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RESUMO 

 

 

 

 Esta pesquisa dissertativa consistiu em ouvir e analisar as narrativas das 

marisqueiras do povoado pesqueiro Crasto (município de Santa Luzia do Itanhy-SE) 

sobre o tempo e o espaço relacionados ao universo da produção e reprodução 

socioambiental na (e da) pesca, onde os saberes e fazeres ocupam papel de destaque 

neste trabalho.   

 O cotidiano do povoado Crasto é delineado pelas águas dos rios e mangues que 

“ditam” parte de suas decisões diárias, da própria reprodução material e, em larga 

medida, simbólica deste grupo social. As questões norteadoras deste estudo foram as 

seguintes: De que modo as marisqueiras do povoado Crastro(SE),interpreta seu 

cotidiano relacionado ao tempo e espaço das atividades da pesca? Como o ambiente 

pesqueiro se configura simbolicamente para o grupo das mulheres marisqueiras desta 

localidade? O objetivo principal foi entender de que maneira as marisqueiras organizam 

suas tarefas diárias  e suas interpretações locais quanto ao tempo e espaço da pesca.  As 

teorias sobre etnografia, memória e narrativa foram eixos metodológicos utilizados para 

compreender a realidade local desses ribeirinhos, na pesquisa de campo, assim como na 

construção do texto. As experiências lembradas pelas mulheres do mangue, relacionada 

as alegrias e tristezas, moldaram seus relatos sobre sua realidade social. 

 

 

Palavras chaves: Tempo, Espaço, Memória, Saberes do mangue 
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ABSTRACT 

 

 

  This Essay research consisted of listening to and analyzing the narratives of the 

shellfish fishing village Crasto ( municipality of Santa Luzia Itanhy ) over time and 

space related to the world of production and reproduction in environmental ( and ) 

fishing where the knowledge and doings occupy prominent role in this work. 

 The daily life of the village Crasto is delineated by the waters of the rivers and 

mangroves that " dictate " part of their daily decisions , own the material reproduction 

and largely symbolic of this social group . The questions guiding this study were: How 

do the seafood restaurants of the town Crastro ( SE) , interpret their everyday time and 

space related to the activities of fishing ?  the fishing environment appears symbolically 

for the group of women shellfish collectors in this locality ? The main objective was to 

understand how the seafood organize their daily tasks and their local interpretations as 

time and space fishery . Theories about ethnography, memory and narrative 

methodological axes were used to understand the local reality of these riparian, in field 

research as well as in the construction of the text . The experiences remembered by the 

women of mangrove related joys and sorrows , shaped their accounts of their social 

reality. 

 

Keywords: Time, Space, Memory, Knowledge of the mangrove 
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AS MARISQUEIRAS DO POVOADO CRASTO EM SANTA LUZIA DO 

ITANHY: TEMPO, ESPAÇO E MEMÓRIA DO MANGUE 

 

INTRODUÇÃO 

 

I-Apresentação da pesquisa  

 

 As águas que banham o povoado Crasto, em Santa Luzia do Itanhy-SE, além de 

proporcionar a sobrevivência dos ribeirinhos que ali habitam, a partir da principal 

atividade realizada naquela região, a pesca, são também confidentes de historias, 

lembranças, alegrias e tristezas. A pesquisa que apresento teve seu foco nas narrativas 

construídas pelas mulheres pescadoras sobre o tempo e espaço relacionado a esta 

atividade. Estas mulheres não só sobrevivem das águas do Crasto, como também, se 

apropriam simbolicamente do espaço pesqueiro (rios, mangues, estuários). 

 Os saberes seculares relacionados aos astros, ao mar, à terra e ao cotidiano 

destas mulheres estão organizados e imbricados numa teia cheia de significados e 

simbolismos. As falas, as conversas e os desabafos dos povos que vivem do mangue e 

do rio, revelam as lembranças em torno de suas vidas experimentadas ao longo de sua 

existência. Tais sentimentos e experiências delineiam o modo de vida desse povo. Além 

disto, os conhecimentos do “povo das águas”, fruto da necessidade diária de reprodução 

socioambiental, são revelados, em certa medida, a partir de suas narrativas referentes ao 

tempo e espaço vivido. 

 A orientação do tempo foi uma das preocupações de Evans-Pritchard (1973), 

quando estudou a estrutura social dos Nuer. Este povo organizava sua rotina de acordo 

com a relação entre as necessidades das tarefas diárias na lida com o gado e as 

contingências naturais, com base em dois tipos de organização do tempo: o tempo 

ecológico (influenciado pela natureza) e o tempo estrutural (influenciado pelas relações 

dentro da estrutura social). Contudo, “a maioria – talvez todos – dos conceitos de 

espaço e tempo são determinados pelo ambiente físico [...]” (Idem, p. 107).  

 Em caminho próximo, o historiador britânico E. P. Thompson discutiu como os 

costumes em comum de setores populares ingleses (pescadores, camponeses e artesãos) 

estabeleciam uma simbiose profunda com o tempo da natureza. Ou seja, o tempo social 
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não deixava de ser uma expressão do tempo da natureza, por meio, acima de tudo, de 

seus “ritmos de trabalho naturais” (THOMPSON, 1998, p. 271) e dos costumes sociais 

vinculados ao mesmo.   

 Mais recentemente, e se voltando para o caso das comunidades pesqueiras no 

Brasil, o antropólogo Antônio Carlos Diegues destacou que as especificidades fundantes 

do modo de vida desse segmento social fundamentam-se nas suas representações sobre 

a natureza aquática e suas dinâmicas e ciclos ecológicos: 

 

[...] a história ecológica da pequena produção mercantil é marcada por 

uma representação social da natureza distinta daquele existente no 

mundo urbano-industrial. O mar é visto como uma entidade viva da 

qual dependem homens e peixes, com ciclos determinados pela 

dinâmica natural e que determinam migrações e ciclos biológicos dos 

seres marinhos (DIEGUES, 2004, p. 246, grifos do autor). 

 

 O povoado Crasto é uma comunidade ribeirinha. Seu cotidiano é delineado pelas 

águas dos rios e mangues que “ditam” parte de suas decisões diárias, da própria 

reprodução material e, em larga medida, simbólica deste grupo social. O ritmo com que 

a comunidade organiza suas tarefas diárias relaciona-se com a melodia da natureza, 

numa dança das águas que influenciam também as relações sociais e os costumes dos 

ribeirinhos. 

 Portanto, buscarei expor as narrativas das marisqueiras do povoado Crasto 

(município de Santa Luzia do Itanhy-SE) sobre o tempo e o espaço relacionados ao 

universo da produção e reprodução socioambiental na (e da) pesca, onde os saberes e 

fazeres ocupam papel de destaque neste trabalho, tendo a memória como viés de 

análise.  Através de conversas informais e entrevistas semi-estruturadas, pude ouvir os 

relatos e devaneios dessas mulheres sobre a sua realidade.  Bachelard (2006) entende o 

devaneio como uma atividade onírica na qual subsidia uma clareza de consciência. Para 

este autor, o devaneio possui o seu sonhador. Assim, por meio dos relatos, das 

invenções, das historias de vida tive condições de perceber parte das simbologias do 

grupo sobre sua realidade vivida. 

 Além das historias de vida, utilizo a fotografia como objeto de análise, e 

também, no decorrer do texto, como forma de demonstrar os resultados da pesquisa de 

campo.   

 Na presente pesquisa objetivei construir uma etnografia do cotidiano, 

observando as práticas ordinárias da comunidade e suas historias de vida, ancorando-
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me, para tanto, nas lembranças e manifestações simbólicas do grupo, relacionadas 

especificamente com o ambiente da pesca, e observando a realidade particular da 

comunidade, além do todo social expresso em suas interpretações sobre a sazonalidade 

pesqueira. 

  O interesse em pesquisar o universo das referidas trabalhadoras das águas surgiu 

após uma visita que realizei ao povoado no ano de 2009, quando auxiliava, enquanto 

estagiária, um estudo que construiu o Relatório Antropológico da Comunidade 

Quilombola Luziense1. Nesta oportunidade observei, pela primeira vez, um grupo de 

marisqueiras pescando, quando acompanhava o antropólogo coordenador da pesquisa2 e 

um pescador da região3. Foi possível notar que existiam crianças e jovens realizando 

atividades lúdicas, brincando no rio e no mangue, enquanto o catado4 era realizado por 

suas mães e demais parentes mais velhos, fato que descobri posteriormente. Fiquei 

encantada com a beleza da região e interessada na maneira como essas mulheres das 

águas se apropriavam do ambiente em que viviam, bem como a maneira que lidavam e 

repassavam os saberes tradicionais aos mais jovens.  

 A partir do contato que estabeleci com um grupo de marisqueiras da região, 

algumas inquietações surgiram sobre o modo de vida delas. Os questionamentos eram 

em torno da maneira como elas se relacionam com a comunidade, com a família e com 

o mangue, especialmente por ser uma comunidade que sobrevive na localidade 

secularmente. Mas minha curiosidade era especialmente quanto à forma que essas 

mulheres reproduziam, a partir das práticas necessárias à sua existência e a do grupo, 

conhecimentos tradicionais, e como seus saberes foram sendo reproduzidos e 

reinterpretados ao longo do tempo. Refiro-me aos conhecimentos tradicionais das 

marisqueiras relacionados à atividade da pesca como também às suas narrativas 

referentes ao tempo e espaço socioambiental e a sua importância na organização e 

execução das atividades cotidianas.   

 Evidentemente, as relações e dinâmicas sociais e culturais dos homens e 

mulheres do povoado Crasto são influenciadas pelo ambiente natural em que vivem, 

como também, pelo todo social, fato destacado anteriormente, sendo que algumas regras 

                                                           
1 Pesquisa realizada no ano de 2008 para construir o Relatório Antropológico da comunidade certificada pela Palmares como 
Comunidade Quilombola Luziense formada pelo povoado Crasto e mais 5 povoados do município de Santa Luzia do Itanhy. 
2 Frank Marcon é professor de antropologia do Departamento de Ciências Sociais (DCS) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e do NEAB (Núcleo de Estudos Afro- Brasileiros). 
3Zé Raimundo, Pescador, Funcionário da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy. Um dos principais informantes da pesquisa 
vinculado ao INCRA.  
4 Esta é a maneira que as marisqueiras se referem a  atividade de extrair a carne dos mariscos. 
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sociais externas ao grupo são reproduzidas internamente, a exemplo das posições sociais 

ocupadas por homens e mulheres na comunidade.  

 A escolha por este recorte de gênero nos estudos sobre pesca justifica-se por dois 

motivos. Primeiramente, por notar significativa participação das mulheres na prática da 

pesca nesta região; e, segundo, por uma inclinação política, que tem como objetivo dar 

visibilidades às atividades realizadas por mulheres neste campo. Sobre este aspecto, 

autoras como Motta-Maués(1999), Maneschy(2010) e Martins (2005) notam um 

ocultamento e invisibilidade das atividades executada por mulheres neste âmbito. 

Situação que também foi destacado recentemente pela monografia “A Invisibilidade da 

pesca artesanal: o caso das pescadoras da comunidade rua da Palha” (SANTOS, 2013), 

que abordou a desvalorização social desta atividade assim como a exclusão do setor 

governamental no que concerne a falta de reconhecimento dos direitos destas 

trabalhadoras.  Tal invisibilidade aparece nos debates acadêmicos sobre os saberes das 

mulheres da pesca, porém, ainda ocultando a perspectiva das pescadoras dessas 

comunidades sobre a realidade da pesca (MILLER, 2012).  

