partir dos 18 anos de idade.

E já na infância, entre o brincar e o ajudar36, as crianças vão também

desenvolvendo as suas pescas até se especializarem na técnica de sua

preferência.

Em relação a divisão de papéis nas práticas pesqueiras conforme o sexo,

iniciadas já na infância, não foi percebido no Bom Jesus qualquer atividade

que diferenciassem as crianças por serem meninos e meninas. A regra

mencionada pelas pescadoras, enquanto a criança não era iniciada em

alguma prática pesqueira específica e os pais atuavam na maré, era as

crianças maiores, vigiavam os irmãos mais novos e estes, por sua vez,

cuidavam dos outros menores.

Violeta: Num tinha ninguém pra cuidar de mim e dos meu irmão,
nós ia junto pro barco e enquanto pescavam eu cuidava dos irmão
mais novo no barco, e por isso, nóis é nascido no rio, no barco,
pesco desde que tava na barriga da minha mãe.

Estar com os dois meninos foi uma oportunidade para entender de que

forma a pesca pode ser assimilada e ensinada pela e para as crianças,

36 Em relação a constituição brasileira, entendo da mesma forma que os referenciais de
Cardoso (2011) para o contexto da pesca em Bom Jesus. O autor afirma que o conjunto de
normas existentes no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - LEI Nº 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990 (art. n. 60), com a finalidade de proteção integral ou quaisquer situação que
viole os direitos da criança e do adolescente - não esclarece as diferenças entre exploração
do trabalho infantil e o papel do trabalho infantil, enquanto aspecto cultural e socializador. Em
consequência disso: “A indefinição de tais limites faz com o que a exploração do trabalho
infantil e a dimensão socializadora das atividades que as crianças realizam junto com seus
pais caiam, ambos, no mesmo fosso da ilegalidade” (CARDOSO, 2011, p. 166). Para tanto,
considero que a depender do quadro sócio-cultural do grupo analisado, o trabalho, a ajuda
ou o auxílio da criança nas atividades pesqueiras não ferem os direitos das crianças e sim,
servem como manutenção e aparato pedagógico cultural da sociedade que ela pertence.
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entendendo que o conhecimento não é somente repassado pelos adultos.

Mas podendo ser adquirido através da convivência entre as próprias crianças,

inclusive da mesma faixa etária, pois esses códigos e linguagens pesqueiros

são igualmente reproduzidos, mas durante as brincadeiras.

Essa observação pode ser compreendida a partir da fala do neto de

Oquídea, quando o questionei se ele não tinha receio de ser pinçado pela

tesoura ao colocar os braços no buraco de lama produzido pelo animal. A

criança respondeu que sim, há um tempo atrás sentia medo, porém quando

observou um colega capturando o siri, ele decidiu arriscar também e

completou: “se ele era da minha idade e nunca machucou a mão pegando siri,

então eu também posso” (FIGURA 21). Com base em sua resposta, percebe-

se que o neto de Orquídea lidou bem com a dificuldade anterior, por receio

de se ferir durante a coleta da tesoura, mas a confiança do amigo serviu-lhe

de exemplo para enfrentar aquele problema.

Figura 21 - Apoio emocional e para a vida. Crianças brincando/pescando

tesoura durante a maré baixa do Rio Sergipe.

Foto: Érika Castro, 2019.
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O conhecimento em relação à pesca, adquiridos ainda na infância e na

adolescência, não se esgotam nessas duas fases da vida, pois o processo de

construção dessa prática é contínuo, podendo ser constantemente

aprimorada.