 Há, recentemente, um aumento do interesse da academia por pesquisas que 

considerem a perspectiva da mulher. Este fato se deve à influencia dos movimentos 

feministas que obtiveram um crescimento significativo no Brasil por volta dos anos de 

1970, como destacou Motta-Maués (1999), num estudo que repensa o gênero na 

literatura acadêmica, fundamentalmente das ciências sociais, sobre comunidades 

pesqueiras. No entanto, vale ressaltar a pouca abordagem destes estudos no que 

concerne a perspectiva feminina, no âmbito da pesca. 

 A fim de considerar as narrativas das mulheres marisqueiras em relação à prática 

da pesca e ao seu modo de vida, algumas questões nortearam este estudo dissertativo: 

De que modo as marisqueiras do povoado Crastro(SE),interpretam seu cotidiano 

relacionado ao tempo e espaço das atividades da pesca? De que forma o ambiente 

pesqueiro se configura simbolicamente para o grupo das mulheres marisqueiras? 

 Observei o modo de vida das marisqueiras e ouvi suas narrativas, a fim de me 

aproximar de suas interpretações relacionadas aos saberes e fazeres sobre o tempo e 

espaço pesqueiro. O intuito foi compreender como essas mulheres percebem sua 

realidade social, de acordo com suas experiências de vida em termos socioeconômicos, 

ambientais e simbólicos.  
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  O trabalho de campo, a partir de uma observação do modo de vida dessas 

mulheres, anunciou situações que refletem a maneira que elas se relacionam com o todo 

social comunitário. Busquei problematizar como se dá o intercambio de experiências, de 

que maneira contam suas histórias, e como repassavam seu conhecimento através das 

lembranças relatadas. A pesquisa foi realizada durante o período de setembro de 2012 a 

dezembro de 2013.  

 Não é demais frisar que as regras sociais, que foram estudadas por meio de suas 

narrativas, impõem uma força que dialogam com as sociabilidades e com as formas que 

elas conferem o seu cotidiano. A pesquisa apoia-se em eixos teóricos, com base na 

pesquisa etnográfica, nas noções sobre memória individual e coletiva, além das noções 

antropológicas sobre tempo e espaço.  

  Entrevistei e observei o modo de vida das mulheres jovens e idosas, numa 

tentativa de poder captar o máximo de informações de seus relatos sobre o universo da 

pesca relacionado aos saberes tradicionais em torno do tempo e espaço pesqueiro, 

especialmente, como estes se reproduzem no decorrer dos anos, numa abordagem atenta 

as mudanças ocorridas através das gerações. 

 A escolha pela narrativa oral, para investigar o cotidiano dessas mulheres, se deu 

porque a narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a 

pessoa tem de lembrar (BOSI, 1994).  Para tanto, a intenção inicial era dar preferência a 

duas faixas etárias de mulheres, as que já estivessem afastadas das atividades da pesca 

(devido a aposentadoria ou a alguma incapacidade física) e as que estivessem ativas na 

profissão (importante salientar que algumas delas são idosas) 5. No entanto, no decorrer 

da pesquisa de campo, percebi que as mulheres mais idosas tinham uma maior 

facilidade em relatar suas experiências vividas de antes e de agora.  

  Sendo assim, mesmo conversando com mulheres de diferentes faixas etárias, dei 

preferência às conversas e entrevistas feitas com as mulheres mais velhas também 

devido ao que escreveu Eclea Bosi, e particularmente diante da situação que encontrei 

em campo: 

 

 Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro 

ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente em seu 

grupo: neste momento da velhice social resta-lhe, no entanto, uma 

                                                           
5 Para o IBGE a população considerada inativa está entre 0 a 14 e acima de 65 anos de idade. Já a ativa está entre 15 e 64 anos 
de idade. No entanto considerarei a realidade da própria comunidade para estabelecer as faixas etária de atividade e inatividade. 
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função própria: a de lembrar. A de ser a memoria da família, do grupo, 

da instituição e da sociedade (BOSI, 1994, p. 63). 

 

 Ou seja, apesar da aparente inatividade dos idosos, estes possuem uma 

importante função social que é a de lembrar e repassar os saberes e conhecimentos às 

gerações seguintes, assim como, a de lembrar as experiências vivenciadas pelo grupo 

(BOSI, Idem). O essencial foi ouvir as narrativas construídas pelas marisqueiras sobre 

suas histórias de vida e suas experiências relacionadas ao fazer pesqueiro. 

 Simone Maldonado (1994), em seu emblemático e clássico trabalho de 

antropologia marinha, fundamentou sua pesquisa nos relatos dos mestres de pesca 

(homens mais experientes e sábios na lida com mar e os recursos pesqueiros), por serem 

eles personagens decisivos na pesca artesanal. 

 

Este concentra na sua pessoa tanto a responsabilidade técnica e 

náutica, como a autoridade necessária a ordenação da atividade da 

pesca e a manutenção da ordem e da harmonia das relações entre 

tripulantes no mar e com o mar (MALDONADO, 1994, p. 79). 

 

 

 Também para Maldonado (idem), o mestre é o elo de reprodução material e 

imaterial do mundo da pesca artesanal embarcada, na construção do fino diálogo entre 

tempo, natureza e social e as formas de apropriação do espaço marítimo aí contidas.  

 No caso das pescadoras mais experientes, podemos incorporar algumas das 

dimensões descritas pela destacada antropóloga, especialmente, no que diz respeito à 

autoridade e ao elo de reprodução e continuidade de um modo de vida e das percepções 

acerca do tempo e espaço que elas transmitem para as gerações mais novas, 

condensadas através de suas experiências de vida e trabalho. 

 Conversei com vários ribeirinhos, mulheres e homens da comunidade, 

principalmente de um grupo de mulheres marisqueiras da rua do Murici. Mas, escolhi 

aproximar-me de 5 destas mulheres, a fim de facilitar a realização da pesquisa e 

conseguir mais informações sobre o cotidiano delas.  Essa delimitação proporcionou-me 

subsídios para as reflexões que proponho neste trabalho. Apesar da preferência por 

mulheres idosas, tive a oportunidade de conversar também com mulheres jovens, além 

de crianças. Assim, tive condições de verificar o repasse de experiência de uma geração 

para outra e verificar como as narrativas dessas pescadoras é diferenciada, devido à 

diferença etária.   
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 No intuito de encontrar respostas para as questões proposta por esta pesquisa, 

acionarei a sensibilidade epistemológica como relata Pollak (1992). Para este autor é 

fundamental considerar: 

  

A multiplicação dos objetos que podem interessar a história, 

produzida pela história oral, implica indiretamente aquilo que eu 

chamaria de uma sensibilidade epistemológica específica, aguçada. 

Por isso mesmo acredito que a história oral nos obriga a levar ainda 

mais a sério a crítica das fontes. E na medida em que, através da 

história oral, a crítica das fontes torna-se imperiosa e aumenta a 

exigência técnica e metodológica, acredito que somos levados a 

perder, além da ingenuidade positivista, a ambição e as condições de 

possibilidade de uma história vista como ciência de síntese para todas 

as outras ciências humanas e sociais. (POLLAK,1992, p. 208). 

 

 

  Como notamos na citação deste autor, a escolha pela historia oral requer, pelo 

pesquisador, um maior rigor metodológico e científico, sendo importante o trato e a 

crítica das fontes utilizadas. O uso da história oral foi um elemento importante para esta 

pesquisa, pois, possibilitou desvelar através das narrativas, como a prática da pesca se 

mostra significativa para o grupo de mulheres que estudei.  

 Os elementos constitutivos da memória individual ou coletiva são: 

 
Em primeiro lugar, os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 

segundo lugar, são os acontecimentos vividos por tabela, ou seja, 

acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a 

pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem 

sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo 

que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se ela 

participou ou não (POLLAK,1992, p.201, grifos do autor). 

   

 Ou seja, as narrativas dessas mulheres revelaram não só acontecimentos 

relativos às suas experiências pessoais e individuais, mas acontecimentos coletivos, 

vividos pelo grupo, que são experiências do imaginário social que tomaram importância 

em sua memória. 

 Aquele que narra, expressa algo relativo à sua experiência individual, mas 

também à sua experiência de grupo. Os escritos de Walter Benjamim sobre narrativa, 

tempo e experiência, ajudou-me a realizar reflexões sobre os repasses de saberes das 

marisqueiras aos seus filhos que se dá através de contos e lembranças.  

 De acordo com Benjamim (1987), a história, que poderia ser finita ao ser 

contada num momento, torna-se infinita quando lembrada pelo sujeito. O passado de 

experiências vividas, que poderia cair no esquecimento, é recuperado a partir das 
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lembranças que se transformam em narrativas. Em suas reflexões, Benjamim (1987) 

fala de como com o progresso houve a perda da arte de contar, de narrar e de dar 

conselhos. 

  

O narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele pode dar conselhos: 

não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, 

como o sábio. Pois pode recorrer o acervo de toda uma vida (uma vida 

que não inclui apenas a própria experiência, mas me grande parte a 

experiência alheia. O narrador assimila à sua substancia mais intima 

aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua 

dignidade é conta-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar 

a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua 

vida. (...) O narrador é a figura na qual o justo se encontra consigo 

mesmo (BENJAMIM, 1987, p.221). 

  

 Com o progresso, não só o ato de narrar, mas a maneira que concebemos o 

tempo vai sendo modificado. Walter Benjamim ainda critica a repetição contida no 

tempo do relógio, que seria um tempo homogêneo e vazio. “A crítica da ideia de 

progresso tem como pressuposto a crítica da ideia dessa marcha (BENJAMIM, 1987, 

p.229). ” 

 Mais uma vez, recorro a Bosi (2003) para destacar algo relevante para o presente 

estudo.  Isto é, quando ela afirma que no interior de um grupo social existe uma 

memória coletiva, alimentada por idéias, imagens, sentimentos e valores que dão 

identidade a essa classe.  A saber, a memória individual é também uma memória 

coletiva de um grupo, de uma fração de classe. Ademais, para perceber essas minúcias 

sociais, deve-se estar atenta à totalidade do evento observado. Por isso, segundo a 

referida autora, é necessário prestar atenção no ambiente, nas expressões, nas relações 

sociais, nas práticas lúdicas, e até mesmo, no silêncio das falas dos sujeitos observados.   

 A partir disto, pude ouvir e participar de conversas com as marisqueiras sobre 

sua vida e sobre a forma como elas lembram suas histórias.  

  

II- Discussões teórico-metodológicas 

 

 Por volta do final do século XIX, o fazer etnográfico e o fazer antropológico 

eram concebidos como eventos separados. Aquele que ia à campo, buscar dados e 

informações, não realizava a análise. Os dados eram analisados, posteriormente, pelos 

antropólogos, que teorizavam, formulando regras sociais gerais a partir do que haviam 

coletado. Assim, “em termos esquemáticos, antes do final do século XIX, o etnógrafo e 
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o antropólogo, aquele que descrevia e traduzia os costumes e aquele que era construtor 

de teorias gerais sobre a humanidade, eram personagens distintos” (CLIFFORD, 2008, 

p. 25).  

 Já no século XX, a partir de Malinowski, quem ia à campo era o mesmo que 

criava teorias. Este cientista foi um dos precursores da etnografia como a entendemos 

hoje. Ele propôs algo que atualmente é um dos principais pilares do fazer etnográfico, o 

trabalho de campo, que tem como um de seus princípios, “descobrir os modos de pensar 

e sentir típicos, correspondentes às instituições e à cultura de determinada comunidade, 

e formular os resultados de maneira vívida e convincente” (MALINOWSKI, 1976, p. 

36).  

 A partir das iniciativas de antropólogos como Malinowiski, certas regras e 

formas de como realizar este empreendimento foram tecidas por outros cientistas 

sociais, antropólogos-etnógrafos. A antropologia não foi mais a mesma após as 

descrições do cotidiano trobriandês que rendeu inúmeras reflexões sobre este ofício, o 

de pensar e fazer antropologicamente.  É importante salientar os sofrimentos psíquicos e 

físicos, os desejos e emoções sentidos por ele, e revelados tempo depois em seu diário 

de campo, publicado décadas depois – em 1967 - de seu falecimento (MALINOWSKI, 

1997)6. Faz-se imprescindível pensar a pesquisa de campo e a construção do texto 

etnográfico com as criticas e reflexões sobre este empreendimento.  

 

o lugar da pesquisa de campo na antropologia não se limita a uma 

técnica de coleta de dados, mas é um procedimento com implicações 

teóricas específicas. Se é verdade que técnica e teoria não podem ser 

desvinculadas, no caso da antropologia a pesquisa etnográfica é o 

meio pelo qual a teoria antropológica se desenvolve e se sofistica, 

quando desafia os conceitos estabelecidos pelo confronto que se dá 

entre i) a teoria e o senso comum que o pesquisador leva para campo e 

ii) a observação entre os nativos que estuda (PEIRANO, p.8, 1992).  

  

 Como nos demonstra Peirano(1992) em seu artigo  A favor da etnografia, a 

bagagem intelectual e as experiências vivenciadas pelo antropólogo, confrontada com a 

realidade exposta pelos “nativos”, construíram a etnografia em si, a saber, um exercício 

contínuo de estranhamento com a realidade estudada. 

                                                           
6 Em vários momentos, tais questões apresentam-se no diário: “Fui para a cama muito tarde. Dormi mal. Não me sentia muito 
bem pela manhã” (MALINOWSKI, 1997, p. 92). Em outro trecho, escreveu: “sábado, 17.1.14. Depois de uma noite insone, e 
depois de beber muito chá, não estou me sentido mal, de jeito nenhum; mas o coração está muito forte” (Idem, p. 98). Ademais, 
destacou dificuldades com a pesquisa: “[...] as aldeias são dispersas; a turbulência persistência do povo que ri, olha com 
curiosidade e mente me desanimou” (Ibidem, p. 78).   
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  Importante relembrar que nas ciências sociais, em determinadas correntes e/ou 

épocas, houve a procura por leis gerais que ajudasse a entender a humanidade e suas 

dinâmicas, no intuito de buscar conferir um status de ciência ao campo, por exemplo, da 

sociologia, como almejou Durkheim no clássico livro As regras do método sociológico, 

de 1895. Com este propósito, cunhou o conceito de representações sociais ligado às 

noções de representações (ou consciências) coletivas e individuais.  Relacionando-as 

aos fatos sociais, considerou a força coercitiva e externa das representações coletivas 

em detrimento das representações individuais.  

 

É fato social toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer 

sobe o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de 

fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo 

tempo, possui uma existência própria, independente de suas 

manifestações individuais (DURKHEIM, 2007, p. 13, grifos do autor)  

 

 No aludido livro, ainda afirma, que a sociedade não é uma simples soma de 

indivíduos, mas, o sistema formado pela associação deles, o que representa uma 

realidade específica com seus próprios caracteres (DURKHEIM, 2007).  

 Emile Durkheim entendia a sociedade como um todo integrado pelas partes. Os 

indivíduos7 seriam influenciados pela sociedade; e, ao mesmo tempo, seriam 

interligados por uma solidariedade que formaria um tipo de consciência coletiva. A 

coerção social constrangeria as atitudes que viessem a quebrar a sintonia social existente 

(DURKHEIM, 1999). 

 No campo da Antropologia, autores como Marcel Mauss, seguiu este 

entendimento, mesmo que refinando e acrescentando algumas contribuições sobre a 

maneira de compreender os fenômenos sociais. Ele entendeu os fatos sociais a partir das 

trocas simbólicas em sua totalidade, inserindo nesta compreensão aspectos além de 

econômicos, políticos, religiosos e simbólicos. Através dele, a noção de sujeito social 

foi refletida a partir da noção de totalidade, pois, segundo esse autor, a sociedade e os 

fenômenos devem ser compreendidos desta forma. Para ele, as relações são mais 

importantes que as coisas. Teve essa compreensão por meio do seu estudo das trocas 

nas sociedades arcaicas. Pensando a sociedade, os sujeitos e as coisas, compreendeu 

que, 

 

                                                           
7 Durkheim utiliza o termo “individuo” para designar o sujeito dentro de uma coletividade. 
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Em tudo isso há uma série de direitos e deveres de consumir e 

retribuir, correspondendo a direitos e deveres de presentear e de 

receber. Contudo essa estreita mistura de direitos e deveres simétricos 

e contrários deixa de parecer contraditória se pensarmos que, e antes 

de tudo, há uma mistura de vínculos espirituais entre as coisas, que 

são em certa medida alma, e os indivíduos e os grupos, que se tratam 

em certa medida como coisa. (MAUSS,1974, p.59). 

 

 Já Lévi Strauss propôs o entendimento da sociedade, ao levar em conta as 

estruturas simbólicas, sendo considerado um grande avanço para a pesquisa 

antropológica. O presente autor resgatou o entendimento sobre a organização social, de 

acordo com as relações sociais estabelecidas dentro de uma totalidade, mas, ainda 

assim, o sujeito social seria refém das contingências coercitivas da estrutura social. Para 

ele, 

  
Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas 

simbólicos. No primeiro plano destes sistemas colocam-se a 

linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a 

ciência, a religião. Todos esses sistemas buscam exprimir certos 

aspectos da realidade física e da realidade social, e mais ainda das 

relações que estes dois tipos de realidade estabelecem entre si e que os 

próprios sistemas simbólicos estabelecem uns com os outros. (LÉVI-

STRAUSS, 1988, p. 9) 

 

Ou seja, ele visualizou a cultura como um sistema simbólico, onde o mesmo 

interceptaria as relações sociais dentro de um sistema de estruturas. A estrutura não 

remeteria à realidade concreta, mas o que seria construído a partir dela. Lévi Strauss 

tinha uma grande preocupação com o método de análise da sociedade. O “indivíduo” 

aqui seria mais dependente da “estrutura social”.  

  Estas discussões, entre intelectuais das ciências humanas, delinearam novas 

formas de pensar a relação entre o sujeito social e a estrutura social. Desconstruiu visões 

dicotômicas de compreender os fenômenos e a sociedades. Com isso, a maneira de se 

portar frente à pesquisa social foi refletida e discutida como vimos antes.  

Imprescindível à reflexão sobre estas posturas teóricas, assim como, às reflexões 

referente à maneira de “ir a campo”, “estar no campo” e por sua vez, “voltar do campo”.  

 Tanto a antropologia, quanto outras ciências sociais, utilizam como ferramentas 

para perceber os fenômenos sociais, fotografias, relatos no caderno de campo, 

observações e entrevistas. No entanto, estas ações estão sendo concebidas 

contemporaneamente, de forma crítica, onde a subjetividade do pesquisador e do 
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pesquisado, assim como o acúmulo e tipo de experiência vivida de um e de outro são 

sempre considerados como modificadores da realidade social que se pretende estudar8. 

 Atualmente, o entendimento sobre a estrutura social e suas partes se dá de 

maneira mais dinâmica pela antropologia. Há a preocupação em compreender as 

percepções dos sujeitos sociais, como também, as relações entre esses sujeitos e o todo 

social. 

 Além de observar esta relação, entre a estrutura social e o sujeito social, mostra-

se necessário buscar, nas teias sociais, os significados intrínsecos nas relações entre 

eles, o que seria perceptível através de uma observação do cotidiano. A intenção é 

observar além do contexto, as expressões, os costumes e seus discursos, tal qual nos 

alerta GEERTZ (1989): 

 

 Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma 

leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, 

incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 

não com os sinais convencionais do som, mas com exemplos 

transitórios de comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p.20).  

   

 Isto é, a descrição dos fenômenos requer do etnógrafo pesquisador (a partir 

daqui, considerando a junção de antropólogo e etnógrafo) que se considere a cultura 

além do plano vivencial, no plano da escrita, do texto. Fazer etnografia não é somente 

estar no campo, mas também, a volta deste campo. 

 O esforço intelectual empreendido no texto, juntamente com os dados 

produzidos em campo, (diário de campo, anotações, informações genealógicas, seleções 

de informante) construíram o texto etnográfico, atentando-me à descrição densa, tal qual 

fez Geertz (1989), quando descreveu densamente as diferentes formas de piscadelas, 

pois, considerou o conjunto social, contextual e simbólico desta ação.  Os 

“informantes”, por sua vez, foram as vozes que subsidiaram nesta construção, que ora 

apresento neste escrito em forma de dissertação.  

 Fez-se necessário, além de observar as situações minuciosamente, ouvir 

atentamente as falas, e os relatos das experiências vivenciadas por esses sujeitos. Assim, 

interpretando tanto a lembrança quanto o esquecimento, já que a memória oral tem seus 

desvios, seus preconceitos, sua inautenticidade (BOSI, Idem).  

 Apesar da existência de alguns pontos que parecem permanecer fixos na 

memória coletiva e individual, é importante atentar-se para a sua flexibilidade, já que a 

                                                           
8 Preocupação também dos pesquisadores da psicologia social que utilizam a Teoria das Representações Sociais. 
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mutabilidade sinaliza o contexto histórico social, temporal e local vivenciado pelo 

sujeito social. Dessa maneira, 

 
Acontecimentos, personagens e lugares, conhecidos direta ou 

indiretamente, podem obviamente dizer respeito a acontecimentos, 

personagens e lugares reais, empiricamente fundados em fatos 

concretos. Mas podem também tratar da projeção de outros eventos 

(POLLAK, 1992, p.202). 

 

 Aqui, a importância não é em relação ao que é verdade ou o que não é, mas 

compreender quais aspectos e qual a razão que leva as pessoas a selecionarem em sua 

memória alguns momentos como importantes. E como isso relaciona-se aos eventos 

sociais vividos por elas. No entanto é sabido que, 

 

um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera 

do vivido, ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites 

porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e 

depois(BENJAMIM, 1987, p.37). 

 

 Benjamim (1987) fez esta reflexão no texto em que analisava a obra 

autobiográfica de Proust.  Entendo aqui as narrativas das marisqueiras, como texto 

construído a partir de lembranças e rememorações das situações vivenciadas em seu 

cotidiano.   

 Observando e estudando a realização de suas atividades diárias, a partir dos 

relatos dessas mulheres, foi possível compreender a maneira como elas interpretam suas 

experiências e o ambiente em que vivem. Isto é, a maneira com que inserem 

significados em suas interpretações sobre o real vivido. 

 Sobre as fotografias retiradas dos momentos em que estive na comunidade com 

as marisqueiras, junto com as anotações do caderno de campo e as entrevistas, serviram-

me como fonte para compreender a rotina diária dessas mulheres.  