A pesca artesanal do Bom Jesus possui um caráter específico deste local,

tecida em tramas familiares e por seu grupo de convívio social, praticada

entre jovens, jovens e adultos e entre adultos e entre vizinhxs e amigxs. Ser

pescadora nesta localidade significa não apenas praticar com base no

conhecimento individual, mas coletivo, pois antes mesmo de migrarem para o

povoado, elas já exerciam a profissão, cujo conhecimento anterior é baseado

em realidades ambientais, históricas e sócio-culturais distintas, na maioria

dos casos. Neste sentido, considerando que os indivíduos que desenvolvem

esta atividade são imbuídos de histórias de vida e laboral próprias e que, há

portanto, uma grande troca de informações e conhecimentos, as quais

definem a pesca como um trabalho também plural, pescas (GERBER, 2013).

A pescadora Cravo, por exemplo, adquiriu os conhecimentos da pesca

através de seus pais, quando vivia em uma região quilombola de Sergipe e

de água doce. Já adulta, transferiu-se para o Bom Jesus e incorporou as

técnicas anteriores com as realizadas no povoado, além das que foram

apreendidas no período em que residiu em Minas Gerais. A sua experiência

transformou o seu olhar sobre a pesca, diferente das outras pescadoras que

aprenderam a pescar em água salgada e que neste caso possui a

interferência da maré. Em Bom Jesus, Cravo e Rosa Branca que são da

mesma comunidade, aprenderam a pescar de redinha e de puçá com

Orquídea que nasceu em Aracaju:

Orquídea: elas já sabia pescar, elas veio aprender aqui mais as
pescaria daqui, porque aqui é puçá é redinha e é de sururu, né? Aí
elas veio aprender mais algumas coisas aqui, e aqui é assim, ficar
informada.

Considero também pescas, no plural, primeiramente porque existem

variadas formas, tipos de petrechos, técnicas, modos de observar, de
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performatizar e de incorporar o ofício, a partir das suas origens, do local em

que foi apreendido a pesca. As pescadoras do Bom Jesus, em sua maioria,

trouxeram o seu conhecimento para a comunidade que atualmente vivem,

elas então aplicam, replicam com/para outras crianças e companheiras a sua

técnica e, a partir dessa mescla de conhecimentos são formadas novas

configurações neste local, construída a partir de uma lógica geográfica das

pescarias.

4.4 NO TEMPO DA MARÉ

Flor: Quando a maré tá boa eu e uma colega vamos pescar em
Pedra Branca e quando nós chega é 13 horas, 14 horas, é torrar o
camarão pra comer à noite. Quando eu não vou na maré é dentro
de casa, é cuidando de outra coisa (Conversa gravada em 08 de
Fev. 2019. 28’30’’).

O mar, espaço de vida dos pescadores artesanais é marcado pela
fluidez das águas e de seus recursos, pela instabilidade contínua
provocada por fatores meteorológicos e oceanográficos, e pela
variação e migração das espécies, seus padrões de reprodução,
migração, etc. (DIEGUES, 1999, p. 371).

Do mesmo modo que o “mar” representa certa fluidez, como proferido

acima pelo professor Antônio Carlos S. Diegues, o Rio Sergipe é traduzível à

esse significado também para as pescadoras do Bom Jesus. No trecho

anterior, Flor demonstra que a maré segue o mesmo fluxo se impondo ao

tempo da vida no rio e na comunidade e assim como assinala o pescador da

Vila Sucuriju da região do Amazonas, que na tentativa de explicar a um grupo

de rapazes que não compreende que a vila é orientada por um movimento

específico: “ Aqui é tudo por maré!” (SAUTCUCK, pg. 95, 2011).

A rotina de trabalho das pescadoras do Bom Jesus se estabelece a

partir da relação casa-rio e mangue-casa, conforme as movimentações das

marés, sendo este elo passível de oscilações, tal e qual suas vidas, as

alegrias, os amores, os desafios, as dores, as frustações, as conquistas e etc.