 

O estudo das fontes fotográficas não exclui uma atitude reflexiva e de 

questionamento, que deve existir desde o primeiro momento por parte 

do pesquisador em sua relação com o objeto de estudo - seja na 

reconstituição do contexto que deu origem ao documento em si ou na 

interpretação do fragmento visual da realidade passada no conteúdo, o 

esforço da compreensão deve ser um fator constante - caso contrário, 

seu potencial informativo não será devidamente explorado 

(KOSSOI,2001, p.18). 
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 Segundo  Kossoi(2001), o uso das fotografias nesta pesquisa foram utilizadas de 

maneira reflexiva, considerando o contexto tempo-espacial, além das subjetividades 

intrínsecas da relação pesquisador e pesquisado e na própria ação de retirar a foto. 

 Além de todos estes cuidados com as nuances que a pesquisa deste tipo fomenta, 

foi imprescindível para a feitura deste trabalho, a reflexão em torno da interação local e 

global, como também, em torno da realização do próprio trabalho de pesquisa, o texto 

etnográfico e a relação deste com o processo construtor. Adotei no texto uma postura 

auto reflexiva com o intuito de construir os argumentos e expor as questões 

metodológicas da pesquisa.   

 

III-Os capítulos 

 

 Este trabalho está organizado em 3 capítulos, além da introdução e as 

considerações finais. No primeiro capítulo, discorro brevemente sobre as questões 

ambientais e históricas da região.  Além de mencionar os aspectos históricos, relacionei 

as características ambientais da mata, do rio e do mangue da região, tendo em vista, a 

maneira como atualmente a academia, a sociedade e os ribeirinhos se apropriam destes 

espaços. Ainda neste capítulo, apresento a minha inserção no campo, tentando explicitar 

como se deu a experiência deste contato inicial, além de correlacionar esta experiência 

as reflexões antropológicas sobre o fazer etnográfico. No segundo capítulo, apresento as 

trabalhadoras do mangue que me auxiliaram na feitura deste trabalho, abordando dados 

sociais mais gerais sobre as mulheres pescadoras, também discuto sobre o tempo e 

espaço relacionados as experiências vividas no mangue, além de discorrer sobre a 

memoria coletiva e individual. No terceiro e último capítulo, reflito sobre a maneira 

como essa comunidade se relaciona com o meio ambiente, temporalmente e 

espacialmente, a partir da observação de sua rotina diária na pesca, revelando no texto 

alguns saberes e fazeres das atividades da pesca do aratu. 
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-CAPÍTULO 1- 

 

1-MERGULHO NO COTIDIANO DO CRASTO:  

ASPECTOS SOCIO-AMBIENTAIS DO LOCAL DA PESQUISA 

 

 

1.1-Apresentação 

 

 Esta pesquisa utilizou os relatos das marisqueiras do Crasto(Santa Luzia do 

Itanhy, SE)  para compreender como se dá a apropriação física e simbólica da pesca, a 

partir das narrativas dessas mulheres sobre o tempo e espaço, além de trabalhos 

acadêmicos sobre a região.  

 Neste capítulo, apresento o povoado Crasto, com suas matas e rios, utilizando 

aspectos históricos e ambientais, a fim de compreender adiante as relações atuais das 

marisqueiras com o ambiente em que vivem, além de discutir minha inserção no campo. 

 Investiguei as características espaciais do ambiente em que estas vivem, tanto na 

atualidade como anteriormente, e que, portanto, contribuíram para a construção através 

dos anos, de sua visão de mundo. Mas algumas perguntas e problematizações se fazem 

necessária, diante desta situação: De que maneira a população desta região se relaciona 

com o meio ambiente, e como ela lida com a reserva ambiental existente nesta 

localidade? Para isto reflito brevemente, neste capítulo de que forma se deu o uso desse 

território ao longo dos anos e como é utilizado atualmente. 

  

1.2-Minha inserção no campo 

 

 A minha ida a campo, a fim de iniciar esta pesquisa, foi realizada após as 

devidas reflexões com base nos textos sugeridos nas disciplinas do mestrado e nas 

reuniões que estabeleci com o meu orientador.  Estive acompanhada de incertezas, 

ansiedades e dúvidas sobre o que encontraria e como a comunidade reagiria com o meu 

retorno. 

 Apesar de ter realizado conversas informais com homens, mulheres e crianças, 

utilizei-me dos relatos das trajetórias de cinco mulheres escolhidas, posteriormente. Ao 

entrevista-las pude, ao inicio da pesquisa, notar que entre os entrevistados, estes me 

possibilitariam alcançar o que almejava na pesquisa, pela riqueza de detalhes que suas 
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reflexões possuíam (da pesca, do meio ambiente, da comunidade, das relações sociais, 

etc.).  

 Sabe-se que a trajetória de um sujeito, ou grupo, contribui para a construção de 

suas narrativas das coisas em sua volta, dos fenômenos sociais e de sua realidade, assim 

como, as relações forjadas com o outro, numa relação dialógica. Numa pesquisa 

etnográfica o “real” é inventado pelo “antropólogo” (pesquisador) e também, pelo 

“nativo” (pesquisado)9. Os sentidos são acionados na tentativa de perceber a maneira 

como o nativo interpreta a realidade e de compreender como se dá o processo de 

construção da relação entre o pesquisador e o pesquisado.  

 Diante disto, fica perceptível que a prática da pesquisa antropológica requer um 

constante exercício de autocrítica de quem o realiza, uma avaliação de suas perspectivas 

em relação ao outro, uma reflexão em torno da alteridade. Esta preocupação é acentuada 

quando vamos ao campo, já que levamos conosco, da academia, conceitos já prontos 

sobre o nativo, sobre as comunidades pesqueiras ou sobre as comunidades indígenas, 

por exemplo, sendo que cada grupo, mesmo com características em parte enquadradas 

dentro de um conceito acadêmico, possui especificidades referentes ao contexto 

histórico e cultural que vivencia. Sabendo disto, é necessário ter o cuidado de se 

desvencilhar da noção romântica e, por vezes preconceituosa, em relação às 

comunidades tradicionais, que nos leva a pensá-las como desvinculadas da sociedade. 

Por isto, a importância em problematizar o lugar do pesquisador e dos conceitos 

utilizados na pesquisa.  

 Nesta pesquisa, meu esforço foi no sentido de refletir sobre as “habilidades 

ordinárias da vida” e sobre os “raciocínios nativos” das marisqueiras do povoado Crasto 

(em relação ao tempo e espaço da pesca), como também, se interessaram as 

pesquisadoras Joana Overing (1999), quando estudou os Piaroa da Amazônia, e 

Florence Weber (2002), que analisou as racionalidades do grupo de operário que 

desenvolviam a horticultura. Para essas autoras, durante muito tempo, nós, acadêmicos, 

fomos mal observadores do cotidiano e nos interessávamos somente pelo que era 

extraordinário, pelo exótico, e, por isso, não prestávamos atenção nas diversas maneiras 

de racionalizarmos nossas práticas cotidianas. 

 As comunidades tradicionais interagem com o todo social, além de possuírem 

formas peculiares e diversificadas  de enxergar a vida, a sua realidade, produzindo e 

                                                           
9 Florence Weber(2002) utiliza o termo nativo para definir  metodologicamente o pesquisado. 
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reproduzindo conhecimentos  singulares. Dessa maneira, observando o cotidiano, tive 

condições de perceber peculiaridades, já que: 

 
O homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 

individualidade, de sua personalidade. Nela colocam-se em 

“funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 

paixões, ideias e ideologias (HELLER, 2011, p. 31) 

 

 Ou seja, é no cotidiano, que os sujeitos sociais revelam o que têm de mais 

intimo, os sentimentos em relação ao trabalho, à família e que forjam as interpretações 

sobre sua vida social. No entanto, a intimidade tem se mostrado múltipla e complexa, 

pois, na sociedade contemporânea, a esfera privada pode, muitas vezes, inserir-se na 

esfera pública da vida. Em muitos casos, os sujeitos sociais passam uma significativa 

parte de seu cotidiano fora de suas residências, no ambiente de trabalho, de estudo e 

outros, por vezes, confundindo a casa e a rua, o privado e o público.   

 
A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob vários 

aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e significação ou 

importância de nossos tipos de atividade. São partes orgânicas da vida 

cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e os 

descansos, a atividade social sistematizada, o intercambio e a 

purificação (HELLER, Idem, p. 32).  

 

 

 No caso das marisqueiras, sua rotina em relação ao trabalho, a família, aos 

serviços domésticos se confundem, já que, enquanto pescam ou tratam dos mariscos 

também cuidam dos filhos, e no mesmo espaço que realizam estas tarefas também 

desfrutam do descanso e do lazer.  Através das entrevistas, ficou evidente que esses 

momentos de lazer – separados de seu trabalho - são pouquíssimos. 

 Ainda, segundo esta autora, há uma hierarquia no que se diz respeito à 

importância dada a uma ou a outra atividade da vida cotidiana, sendo que ás vezes o 

trabalho pode ser, por exemplo, orientador do restante das esferas sociais (HELLER, 

Ibidem). No entanto, essas hierarquias, apesar de existirem, estão inter-relacionadas, 

não sendo coerente desconsiderar esta interação.  

 Portanto, para termos uma melhor perspectiva das atividades cotidianas, é 

relevante a observação das espontaneidades das ações, como também, a hierarquia de 

importância destas ações.  O saber fazer está vinculado às práticas culturais, econômicas 

e simbólicas das comunidades tradicionais. A partir de sua observação e da maneira 

como é repassado temporalmente, pode-se compreender o processo em que seu 
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cotidiano é percebido, interpretado e reinterpretado por essas mulheres. Pensando nisto, 

os dias em que passei realizando o trabalho de campo me dediquei a ouvir as historias 

de vida dessas mulheres, bem como observar o seu cotidiano, ao menos nos momentos 

em que eu estava presente. 

 Como alerta Peirano (1995), entendemos que a pesquisa de campo, apesar de 

importante, não é a meta final de um trabalho antropológico, já que, o objetivo de um 

trabalho dessa espécie seria ir além da pesquisa empírica e da localidade pesquisada, ou 

seja, a junção da experiência empírica e teórica, de modo a favorecer novas 

descobertas. Baseado nas investidas reflexivas de antropólogos, como por exemplo, 

Mariza Peirano(1995), James Clifford (2002) e  George Marcus(2004), entendo que a 

escrita etnográfica precisa ser dialógica e polifônica e revelando as relações de poder e 

negociações presentes nessa experiência . Ademais, as subjetividades das relações entre 

pesquisador e objeto devem estar claras no texto, não dissociando as subjetividades da 

experiência de uma pesquisa etnográfica.   

 Importante frisar que antes de começar a pisar no chão do Crasto na tentativa de 

banhar-me nas águas da realidade social desses ribeirinhos, pesquisei informações e 

trabalhos sobre o problema que seria investigado.  O “terreno”10 foi investigado antes 

do meu retorno a esta comunidade.  

 No decorrer da pesquisa, entendi que uma pesquisa social quando se inicia abre 

um leque de questões e fenômenos a serem observados. Apesar disto, priorizei aqui o 

que havia percebido em relação aos objetivos iniciais, devido às possibilidades 

temporais e espaciais de uma pesquisa de mestrado. 

 Sabemos o quanto a antropologia, tanto clássica quanto pós-moderna, já discutiu 

sobre a complexidade do fazer etnográfico. Quando a esposa de Bronislaw Malinowsk 

publicou o diário de seu então falecido marido, muitas surpresas e respostas sobre a 

experiência deste antropólogo entre os trobriandeses, vieram à tona.  Esse mostrar de si, 

através do diário de campo, revelou que o trabalho etnográfico é relacional, sendo 

processual a sua feitura. O sujeito, o objeto e a realidade estão dialogando entre si, não 

estão separados. Mas, estão interagindo e se transformando. 

 O referencial teórico utilizado neste trabalho se deu em torno das reflexões sobre 

comunidades pesqueiras e gênero, além das teorias sobre memória, cotidiano e 

                                                           
10 “A análise dos métodos de pesquisa no terreno se trata de uma construção analítica e não de um simples lugar”. (Reflexão 
feita por Mette Louise Berg em “O desafio de encontrar e definir o terreno: reflexões em torno da diáspora cubana em Madri. ”) 
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etnografia. Saliento aqui que a pesquisa anterior 11 que participei na comunidade fez 

com que facilitasse meu retorno e minhas reflexões, já que, de certa forma, as 

experiências anteriores auxiliaram e contribuíram para a experiência atual. São duas 

pesquisas com diferentes focos, mas, que são similares em vários aspectos. Friso que 

hoje, a partir dessas reflexões, notei muitas similitudes e interconexões entre os estudos 

sobre as comunidades quilombolas e as comunidades pesqueiras12.  

 Apesar de já estar um pouco familiarizada com a comunidade, percebia que um 

olhar mais atento e localizado em determinado fenômeno, descortinaria, em certa 

medida, a realidade social que revisitava naquele momento. Um novo rol de 

possibilidades se abria quando dei um recorte específico ao meu tema mostrando um 

grupo social, rico e complexo quanto às possibilidades de investigação. 

 O meu retorno, após ter iniciado o mestrado13 , se deu no dia 29 de Setembro de 

2012. A data não foi escolhida aleatoriamente. Este era o último final de semana de 

setembro, momento em que, anualmente, acontece a festa de pescadores no povoado 

Crasto, onde realizam uma bela corrida de barcos ornamentados para este propósito. O 

evento reúne pescadores e habitantes das comunidades circunvizinhas, possibilitando 

uma maior sociabilidade nestes reencontros. Minha intenção era utilizar o momento da 

festa para reiniciar um diálogo, estabelecendo uma aproximação com a comunidade. 

 O acesso físico à comunidade é bastante complicado, tanto de carro próprio 

quanto de ônibus. A estrada é de barro e cheia de obstáculos14. São poucos os ônibus, e 

estes que existem ainda são sucateados, e sempre estão cheios nos momentos que estes 

ribeirinhos mais precisam, como nos dias de venda de mariscos na feira de Estancia, ou 

quando precisam comprar outros produtos. Apesar desta situação, no percurso, somos 

presenteados pela belíssima paisagem natural da mata atlântica que corta a estrada (foto 

abaixo). 

 

                                                           
11 Pesquisa que teve como intuito a construção do Relatório Antropológico da comunidade Quilombola Luziense, na qual este 
povoado está inserido. Minha participação se deu enquanto pesquisadora estagiária do INCRA. 
12 As comunidades quilombolas rurais, em sua maioria, sobrevivem de recursos advindos da natureza, assim como as 
comunidades pesqueiras. Esta característica reflete na maneira que estas comunidades sobrevivem economicamente e 
culturalmente consideradas como tradicionais. Apesar de não ter focado esta temática no trabalho por questões metodológicas, 
evidencio aqui que a comunidade está passando por uma contenda jurídica com os donos das terras que estes moram a fim de 
conquistarem o titulo de Território Quilombola. A identidade quilombola politica é reivindicada e acionada a fim de conquistar 
direitos secularmente excuidos pelo estado. Friso que esta identidade se relaciona também com as práticas tradicionais, com seu 
modo de vida. 
13 O mestrado em Antropologia Social foi iniciado em março de 2012 
14 Importante ressaltar que no momento que finalizo esta pesquisa, há uma estrada sendo construída que dá acesso a 
comunidade. É provável que a construção desta estrada cause mudanças significativas no modo de vida destes ribeirinhos. Hoje 
é perceptível que a lógica comercial e turística não adentrou totalmente a comunidade, mas, a partir de trabalhos como o de 
Wortman podemos supor e desconfiar quais as mudanças esse progresso trará. 
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Figura 1: Fotografia da estrada que corta a Mata do Crasto dando acesso aos povoados 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 

 

  Ainda, pude notar ao longo da pesquisa, a poética das sociabilidades que me 

eram apresentadas ali naquele ônibus e nos outros lugares. Todos se conheciam e 

conversavam com diversos assuntos sobre seu cotidiano. Eram brincadeiras que 

aliviavam o desconforto inicial das viagens e demonstravam o vínculo social entre os 

moradores. Antes do ônibus sair da comunidade para a sede do município de Estância, o 

motorista passava buzinando pelas ruas, avisando e chamando quem precisasse se 

deslocar. Além disto, cumprimentava os moradores que eram conhecidos tanto do 

motorista quanto dos passageiros. Sempre ouvia uma ou outra brincadeira de alguém do 

ônibus com os moradores que ficavam nas calçadas. 

 Sempre que ia à comunidade, ficava hospedada numa pequena pousada, até o dia 

em que fui convidada para dormir na casa de dona Finha (ex-marisqueira que se tornou 

minha principal interlocutora da pesquisa).  

 Almoçava e relaxava no restaurante de seu Edica, olhando o Rio Piauitinga e 

batendo papo com dona Santinha (pescadora) e outros ribeirinhos que ali apareciam. 

Numa dessas conversas, onde falava e explicava o que estava fazendo ali para dona 

Santinha, ela soltou espontaneamente algo que me fez retomar e refletir sobre as 

problemáticas do trabalho de campo. Na sua espontaneidade, e com grande sabedoria, 

quando falávamos dos montes de pesquisadores que ali já estiveram ela disse: “- Vocês 

fazem pesquisa no Crasto, mas só ficam aqui na beira do Rio. Vocês têm que ir mesmo 
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é lá para dentro, é lá que é o Crasto de verdade”.  Dona Santinha, que a propósito, era 

uma pescadora piadista e gostava de tomar uma cervejinha de vez em quando, tirou-me 

do conforto da beira do rio. Levantei-me daquela confortável posição e sai decidida a 

conhecer mais a fundo a realidade do Crasto. 

 O alerta de dona Santinha se referia às dificuldades vivenciadas pela 

comunidade, que ficam mais evidentes quando adentramos o povoado. Apesar da beleza 

do rio e da mata sempre apreciada pelos turistas, visitantes e pesquisadores, esta 

comunidade vivencia dificuldades sociais, assim como outras comunidades pesqueiras. 

Durante a pesquisa, e nas minhas andanças, tive a oportunidade de conversar com 

mulheres, homens e crianças que rondavam aquelas ruas. No entanto, privilegiei a 

aproximação de alguns habitantes daquela comunidade, para melhor conseguir adentrar, 

mesmo que minimamente, o cotidiano das marisqueiras.  

 Percebe-se que, na maioria das casas da comunidade, não há quintais ou espaço 

para o plantio de gêneros alimentícios. Apesar da abundância de terra ao lado da 

comunidade, ela pertence à propriedade de uma só família, ficando os ribeirinhos com o 

espaço das casas, das calçadas e dos rios e mangues para sobreviverem.  Busquei 

perceber quais estratégias eles delinearam, em seu dia a dia, para viver diante desta 

situação.  

 Ao chegar ao povoado Crasto, nos deparamos inicialmente com uma estreita rua 

que termina no início da única praça da comunidade. Esta é a rua onde situa o único 

posto de saúde da comunidade. Ao lado da praça, há um conjunto de pequenas 

habitações. Segundo informações que obtive com os moradores dessa localidade, essas 

casas são as casas em que os funcionários ficam pra realizar “serviços na fazenda” 

CAISA(Crasto Agro Industrial S/A), durante a temporada . 
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Figura 2: Fotografia das casas construídas ao lado da entrada da fazenda CAISA  

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 

 

 

 Ao lado dessas casas, há um portão que se estende até o rio, e dá acesso à 

fazenda Caisa.  Esta separação expressa o poder de quem ali vive. O concreto do grande 

muro invade o rio, impondo uma distância física e simbólica com o restante dos 

moradores. Pelo que percebi, em decorrência das conversas com os ribeirinhos, os 

moradores possuem uma relação paternalista com a família de proprietários da fazenda.  

 As casas do Crasto não possuem terreno, como um quintal, disponível para 

pequenas plantações. São casas muito próximas uma das outras, situação que conflitua 

com o monte de terra que há ao redor do povoado. Por esse motivo, o principal meio de 

angariar sua sobrevivência é a pesca, e com a venda do pescado excedente, conseguem 

comprar outros gêneros alimentícios e adquirirem objetos para suas casas e vidas 

(roupas suas e de seus filhos, eletrodomésticos, etc.). 

  Diante desta situação, as mulheres e homens desta região, durante o decorrer do 

tempo, forjaram estratégias de resistência para sobreviver. Sem quintais, sem 

possibilidade de plantar ou de caçar, os rios e mangues se mostraram como única 

alternativa, sendo que hoje é a principal fonte de renda para eles. 

 Passando pela praça, e seguindo a rua que fica em frente ao rio, encontramos 

uma pousada simples, um pequeno restaurante e um bar.  O dono do bar chama-se 

Edica, um antigo pescador que se orgulha de suas facetas durante a época que pescava. 
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 Nas várias andanças, durante o período da pesquisa notei e reafirmei a ideia de 

que a comunidade sobrevive maciçamente da pesca. Surpreendi-me com o fato de que a 

pesca está relacionada não só com a sobrevivência, mas de maneira tão forte com os 

momentos de sociabilidades e com o cotidiano em si.  Os homens, no final da pesca, 

tomam cerveja, ouvem música e jogam dominó na beira do rio. Também encontrei 

algumas vezes mulheres marisqueiras, no momento de sua folga, tomando banho de rio 

com seus filhos ou conversando embaixo de árvores, na beira do rio.   

 

1.3-O povoado Crasto 

 

 O povoado Crasto está localizado no município de Santa Luzia de Itanhy15, 

região litoral sul-sudeste do estado de Sergipe, distante 86 km da capital de Sergipe, 

Aracaju.  

  O município de Santa Luzia de Itanhy compreende a povoação mais antiga do 

mencionado estado de Sergipe. É margeado pelo estuário dos rios Indiaroba, Piauí e 

Piauitinga, tendo como municípios limítrofes Indiaroba ao sul, Umbaúba a sudoeste, 

Arauá a noroeste, ao norte Estância e a oeste Itabaianinha. Sua área é de 336,2 km², 

correspondendo a 1,53% do Estado de Sergipe, com população de 13.757 habitantes, 

sendo 2.563 localizados na área urbana e, em sua maioria, 11.194 na zona rural, com 

uma densidade demográfica de 40,92hab/ km², segundo dados do IBGE (2010).   

 Várias regiões litorâneas do Nordeste Brasileiro tiveram em sua história forte 

presença de trabalhadores escravizados na época colonial, situação também verificada 

em Santa Luzia do Itanhy, como notaremos adiante. 

 O nome do município é uma junção do nome da santa da Igreja Católica 

chamada Santa Luzia, com o termo itanhy que era utilizado pelos indígenas da nação 

Tupinambá 16 para denominar o atual Rio Real.  