Dentro dessa lógica, apesar de obedecer certa ciclicidade (maré alta, maré

baixa, maré em transição), existem outras variáveis que complexificam a vida,

o ritmo e a intensidade da jornada de trabalho dessas mulheres, surgindo
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inclusive de forma fortuita, modificando todo o roteiro de atividades que é

então automaticamente reprogramado. De acordo com Maldonado (2000), as

imprevisibilidades que forçam um rearranjo na rotina do(a) pescador(a), não

dificultam a produtividade da pesca, pois, são desafios que constituem “no

ser e no fazer das sociedades pesqueiras” (MALDONADO, 2000).

Assumir mais de um trabalho em um mesmo dia é uma prática comum

entre as pescadoras do Bom Jesus e cada uma dessas atribuições podem

ocorrer em um, dois ou três turnos. Ao intercalar o trabalho na maré com as

tarefas-trabalho domiciliares (limpar, organizar, cozinhar, lavar, cuidar), elas

costumam ainda estender essas responsabilidades em outros lugares, em

casas-parente; casas-vizinhx e casas-amigx, quando alguém próximo

necessita de assistência ou porque está doente ou idoso e não é mais

possível realizar as atividades corriqueiras dentro de casa. Além disso,

algumas delas se dedicam ao roçado e ao gado.

No período da “maré cheia”37, as pescadoras concentram-se mais no

trabalho pesqueiro do que em outros, o roçado por exemplo. A pesca é

realizada em uma média de 5 a 10 horas por dia, sem contabilizar o trabalho

doméstico, sendo este permanente. Em Bom Jesus pratica-se também a

pesca noturna, sobretudo nos períodos chuvosos, quando multiplica o

número de espécies de camarão doce na região38. Orquídea é uma das

pescadoras que relatou trabalhar à noite e disse até preferir, porque não

sente o incômodo do calor e do sol, embora aumente o índice de mosquito e

muriçoca e o tempo de exposição à friagem39. Nos casos em que a pesca é

37 De acordo com as pescadoras do Bom Jesus, o período mais oportuno para a pesca é
quando a maré está “grande” ou “boa”, pois ela “enche demais e seca muito” e, deste modo,
há uma maior circulação e variedade de peixes na água. Já a maré “baixa”, “morta”, “ruim” ou
“seca” não propicia muito a captura, porque da mesma forma que a maré tende a encher
rápido, ela esvazia na mesma velocidade, a disponibilidade de peixes nesse período, então,
é menor. A “quebrada” que significa a transição entre a maré “boa” e a “ruim”, também não é
recomendada para a pesca, pelos mesmos motivos da maré “baixa”.

38 De acordo com Orquídea, apesar de o Rio Sergipe receber influência marítima, ele não é
totalmente salgado mas “ (...) é doce e é salgado” ao mesmo tempo e, por isso, é
considerado um rio de água salubre. As espécies aquáticas existentes na porção do Rio
Sergipe em Bom Jesus, são adaptadas também a essa salubridade. No verão é
predominante, por exemplo, surgir mais camarão de água salgada, o sururu, a ostra e o siri.
Também. Já no inverno (períodos de chuva) prevalece o camarão de água doce.

39 No turno da noite, para se aquecerem, as pescadoras costumam levar uma garrafa térmica
com alguma bebida quente, geralmente um café ou um chá, e também, reservam roupas
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realizada no período diurno e noturno: Orquídea acorda às 5hrs da manhã,

dirige-se para a maré às 7hrs, regressa por volta de 13hrs, descansa ou

realiza alguma atividade doméstica. Em torno das 19hrs-21hrs, vai

novamente para a maré, apenas regressando para casa entre 00hrs e 02hrs

da madrugada. Realidade também não muito diferente das pescadoras da

Ilha do Beto, em Itaporanga D’Ajuda (SE) que pescam durante a madrugada,

algumas ainda sofrem de insônia porque o cansaço do corpo não permite que

as pescadoras relaxem o suficiente para dormir (MARTINS, et al, 2016). As

pescadoras da Ilha preferem seguir trabalhando pela madrugada a dentro,

separando e torrando o camarão para adiantar o serviço, tal qual, as

mulheres embarcadas de Santa Catarina que esticam o seu tempo de

trabalho para agilizar o serviço doméstico ou o beneficiamento de espécies

para posterior comercialização com atravessadores (GERBER, 2013).