 

                                                           
15 Inicialmente denominada de Aldeia de São Tomé, Santa Luzia do Itanhy foi elevada à freguesia por ato da Arquidiocese da 
Bahia, em 05.07.1680, sendo que em 1698 adquiriu foros de Vila com o nome de Vila Real de Santa Luzia do Itanhy, ou Vila Real 
do Piaguy. Em 1831, perde a autonomia para a povoação de Estância. Restaurada por Lei de 16.02.1835 e em 1943, por 
Decreto Estadual, havia mudado o nome para Inajaroba. O Decreto-Lei nº 88, de 25.11.1948, deu-lhe o atual 
topônimo.(Fonte:IBGE) 
16 Tupinambás é o nome de um povo indígena brasileiro descendente da tribo tupi que até o século XVI, habitava duas regiões 
da costa brasileira: a primeira ia desde a margem direita do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano; a segunda abrangia o 
litoral sul do atual estado do Rio de Janeiro e o litoral norte do atual estado de São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rec%C3%B4ncavo_Baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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Figura 3: Mapa da localização do município Santa Luzia do Itanhy/INCRA-2005 

 

 

 Como referido antes, onde atualmente se localiza o município de Santa Luzia do 

Itanhy, viviam os índios Tupinambás que tiveram seu território colonizado de forma 

violenta pelos portugueses, já que esses mantinham aliança com os franceses que 

exploravam o pau-brasil em abundancia. Os índios procuraram responder esta invasão 
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com resistência, mas não foi suficiente para evitar a destruição de varias tribos nos 

litorais sergipanos (DANTAS,1991). 

 Em 1575, padres jesuítas fundaram missões no território onde hoje é Sergipe. 

Foram criadas as missões de São Tomé (na atual Santa Luzia do Itanhy), Santo Inácio 

(as margens do rio Vasa-Barris em Itaporanga) e São Paulo (no litoral). Os jesuítas 

responsáveis pela catequização dos indígenas foram Gaspar Lorenço e João Salônio.  

 A colonização de Sergipe deu-se, principalmente, pelo interesse dos criadores de 

gado da Bahia pelos rios da região. No entanto, o principal estímulo para a colonização 

do território pelos portugueses - onde hoje é o município de Santa Luzia do Itanhy - foi 

o cultivo da cana e, por sua vez, a produção de açúcar, já que a geografia do local era 

propícia para tais produções. 

 

Sua conquista, bem como sua ocupação, está diretamente ligada à 

necessidade de expansão das fazendas canavieiras de Pernambuco e 

Bahia. Mas se deve destacar a tentativa de crescimento das zonas de 

criação de gado. Essa atividade trouxe para a região em meados do 

século XVI, Garcia d’ Ávila, rico senhor de terras, o qual recebe do 

então governador Luiz Brito, a incumbência de explorar a região. Com 

o receio dos ataques dos índios que habitavam a região, Garcia d’ 

Ávila abandona sua missão (MARCON; BONFIM, 2009, p 15). 

 

 Esta região abrigou vários engenhos e usinas de açúcar na época escravocrata e 

início do século XX, próximos a povoados que hoje formam a comunidade quilombola 

Luziense, como o São Félix, o Castelo, o São José, o Sagüim, o Cedro, o Priapú, o 

Palha, o Pau Ferro entre outros.  

 

Cabe chamar a atenção sobre a população do município, que durante o 

auge da economia do açúcar, os engenhos agregavam famílias de 

trabalhadores em torno de si, na lida com a limpeza dos terrenos, o 

plantio, o corte, o carregamento da cana de açúcar, mas também do 

trabalho de movimentação dos engenhos. Eram moradias temporárias 

ou permanentes, que contribuíram para dar origem a alguns povoados 

do município localizados muitos próximos dos engenhos. No período 

da escravidão, eram os escravos que tocavam estes trabalhos, que fora 

gradativamente substituído pela mão de obra livre (MARCON; 

BONFIM, 2009, p. 17) 
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Figura 4: fotografia da Igreja construída na época que os jesuítas habitaram o 

povoado (Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 

 

 Destaca-se, além disso, as ruínas de uma antiga igreja da época dos jesuítas no 

povoado Crasto (foto acima). Na atualidade, o município permanece com a maioria de 

sua população sobrevivendo de recursos naturais. A agricultura (com o coco, a manga, a 

laranja e a mandioca), a pecuária (com os bovinos, ovinos e suínos) e a avicultura (com 

os galináceos) são as principais fontes de renda do município. A partir destas 

informações, o IBGE (2010) classifica este município como uma população 

predominantemente rural. 

 O Crasto faz parte do grupo de sete povoados que formam a Comunidade 

Quilombola Luziense. São eles: Rua da Palha, Pedra Furada, Cajazeiras, Bode, Taboa, 

Pedr’agua e o Crasto. O certificado desta comunidade foi emitido pela fundação 

Palmares em 12 de novembro de 2005. Dentre estes povoados, o Crasto, é o que possui 

mais moradores, compreendidos em 292 famílias.  
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Figura 5: fotografia dos barcos na beira do rio Piauitinga 

 

 O Crasto é cercado pelos rios Piauitinga e Piauí, tendo uma área preservada com 

vegetação nativa que é uma exuberante Reserva Ecológica Particular de Mata Atlântica, 

conhecida como Mata do Crasto, formando um micro-habitat, que se destaca na 

paisagem da região como uma área com variedades da flora e fauna silvestre. 

 Apesar de ser próximo a pontos turísticos, como Mangue Seco e a Ilha da Sogra 

(separados pelo rio Piauí), percebe-se que o povoado não recebe muitas visitações 

turísticas, pois, o Crasto é de difícil acesso devido à estrada de barro que o liga a sede 

do município. Devido a isso, o acesso acontece, por meio de barcos ou por uma estrada 

de terra. O povoado possui um restaurante e uma pousada que dão suporte aos poucos 

visitantes, que aparecem geralmente, em tempo de festas ou com interesses de pesquisa 

da região17. 

É importante frisar que a maior parte do povoado faz parte da fazenda CAISA 

(Crasto Agroindustrial S/A), sendo que toda sua extensão inclusive parte do rio é 

cercada, impossibilitando o livre acesso dos moradores. A fazenda possui 2.666 ha, 

considerada uma das maiores propriedades do Estado de Sergipe (INCRA,2009). 

No entanto, apesar da grande extensão de terra que faz parte do povoado, os seus 

habitantes não desfrutam disto. Como já dito anteriormente, as casas não possuem 

quintais com terreno para que estes possam realizar pequenas plantações.  

 

                                                           
17 Relato de seu Edica(dono do restaurante). 
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Figura 6: Mapa que situa a localidade do povoado Crasto e dos outros povoados da comunidade 

Quilombola Luziense (INCRA,2005) 

 

 

1.4- A Mata do Crasto 

 

A Mata Atlântica é um mosaico de espécies, que chama a atenção de estudiosos 

de diversas áreas e de pesquisas interdisciplinares. No Brasil, são mais de vinte mil 

espécies de plantas, além de 270 espécies conhecidas de mamíferos encontradas neste 

bioma. De uma área equivalente a 1.315.460 km de Mata Atlântica no Brasil, na 

atualidade, restaram apenas 8,5% de remanescentes florestais18. 

                                                           
18 Informação retirada em 20/02/2013 do site: http://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/. 

http://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/
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Figura 7: Mapa de reserva ambiental(INCRA/2010) 

 

No Crasto, a área preservada ocupa 40% da área da fazenda CAISA19. É a 

segunda maior Reserva Ecológica do estado. Esta fazenda pertence à família dos 

Leite20, há mais de cinquenta anos. A mata do Crasto é uma RPPN (Reserva Particular 

de Patrimônio Natural), uma das modalidades de UC (Unidade de Conservação), que 

                                                           
19 Conforme DOU, pg.13802 que publica a portaria de 10/08/1989 do IBAMA-Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis. 
20 Família influente na política e na economia da região tendo como integrantes por exemplo o Engenheiro fundador da principal 
Empresa de energia elétrica da região (SULGIPE), Jorge Prado Leite e seu filho que foi prefeito do município de Estância em 
2004. 
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visa a conservação do meio ambiente, sendo definido pela lei federal (lei n. 9.985, de 18 

de julho de 2000) do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)21.  

Das muitas espécies que são encontradas na mata do Crasto, como tatus, pebas, 

veados, raposas, camaleões, teiús, jibóias, cascavéis, malhas de sapo e cobras d’água, 

foi identificado por pesquisadores, um primata em extinção chamado Guigó, espécie 

condicionante para a realização do projeto Guigó22, que desenvolveram ações para a 

conservação desta espécie e de outras encontradas.  

A principal ameaça a este habitat e às espécies nele contidas, inicialmente, se 

deu com a colonização desta área e o plantio da cana de açúcar e, mais recentemente, 

com a implantação de pastagens para a produção pecuária como destacado 

anteriormente. Este histórico de depredação, em função do cultivo da cana de açúcar, 

resultou na destruição de grande parcela da mata atlântica do estado de Sergipe, 

existindo atualmente, uma pequena extensão de 40 km de largura em todo o estado, 

sendo que 700 hectares estão localizados no município de Santa Luzia do Itanhy.  

Apesar desta RPPN ser uma área com povoados próximos, a utilização por esses 

moradores, provavelmente, não representaria perigo significativo. Afinal, os povoados 

são formados, em sua maioria, por pequenos agricultores e pescadores que utilizam os 

recursos naturais para sobrevivência e não para grande comercialização. Sobre parques 

nacionais e categorias similares, Diegues discutiu a não inserção das populações locais 

nestas políticas, que em sua maioria sobrevivem de recursos da natureza com atividades 

de subsistência. 

 

Os parques nacionais e categorias similares são áreas geográficas 

extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, 

devendo possuir atração significativa para o público, oferecendo 

oportunidade de recreação e educação ambiental. A atração e uso são 

sempre para as populações externas à área e não se pensava nas 

populações indígenas, de pescadores, ribeirinhas e de coletores que 

nela moravam. Nos Estados Unidos por exemplo, se prevê e se 

estimula a construção de hotéis para receber turistas e visitantes. 

Tanto aqui como lá, o objetivo é conservar uma área natural contra os 

avanços da sociedade urbano-industrial, sem se atentar para o fato de 

                                                           
21 Segundo o Snuc em seu Artigo 21, “a Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. § 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de 
compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da 
inscrição no Registro Público de Imóveis. § 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme 
se dispuser em regulamento: I - a pesquisa científica; II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais”  
22 Do centro de proteção de primatas brasileiros do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade(ICMBIO)em 
parceria com a Universidade Federal de Sergipe, a Companhia para Desenvolvimento Dos Vales do Rio São Francisco e 
Parnaiba(CODEVASF) e a Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis(IBAMA) 
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grande parte dessas “áreas naturais” estarem sendo habitadas por 

populações que nada tem de “modernas” e tecnológicas. Ao contrario 

em sua maioria são populações que vivem de atividades de 

subsistência, com fraca vinculações com o mercado e com pequena 

capacidade de alteração significativa dos ecossistemas (DIEGUES, 

2001, p. 114).   

 

 

Esses modelos de conservação visualizam o povo local, como ribeirinhos, 

quilombolas e outros, como inimigos e degradadores do meio ambiente. O impedimento 

abrupto do acesso a estas unidades de conservação por esses grupos, faz com que 

costumes, mitos e saberes seculares ligadas a esse ambiente caiam no esquecimento. 

São muitas as pesquisas realizadas nesta região. Além das pesquisas em torno 

das espécies de animais, o interesse da academia tem se verificado também com a flora 

local, onde pesquisas financiadas pela UFS e pelo CNPq detectaram uma multiplicidade 

de espécies florais nesta região como, por exemplo, a pesquisa realizada pela professora 

do departamento de Biologia da UFS Myrna Landin com o projeto Mata Atlantica de 

Sergipe. 

O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA) da UFS também vem desenvolvendo pesquisas voltadas para a Mata 

Atlântica desta região, a exemplo da dissertação de André Luiz Conceição Santos 

(2009), que compôs o Diagnóstico dos fragmentos da Mata Atlântica de Sergipe. Neste 

trabalho detectou que a região entre Aracaju e o Rio Real, possui o maior número de 

fragmentos de Mata Atlântica, as maiores médias de tamanho e menores distâncias entre 

os fragmentos de Sergipe. A partir deste dado, ele considera esta região prioritária para 

a conservação da Mata Atlântica em Sergipe. 

Não se pode negar que esta modalidade de conservação (RPPN) auxilia na 

proteção da natureza e das diversas espécies de fauna e flora. RPPN é uma categoria de 

conservação em área privada, através da ação voluntaria do proprietário, sendo que o 

tamanho da reserva é definido pelo dono do terreno. Apesar de ter encontrado 

benefícios nesta modalidade, principalmente, na conservação da fauna e da flora. 

Podemos perceber que esta iniciativa depende somente de um proprietário, e não 

considera os impactos e perdas para as populações que secularmente vivem nestas 

localidades. 

No caso do povoado Crasto e sua mata, percebeu-se uma grande preocupação da 

academia, através das pesquisas mencionadas acima, com a fauna e a flora da mata que 
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auxiliou na conservação deste habitat. No entanto, conversando com moradores da 

região do Crasto, eles revelaram que não possuem um vínculo significativo com a mata, 

a utilizando apenas para coleta de poucas madeiras. Por meio das entrevistas e relatos, 

percebi referencias do uso da mata pelos mais velhos, demonstrando que os jovens, 

durante os cinquenta anos de existência desta Reserva, perderam o contato e o uso da 

mata, assim como, provavelmente, os saberes seculares vinculados a este habitat. 

 Além da perda dos saberes culturais e ambientais, a preocupação localizada da 

RPPN, sem considerar a totalidade da região como os rios, mangues e seus moradores, 

não contribuem para a visibilidade dos problemas ambientais em sua totalidade. Através 

destes relatos, também, foi salientada a diminuição de algumas espécies nas 

proximidades do Crasto, espécies como o sururu e o caranguejo.  A preocupação 

localizada com a mata e o esquecimento da necessidade de cuidar dos rios e mangues da 

região pode causar impactos futuros na totalidade do biosistema. Sobre este descuido 

com o meio ambiente, cito a desova do lixo em rios e mangues do Crasto, aspecto que 

pude notar no decorrer das minhas idas ao campo, bem como foi frisado nos colóquios 

que estabeleci com a população. Devido a essa situação, que causa a diminuição das 

espécies marítimas, ouvi destes moradores que eles não mais pescam como antes nos 

mangues da região, necessitando deslocar-se para mais longe, no intuito de realizar as 

atividades que eram feitas ali, próximo as suas casas. 

A separação abrupta das comunidades das UCs, além de causar danos 

simbólicos e físicos para estas regiões, causam também conflitos entre proprietário das 

RPPNs e os habitantes locais. Sendo que a iniciativa de conservação é de interesse de 

todos os habitantes, principalmente, dos que sobrevivem diretamente de recursos 

naturais, que são a maioria nesta região. Apesar disto, deve-se ter em mente que a mata 

do Crasto é uma das maiores reservas ambientais do estado de Sergipe.  

 O objetivo principal da proteção dessas áreas são atributos ecológicos 

importantes, frisando sua riqueza estética e natural e excluindo a moradia de pessoas em 

seu interior (DIEGUES, 2008).  A população local é impedida de transitar entre estas 

reservas, porém turistas e pesquisadores têm o acesso permitido no Crasto, com a 

devida negociação realizada com o caseiro da fazenda, chamado Raimundo. 

Na atualidade, há uma grande preocupação com modelos de conservação de 

áreas preservadas que respeitem as populações, que vivem tradicionalmente nestas 

áreas. Esses territórios são importantes para essas populações tanto para reprodução 

material, quanto para reprodução cultural. Em inúmeras destas regiões, consideradas 
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tradicionais, os habitantes locais não se comportam como destruidores da natureza, já 

que se utilizam dela para a sobrevivência e não para o acúmulo do capital. Este assunto 

foi amplamente discutido por Diegues (1996) em “ O mito moderno da natureza 

intocada”, revelando que as ações importantes para a conservação da biodiversidade 

devem ser aliadas à conservação da diversidade sociocultural, além do que, as 

especificidades locais dos habitantes e da região devem ser amplamente revisadas.  

 

1.5- A águas do Crasto/Santa Luzia do Itanhy-SE 

 

 O estado de Sergipe possui 6 bacias hidrográficas (São Francisco, Japaratuba, 

Sergipe, Vaza Barris, Piaui e Real). O município de Santa Luzia do Itanhy está inserido 

na bacia hidrográfica do Rio Piauí que é a segunda maior de Sergipe. Esta bacia nasce 

na divisa com a Bahia entre os municípios de Simão Dias e Riachão do Dantas, na Serra 

de Palmares, possuindo 132 km de extensão ocupando uma área de 4.150 m2, drenando 

32,5 % do Estado. Sua rede é formada de numerosos riachos e rios que atravessam os 

tabuleiros de Boquim-Lagarto e o relevo cristalino de Simão Dias. Constituem a 

drenagem principal, além do Rio Piauí, os Rios Guararema, Indiaroba e Sapucaia23.  

 Como já foi dito anteriormente, o povoado Crasto é banhado pelos rios Piauí e 

Piauitinga. Além do desmatamento de suas matas ciliares, a Bacia do Piauí enfrenta 

problemas referentes à poluição das águas em decorrência das atividades industriais, 

presentes no município de Estância. Além disto, a implantação de projetos de 

piscicultura e de carcinicultura progrediram e é uma preocupação para os moradores, 

tendo em vista os impactos ambientais decorrentes dessas atividades sobre as dinâmicas 

ecológicas na região (poluição, desmatamento de mangues, diminuição de espécies 

estuarinas e marinhas). A precária coleta do lixo também auxilia na degradação do 

ambiente, já que os ribeirinhos jogam o lixo nos mangues e nos rios. 

 A ocupação deste povoado, além dos fatores históricos demonstrado acima, 

deve-se também a riqueza ecológica da região. Existiam índios que mantinham uma 

relação física e simbólica com o rio, com as matas e com os mangues, antes da chegada 

dos colonizadores. E após a abolição, os trabalhadores, que antes eram escravizados e 

foram libertos, refugiaram-se ali próximo às fazendas, onde continuaram realizando 

serviços e onde também estariam margeando os rios. 

                                                           
23 Informações retiradas do Relatório Agronômico da Comunidade Quilombola Luziense(INCRA/2010) 
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Certamente, após a abolição da escravatura, para se manter a 

continuidade da produção, fora necessária uma quantidade expressiva 

de trabalhadores. Muitos ex-escravos possivelmente continuaram 

prestando serviço nas propriedades e assim foram se mantendo na 

região. Cabe salientar que o mesmo deve ter acontecido com outros 

engenhos, já que nas primeiras décadas do século XX, esta ainda era 

uma atividade econômica importante para o município (MARCON; 

BONFIM, 2009, p.41). 

  
  

 

 O município faz parte da APA (Área de Proteção Ambiental)24 do Litoral, criado 

através do decreto número 13.468 de 22 de janeiro de 1993, com uma estrutura de 

ocupação abrangendo a área entre a foz do Rio Vaza Barris e a desembocadura do Rio 

Real, com cerca de 55,5 Km de costa e largura variável de 10 a 12 Km do litoral para o 

interior.25  

 Não é demais frisar que hoje, no mundo há de 25 a 34 milhões de homens e 

mulheres no trabalho da pesca 26. Deste contingente, 75% são pescadores artesãos. Já no 

Brasil, a pesca artesanal representa uma importante modalidade de trabalho. Dados 

oficiais de 2006 indicam existir 390.761 pescadores artesanais, estando 47% 

concentrada nos estados do Nordeste27.  

 No entender de vários estudiosos (DIEGUES, 2004; MALDONADO, 1993; 

RAMALHO, 2006), a pesca artesanal pode ser definida como uma forma de trabalho 

baseado na família e no compadrio – sem assalariamento - apoiado no sistema de 

parceria e que usa tecnologias tradicionais de baixo impacto sobre a natureza, 

dependendo do fluxo da natureza. Funda-se num conhecimento tradicional sobre os 

ciclos das espécies e nas formas complexas de usos de técnicas e tecnologias de captura 

(corpo, redes, linha, vara, etc.), sendo um modo de vida em que valores materiais e 

imateriais tecem uma cultura singular, com suas maneiras de perceber o ambiente e a si.  

 Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), do Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA), de 2010, estavam registrados e ativos 853.231 

pescadores profissionais, distribuídos nas 27 Unidades da Federação. Por sua vez, o 

Nordeste concentra o maior número de pescadores com 372.787 registros, 

                                                           
24 Segundo o SNUC, em seu artigo 15, “a Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos  ou culturais  especialmente importantes para a qualidade de 
vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” 
25 informação retirada do site: http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/index.php?id=11 
26 Organização Internacional do Trabalho-OIT.  
27 Dados coletados n0o artigo: “Trabalho artesanal, cadências infernais e lesões por esforços repetitivos: estudo de caso em uma 
comunidade de mariscadeiras na Ilha de Maré, Bahia”(2011) 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/index.php?id=11
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representando 43,7% do total do país; em seguida vem a Região Norte, com 330.749 

registros (38,8%). Assim, juntas essas regiões respondem por 72,4% do universo de 

pescadores profissionais do Brasil. Deste contingente 59,15% homens e 40,85% 

mulheres, sendo que no nordeste 53,77% homens e 46,23% mulheres; e os últimos 

dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), de 2012, apontam a existência de 

mais de 1 milhão de pescadores (as) artesanais no País. 

 

 

Figura 8: Mapa da Bacia Hidrográfica da comunidade quilombola Luziense 

 

 Em Sergipe, há 20.086 pescadores profissionais cadastrados. Dentre estes 

9.041(45,01%) são homens e 11.045 (54,99%) mulheres. Diferente da maior proporção 
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de homens na pesca em todo o Brasil e no Nordeste, em Sergipe este contingente é 

diferenciado pela maior quantidade de mulheres no universo da pesca. 

  No que tange a idade destes profissionais, em Sergipe a pesquisa contabilizou 

que entre os 20086 havia o seguinte quantitativo: 

 

QUADRO I: QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS DA PESCA EM SERGIPE 

IDADE QUANTITATIVO 

Menor que 20 anos 91 

Entre 20 e 29 anos 4198 

Entre 30 e 39 anos 6144 

Entre 40 e 49 anos 5425 

Entre 50 e 59 anos 3491 

Entre 60 e69 anos 716 

Acima de 70 anos 21 

FONTE:MPA(2010).28 

 

 

 Esses dados revelam a importância da atividade e sua singularidade no estado. O 

município de Santa Luzia do Itanhy é um dos maiores produtores de pescados de 

Sergipe, ocupando o terceiro lugar, segundo os dados da CEPEME-IBAMA (2010). 

Com isto, Sergipe contribuiu com 5.934,0 toneladas(t) de pescados capturados de 

maneira extrativa, das 785.366,3(t) produzidos no Brasil no ano de 2010.  

 O levantamento estatístico realizado pela Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) intitulado “Estatística Pesqueira da Costa do Estado de Sergipe e Extremo Norte 

da Bahia” verificou que dentre os portos analisados em Santa luzia do Itanhy, o Crasto 

foi onde mais desembarcou pescado (68%) seguido pelo porto de Coqueirinho (23%) e 

Paca (9%).  Os principais recursos contabilizados no desembarque foram o aratu (20%), 

seguido pelo caranguejo(16%) e pelo camarão pequeno(10%). 