Já a pesca artesanal da Barra da Lagoa, na Ilha de Santa Catarina, em

Florianópolis, os pescadores artesanais estudados por Cunha (2000),

procuram ajustar o relógio “natural” para alongar o seu tempo no mar, e

atender as demandas do tempo do capital. Logo, pescadoras e pescadores

ao inserir-se a um novo enquadramento laboral, nos casos por exemplo em

que a comercialização é realizada com empresas e indústrias de pesca.

Nesses dois casos o pescador ou pescadora se veem obrigados a se

enquandrarem no tempo capitalista. Em resposta a isso, a sobrecarga do

corpo e a mente provoca uma série de mudanças e hábitos, anteriormente

não preescritas, pois esse corpo é forjado a um tempo não capitalista o que

não quer dizer também que este ritmo natural do universo pesqueiro não vá

gerar determinadas consequências.

Cabe salientar que apesar de entendermos que a ordem dos

fenômenos naturais domina o ritmo pesqueiro, não significa que:

[...] a natureza comanda o processo produtivo, vindo, em si, a
conformar o tempo natural do universo pesqueiro. É na relação com
ela estabelecida que esse tempo se expressa. Isto é, no modo
como a natureza se impõe com seu tempo próprio e é
concomitantemente apropriada pelo pescador” (CUNHA, 2000, pg.
107).

secas para vestirem após saírem do rio, pois nesse período que está ausente do sol, á água
costuma ficar bem mais fria.
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A pesca em Bom Jesus não é voltada para atender um mercado industrial,

que usualmente utiliza o trabalhador da pesca artesanal para explorar

desordenadamente os recursos (sobrepesca) naturais não renováveis.

Nesta localidade, a ordem temporal pesqueira prevalece e o regime de

trabalho possui certa versatilidade, pois o foco está na economia familiar.

Isto é, na baixa produção, no consumo e na comercialização local, baseada

em uma rede de freguesia ou “clientela”, como as pescadoras costumam

dizer.

Além disso, o tempo de permanência na maré é controlado por diversos

fatores, contrariamente ao tempo capitalista geralmente impositivo, forçando

assim, o pescador e pescadora a cumprirem uma meta, um horário rígido e

pré-estabelecido, ignorando os ciclos da natureza, similar ao caso da Barra

da Lagoa.

No caso da atividade noturna realizada por Orquídea e por outras

pescadoras, apontado algumas vezes em nossos encontros no Bom Jesus,

não são todas trabalhadoras que se adaptam ou têm o hábito de pescar até o

alvorecer. Podemos então pensar, no corpo que também dita os horários,

que estipula os limites de duração dessa pesca, se permanece mais ou

menos tempo no rio, porque está frio ou quente, pode estiar ou chover, está

ainda claro ou mais escuro. Ao contrário de Orquídea, a pescadora Cravo

prefere evitar a pesca no turno da noite, pela suscetibilidade do corpo à

friagem, limitando-se apenas a pescar no período diurno.

Mas nem todxs suportam o batente do trabalho da pesca, mesmo quando

realizado de dia, pois o corpo (principal instrumento de trabalho) torna-se

vulnerável ao peso da rede, do remo, do barco ao empurrá-lo, dos baldes de

pescado, dos petrechos e etc.. O corpo e seus membros, além disso, ficam

submetidos aos movimentos repetitivos, as muitas horas em uma mesma

posição, a luz direta do sol quente, do vento, da chuva e, dessa forma, a

coluna dói, as pernas formigam, os sucessivos resfriados debilitam o pulmão,

a visão é prejudicada devido à incidência do sol na água refletido nos olhos, a

pele resseca, o sistema reprodutor feminino se torna suscetível a possíveis

bactérias e fungos em virtude da poluição do rio e da constante umidade,

essas dentre outras consequências dessas atividades. E mesmo aquelas
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pessoas consideradas fortes ou que se acham resistentes ao esforço diário,

não estão imunizadas das doenças laborais advindas da pesca. Certa vez, os

olhos de Orquídea se apresentaram bem vermelhos, lacrimejavam e

coçavam muito, pois na véspera da noite anterior ela tinha trabalhado de

madrugada na maré, mas resolveu emendar o horário, retornando para casa,

por volta das 11 horas da manhã. Por mais que Orquídea prefira trabalhar a

noite, o corpo sentiu e, antes mesmo do período de se aposentarem, as

pescadoras já desenvolveram diversas enfermidades, nas quais

comprometem a qualidade de vida das mesmas, momento em que deveriam

estar desfrutando dessa fase e com saúde.

Essa fronteira entre corpo-tempo-trabalho, faz jus ao universo e ao saber

fazer pesqueiro, pois a pesca é ditada pelo tempo natural (sol, marés,

animais e etc.) e pelo corpo que se adapta a essa rotina, apesar de ser

necessário compreender quando é hora de parar, de obedecer os sinais do

corpo, acrescentando aqui o aporte cultural que emite também essa força-

conhecimento de si. Daí, podemos imaginar o tempo da maré em função do

tempo da doença do corpo e da sua recuperação, embora ter sido observado

também a interrupção desse período de reabilitação. Da retomada precoce

do trabalho na maré, gera-se o acúmulo do desgaste físico apoiado ao corpo

sofrido. Sendo às vezes justificado pela pescadora a necessidade de retomar

à pesca pela sobrevivência.

Mesmo diagnosticada com artrose, artrite e hérnia de disco, Lírio não

abandona o trabalho da maré, embora orientada pelo médico a abandonar a

pesca, pois só tende a agravar esses problemas. Mas, por ser a sua única

fonte de renda (fixa) da sua família e de subsistência, situação verificada na

maioria dos casos com as suas outras parceiras, elas não abandonam o

trabalho e chegam a interromper o tratamento por conta própria. Elas buscam

suportar e até mesmo se sujeitarem a trabalhar com dores, porque não há

tantas escolhas também, “é o que eu sei fazer”, Rosa Branca referindo-se ao

seu trabalho da pesca: “ [...] é o que tem na vida. Se não for eu fazendo,

quem vai fazer?”.

Em situações nas quais algumas doenças incapacitantes, ou seja, que

impeça que a pescadora realize atividades simples, inclusive as diárias



101

(levantar, escovar os dentes, varrer, cozinhar) ou saia de casa para trabalhar,

o processo de aposentaria por invalidez é um caminho, com seus percalços,

quando, por exemplo, não é suficientemente comprovado aos olhos do

governo. É muito comum encontrar casos no Bom Jesus em que a solicitação

foi indeferida, em fatos aos quais não deveria ter sido negado.

Sob um outro olhar, podemos relacionar o do corpo da mulher aos ciclos

femininos. Durante a menstruação, Rosa uma vez contou que não se importa

em ir para a maré trabalhar e neste momento estar nessa condição não é

mais um incômodo, porque ela está próxima de entrar na menopausa, “ [...] a

menstruação vem mais fraca [...]”. Muito brincalhona ela disse que “era até

bom, porque a menstruação é a minha companhia de pesca”. Ao contrário de

Cravo e Lírio, elas preferem não pescar menstruadas, porque se sentem

indispostas e receosas pelo frio da água de potencializar uma cólica.

Durante a adolescência de Violeta, Margarida e Orquídea suas mães

aconselhavam que elas não fossem até a maré menstruadas e assim

evitariam de encostar ou pisar em algumas plantas no sol quente, a exemplo

do Apicu40.

Orquídea foi uma das pescadoras que trabalhou na maré até a última

semana de todas as suas gestações, até mesmo nos primeiros dias de

resguardo. Já Hortência, e daí demonstra essa individualidade do corpo, por

complicações durante a gravidez ficou até um pouco depois do parto

impedida de trabalhar na maré, mesmo ansiosa para querer voltar a pescar,

ela respeitou o tempo de recuperação do corpo.

Retomo aqui a questão da rotina pesqueira resignada pelos ciclos das

marés, para apresentar uma outra versão da jornada de trabalho das

pescadoras, durante a maré “morta” ou no intervalo entre as marés, na

“quebrada”. É quando as pescadoras concentram-se mais nas atividades

40 Na literatura, “Apicu” ou “Apicum”, termo indígena (Tupi) “Apecu” que significa língua de
areia ou coroa de areia é um ambiente de transição entre o mangue e a terra firme, com
vegetação escassa e similar ao manguezal herbáceo. Maiores Informações sobre a definição
cf. SCHMIDT et al (2013). Sobre o “Apicu” mencionado pela pescadora Violeta, não foi
encontrada na literatura, qualquer referência que faça associação com o termo indígena à
planta. Sugere-se que este fato tenha sido localmente construído e, que talvez, o contato
com a planta e a alteração do fluxo menstrual, possam não ter relação direta ou possa ser
algo simbólico também.
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ligadas à terra, da mesma forma acontece também no período de defeso41,

quando o fluxo de trabalhadores costuma ser menor na maré, mesmo sendo

legalmente permitido a captura de algumas espécies, que não se inserem na

lista de proteção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA).

Nesse intervalo, o turno da manhã, que era comumente ocupado com a

pesca, agora é dedicado ao trabalho doméstico, podendo este se dilatar

também para o período da tarde. Flor remaneja o seu dia da mesma forma,

porém no período da tarde alterna entre os afazeres da casa e o roçado no

terreno da família, próximo à pedreira Bom Jesus. Nesse mesmo turno (da

tarde), Margarida, Rosa e Violeta, por exemplo, investem em alguma

atividade associada ao artesanato e a costura. Já Orquídea, busca conciliar

as tarefas da sua casa e a de seus pais que também moram no Bom Jesus e

em razão da idade, não são capazes mais de gerenciar a própria residência.

As pescadoras também aproveitam o momento da maré “ruim” ou baixa

para visitar algum parente que reside em outra cidade ou vão à Laranjeiras

(SE) resolver alguma burocracia na Colônia Z-14 ou em Riachuelo (SE) para

comprar verduras, frutas e legumes na feira. E quando não precisam resolver

alguma pendência fora da comunidade, elas permanecem no Bom Jesus e

aproveitam para desfrutarem do tempo livre após o trabalho doméstico.

Algumas delas têm o hábito de cochilar após o almoço, assistir televisão

(quando tem), reunir-se na varanda ou na rua com outras mulheres. Esse

tempo de descanso, ou denominado de “tempo livre”, também acontece fora

do período do defeso.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

41 O seguro-defeso é um benefício de direito dos pescadores e pescadoras artesanais
brasileiros para suprir suas necessidades sociais, enquanto estiverem impelidos legalmente
de exercer a profissão. De acordo com a lei n.º 11.959, de 29 de junho de 2009, o defeso é
“ a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a
reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou
acidentes”. A legislação criada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) estabelece o período de suspensão das atividades pesqueiras,
conforme as particularidades regionais e das espécies preservadas. Tais detalhes, dentre
outros desdobramentos acerca do seguro-defeso, consultar Schmitz et al (2013).
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A fim de encerrar as discussões deste trabalho, apresento alguns pontos

observados em campo, mas como perspectiva de estudo e elaboração para

serem aprofundados em um outro momento.

No que concerne à bebida alcoólica, não tendo sido possível enfatizar

nessa dissertação, apenas mencionado no primeiro capítulo, foi um dos

elementos que me chamaram a atenção durante o meu convívio com as

pescadoras do Bom Jesus. O ato de “beber”, no sentido de consumir bebida

alcoólica, sendo a cerveja a preferida das pescadoras de Bom Jesus, não

apenas permite a elas o relaxamento, a diversão ou consolo para afogarem

as mágoas, mas de se fortalecerem como um grupo.

Sobre os companheiros, a participação dos homens na pesca do Bom

Jesus é imprevisível. Alguns deles ou não gostam de trabalhar na maré,

como o marido de Flor e de Hortência ou até gozam da atividade, porém

atuam somente quando estão desempregados.

A pesca artesanal ainda é comumente associada como um trabalho

masculino, enquanto a casa uma atribuição efetivamente feminina ou quando

são “escaladas” para trabalharem na pesca como “auxiliares” do

companheiro no mar. Porém, é sabido que nos bastidores essas mulheres

trabalham na pesca, seja na manutenção de algum petrecho, no tratamento

do pescado ou embarcada pescando juntamente com o marido. Como

estratégia de economizar, ao invés de contratar um ajudante, a esposa

acompanha o pescador e por ser membro da família, ela não é valorizada

como pescadora. Apesar de muitas não irem com frequência ao mar, elas

realizam o trabalho da pesca em terra (beneficiamento, levanta mais cedo

para preparar o petrecho, roupas, lanche para os homens). As pescadoras do

Bom Jesus não trabalham no mar, apenas no rio e no mangue iniciando a

atividade em casa bastante cedo. Elas preparam primeiramente o café da

manhã e o lanche para o trabalho, seleciona os petrechos, às vezes lavam

louças antes de sairem para a maré, deixam adiantado algo para o almoço.

Alguns maridos até desempenham essas tarefas, por passarem a maior

parte do tempo em Bom Jesus, quando estão desempregados: varrem a casa,

cozinham uma carne, cuidam dos filhos. Porém, ainda sim “o grosso” dos

afazeres na pesca e na casa, ficam sob responsabilidade da mulher.
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Em relação a valorização do trabalho das pescadoras do Bom Jesus, os

cônjuges responderam que a pesca é “bom pra elas”, “elas podem comprar

as coisas dela”, mas nenhum manifestou algo referente ao trabalho da sua

companheira na pesca ser importante para o todo, para a família e a principal

fonte de renda do núcleo familiar, sendo eles beneficiários desse conjunto. A

condição da mulher e os serviços prestados são considerados coadjuvantes

no imaginário da pesca, o cenário da mulher mantida nos espaços privados

dentro de casa, na beira do rio, no mangue permanecem, ao contrário do

protagonismo masculino exercido em áreas de domínio que correspondem

aos espaços “deles”, os públicos, fora de casa, no rio, no mar.

Entretanto o papel parece ter se invertido em Bom Jesus, como

constatado em outros lugares e contextos nacionais da pesca, pois percebi

que enquanto as mulheres trabalham na maré, se informam e participam das

reuniões da Colônia Z-14, garantem o sustento familiar, os homens foram

encontrados nos fundos de suas casas, nos bastidores, eram vultos, não no

sentido de ter sido ignorada as suas existências e importância para a

comuniade, para a pesca, para o núleo familiar, mas por não ter sido

observado uma participação mais ativa e presente nessas categorias.

Podemos futuramente ver também a perspectiva da comunidade de forma

completa para entender melhor a ideia de “invasão” e “centro”, como foi

sugerido na qualificação, inclusive para esmiuçar melhor questões

relacionadas aos estereótipos de gênero relacionados à pesca artesanal do

Bom Jesus.

As representações simbólicas, o mito e o folclore do ‘fogo corredor’, ‘nego

d’agua’ não mencionados neste texto, mas apresentados em campo,

aprofundar nessas análises permite-nos compreender melhor sobre o

imaginário popular daquela localidade. Pensar como podemos aliar a questão

por exemplo, do fogo corredor à questão da conjugalidade. Os rituais e

supertições ligados à mulher, o tabu da menstruação, útero, gravidez,

lactação, apresentadas no Bom Jesus, também são opções de análise. Isso

pode inclusive dizer, como elas lidam com o seu corpo vinculado a essa maré

e suas pescas.
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A questão da liderança de um homem na colônia em que a maioria são

mulheres associadas: Como se dão as relações entre essa figura masculina

e a atuação das mulheres como corpo central nas atividades da pesca?

Explorar mais profundamente sobre o caso da Fábrica de Nitrogenados e

Fertilizantes - Fafen e os seus impactos ambientais, na comunidade, no

trabalho das pescadoras e na saúde feminina, tratando-se de uma fábrica

que gradualmente escoa42 a sua produção de fertilizantes na beira do Rio

Sergipe.

Aprofundar mais a questão das jocosidades e sexualidade nos momentos

de descontração para uma ampliação sobre o entendimento de corpo,

identidade, sexo, gênero e etc.

Considero Florim, filho de Margarida, uma figura híbrida e bastante

envolvente no que tange à sua própria personalidade, sexualidade e

conformação no Bom Jesus. Florim permeia por diversos espaços ao mesmo

tempo: O feminino e o masculino, a Umbanda e o catolicismo, pescador e

decorador, residente do “centro”, mas com o desejo de viver “na invasão”. A

sua própria história também o evidencia no entremeio da vida e da morte,

enquanto sobrevivente de um afogamento no Rio Sergipe. Acredito que

Florim seja um personagem trans no sentido de transitar por esses e diversos

outros lugares ao mesmo tempo e poder explorar diferentes fronteiras

geográficas, identitárias, religiosas e culturais, daí o seu caráter fluido,

heterogênio, o de entre-lugar, interessante de se aprofundar.

Por fim, encerro esta etnografia sobre as pescadoras artesanais do Bom

Jesus, em Sergipe, mas nunca satisfeita e dada por encerrada

completamente. Na verdade, essa escrita proporcionou-me aberturas para

refletir, analisar, relativizar mil e uma possibilidades de se pensar sobre os

modos de vida pesqueiro, a comunidade do Bom Jesus e os elementos e

pessoas envolvidos.

42 Em 2019 ocorreu o processo de hibernação da FAFEN/SE que culminou em uma série de
receios e críticas por parte da população, órgãos públicos e organizações sindicais em
relação a possíveis prejuízos socio-econômicos e ambientais em decorrência do
encerramento das atividades produtivas da fábrica. Um dos argumentos é a falta de
controle/manutenção dos reservatórios de amônia e uréia que permanecem no local,
podendo corroborar com a poluição ambiental da região. Fonte: https://a8se.com/ .

https://a8se.com/
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Chego a uma questão que bastante me inquieta e talvez não consiga

encontrar uma resposta: De que forma esse texto científico-acadêmico

contribuirá para a vida dessas nove (ou mais) personagens? Bem, talvez, não

de forma aplicada diretamente na pesca, mas por proporcionar uma abertura

que crie certa visibilidade a esse grupo de pescadoras. De modo que

compreendam suas realidades e de como a pesca é e pode ser apreendida.

A curiosidade em querer saber quem eu sou, o que o meu cônjuge pensa,

podem ou não ter surtido algum efeito em suas vidas, modificado as suas

percepções sobre si, sobre a antropóloga, suas vidas e relacionamentos,

numa espécie de exercício de “auto-reflexão”, assim como denominado por

Gerber (2015), a partir de impressões sobre mim.

Certamente, esse campo me afetou como indivíduo por conhecer uma

nova realidade que até então eu desconhecia, e ainda, pela amizade

construída, pelos aprendizados antropológicos.

Todo esse conjunto me proporcionou uma vivência em campo na qual

pude compreender outras realidades, o universo da pesca, a pesca feminina,

e o outro, mas a me tornar antropóloga também.
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