 

Santa Luzia do Itanhy ainda foi computada no primeiro lugar em 

desembarques para caranguejo(36%), aratus(48%) e os 

camurins(22%), este ultimo conhecido como robalo. Alem disso ficou 

em segundo lugar para a lambreta(31%) e a sardinha(25%). A receita 

foi de R$ 2.528.671,20 (UFS, 2010). 

                                                           
28FONTE:http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20Estat%C3%ADstico%20MPA%202010.pdf 

http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20Estat%C3%ADstico%20MPA%202010.pdf
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 Um dos produtos destacados acima, o aratu, decorre da pesca feminina, o que 

explicita, mais uma vez em termos econômicos, a importância das pescadoras na 

significativa produção anual de pescados capturados na localidade, ao envolver um 

contingente expressivo das mesmas neste trabalho.  

 Embora não haja dados estatísticos mais detalhados sobre a pesca feminina no 

Crasto, visto que as informações do MPA revelarem situações por município -  no geral 

- e não por povoado, salta aos olhos de quem vai ao Povoado do Crasto o número 

significativo de mulheres que “estão indo ou chegando da maré”, como gostam de dizer, 

sempre em grupos (mães, tias, irmãs, cunhadas, comadres, filhas e filhos pequenos).  

Constatei isso durante todo o meu trabalho de campo, sendo também, para muitos 

moradores locais, “uma marca do local”.  

 Nunca é demais destacar que a existência de rios, manguezais e estuários na 

localidade possibilitara a presença de pescadoras na localidade, haja vista que é nesses 

ambientes aquáticos que tradicionalmente ocorre o trabalho da mulher na pesca e não no 

mar alto (oceano), a saber, a pesca feminina acontece no mar-de-dentro e não no mar-

de-fora, como já foi destacado por vários estudiosos sobre outras realidades 

(RAMALHO, 2006; WOORTMANN, 1992). 

 Nesse sentido, a riqueza, a biodiversidade ecológica da região proporcionou 

condições de fixação de grupos sociais que passaram a depender diretamente dos 

recursos naturais (pescadores, marisqueiras, agricultores, etc.).   
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-CAPITULO 2- 

O TEMPO E ESPAÇO VIVIDO 

 

 

2.1-Apresentação  

 

 Nas conversas iniciais que tive com os ribeirinhos do Crasto, percebi que quando 

explicitava sobre minhas intenções em ouvir as marisqueiras, eles sempre mencionavam 

uma rua em especifico, a rua do Murici. Continuei minha caminhada à procura da rua 

que haviam me relatado. Cheguei e pude confirmar que se tratava da rua das 

marisqueiras.  Havia vários grupos de mulheres e crianças, nas calçadas de suas casas, 

realizando catado do siri. 

 Durante a pesquisa, como estratégia metodológica, após informar minhas 

intenções, sentava com esses grupos nessas rodas ao entardecer, ouvindo e perguntando 

sobre a vida delas, na tentativa de pescar informações para minha pesquisa. 

 Apresentarei neste capítulo, as mulheres e meninas que trabalham nos mangues 

e nos rios do Crasto, demonstrando a partir da memória e do cotidiano, a maneira como 

estas repassam os saberes tradicionais geracionalmente. No primeiro subcapítulo, fiz 

uma breve discussão com base na literatura sobre a mulher na pesca, a fim de, 

compreender a posição social que esta ocupa na comunidade. No segundo, apresento 

algumas histórias de vida para vislumbrar os marcos da memória individual e coletiva 

sobre o mangue, e, no terceiro, apresento a rotina diária das trabalhadoras das águas. 

  

2.2-Encontro com as trabalhadoras das águas e o repasse de saberes 

 

 Nas comunidades litorâneas, com algumas exceções, o homem e a mulher, 

ocupam posições sociais e realizam atividades consideradas como específicas de seu 

gênero. A posição social de um sujeito, atribuído por um determinado grupo, pode 

influenciar a maneira que este organiza suas atividades diárias.  A mulher e o homem 

organizam seu cotidiano a partir destas posições, relembrando que é importante 

considerar as contingências na relação existente entre estrutura social e sujeito social, a 

fim de compreender as particularidades locais das relações e dos fenômenos sociais. 

 A visão dicotômica de conceber os sexos, assim como, as posições sociais 

ocupadas por eles são atualmente problematizadas. As características biológicas não são 
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suficientes para conceber o gênero, e nem suas atribuições sociais. No entanto, as 

especificidades sociais que fazem com que um e outro sejam de um ou de outro gênero 

são atribuídas socialmente e historicamente. Diante disto, se faz necessário 

problematizar a visão essencialista de conceber a mulher e a natureza, o homem e a 

cultura que fortalecem ainda mais as opressões e desigualdades entre os sexos. 

 Apesar da questão do gênero, na pesca, não ser o foco da pesquisa, ressalto aqui, 

a importância de refletir a posição ocupada pelas mulheres na comunidade, além de 

problematizar o desprestigio das funções realizadas por elas, entendendo que é 

extremamente necessário a reflexão em torno dessas desigualdades, já que esta pesquisa 

se propôs a ouvir as mulheres marisqueiras. Desconsiderar esse debate auxiliaria na 

invisibilidade e reforçaria a noção determinista e essencialista de conceber a relação 

entre a mulher e a natureza. Acredito que as posições sociais ocupadas pelo sujeito 

dialogam com o todo social. Neste sentido, quanto às atividades realizadas pelas 

mulheres, Woortmann (1991) notou em seu estudo, que nas comunidades pesqueiras 

elas são consideradas “complementares”, mesmo que estas ocupem um lugar central na 

comunidade. Este fato é percebido também no Crasto.  Além do trabalho realizado no 

âmbito da pesca, a mulher interfere e exerce primordial influência em outros campos 

societários como a religião, a organização familiar e a transmissão de saberes e mitos. O 

homem também participa, no entanto em menor escala, devido a atribuições domésticas 

serem socialmente e historicamente dedicadas a mulher. 

 Na atualidade, apesar da mulher ter conquistado espaços de poder e ocupado o 

setor produtivo da sociedade, os espaços atribuídos socialmente a elas ainda são 

desvalorizados, como por exemplo, as funções reprodutivas, que são atribuídas ao sexo 

feminino, e, desprestigiada socialmente. A marisqueira, além de pescar, muitas vezes 

junto com os filhos menores, ainda realiza as funções da casa, que não são 

contabilizadas como trabalho, nem pela sociedade e nem pelo grupo. Faz-se necessário 

que o poder público considere o trabalho produtivo e o reprodutivo dentro das relações 

sociais. A forma dicotômica de considerar estas relações à fortalece ainda mais. 

 Sabe-se que as funções atribuídas às mulheres, nas comunidades tradicionais, 

são relacionadas como atividades complementares às atividades domésticas, como, por 

exemplo, as atividades executadas pelas marisqueiras, pelas mangabeiras e pelas 

roceiras. No caso da pesca, significativamente, alguns estudos sobre comunidades 

pesqueiras perceberam que a pesca é eminentemente masculina, como notou Motta-

Maués (1999) ao revisar trabalhos sobre o tema pesca e mulher. A autora realizou um  
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estudo dos trabalhos produzidos nas décadas de 1970 e 1980 sobre gênero e 

comunidades pesqueiras. Sua escolha por estas décadas se deu pela importância 

relacionada à mudança do enfoque nas temáticas de gênero e pesca que ocorreu neste 

período. Notou que as relações sociais entre homens e mulheres, na sociedade, em geral 

eram reproduzidas de maneira peculiar por essas comunidades, sendo que, o universo da 

pesca reproduziria as posições sociais desses sujeitos sociais, perceptível a partir dos 

costumes e da cultura comunitária.  

 
Não obstante as investigações, políticas setoriais, têm sido incipientes 

na incorporação da dimensão de gênero. Por sua vez ao se tratar de 

comunidades pesqueiras artesanais- também referidas como “de 

pescadoras de pequena escala”- é preciso considerar que se trata de 

comunidades onde permanece a articulação das várias dimensões da 

vida (trabalho, lúdico, religião), enquanto o foco maior das políticas 

reside nos objetivos de produção em si e de qualidades de vida 

entendida como geração de renda. Além disso, ainda é baixo o 

interesse em evidenciar as atividades das mulheres na pesca, o que se 

reflete na falta de estatísticas (MANESCHY, 2012, p. 714). 

 

 Esta realidade de desprestigio foi percebida na pesquisa quanto às atividades 

executadas por mulheres. Mesmo com o grau de importância das atividades realizadas 

por elas, nesta comunidade como, por exemplo, a pesca do aratu, que é o principal 

marisco coletado na região.  

 Para Cavalcanti (2010), tanto as populações das comunidades, como os 

acadêmicos que estudam a temática da pesca, não dão a devida importância ao trabalho 

reprodutivo realizado pelas mulheres, mesmo este sendo imprescindível para que o 

homem realize atividades laborais como a pesca. Desmistifica a ideia de que a mulher 

não pesca devido à realização das funções domésticas e da sua condição biologizante. 

Estas, na maioria das vezes, realizam as funções domésticas juntamente com a atividade 

da pesca. Em seu estudo, percebeu que este tipo de discurso é reproduzido tanto por 

acadêmicos (mesmo alguns não notando) como pelas próprias mulheres e homens 

destas comunidades.  

 Na comunidade pesqueira do Crasto, enquanto o homem vai para o mar pescar 

peixe e caranguejo, a mulher fica na terra assumindo as outras funções do grupo, como 

cuidar dos filhos, realizar os serviços domésticos, além de pescar siri e beneficiá-lo. 

 Com o maior tempo dedicado as funções consideradas como reprodutivas, essas 

mulheres são as principais responsáveis pelos repasses dos saberes do grupo, já que, 

elas estão mais próximas ao cotidiano da família e da comunidade. No entanto, é 
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importante salientar que as funções e posições sociais dessas mulheres são atribuídas 

historicamente e não como uma característica natural (MANESCHY, 2012). 

 As peculiaridades de cada situação e de cada meio social devem ser 

consideradas particularmente, relacionando-as ao todo social, a fim de não generalizar 

as práticas sociais como teorias absolutas e deterministas. 

 Há uma relação da pratica pesqueira com os diversos âmbitos sociais e 

simbólicos do grupo, sendo que a mulher seria a principal responsável pela maneira 

que este grupo interpreta e reinterpreta a realidade social. Além de passar um tempo 

significativo na comunidade, ocuparia os espaços de intersecção do grupo (entre o mar 

e a terra, entre o privado e o público, entre a casa e a rua), detendo também a função 

de primeiras educadoras daqueles e daquelas que se tornaram (ou um dia tornar-se-ão) 

pescadores ou pescadoras. 

 Foi observando e investigando o dia a dia do povoado Crasto, que percebi 

quanto à pesca é importante para sua organização social e para a posição social ocupada 

por homens e por mulheres. A atividade da pesca delineia, em alguma medida, a 

organização social da comunidade. A família, a religião, a política, como também os 

mitos, o folclore e as atividades lúdicas, têm relação com a prática da pesca, que 

também é a principal atividade econômica, propiciando a sobrevivência física e cultural 

dos habitantes desta comunidade. 

 As tardes das calçadas do Crasto, além de muito trabalho, são também tardes de 

conversas altas e gargalhadas, que tive oportunidade de vivenciar alguns momentos. 

 Mesmo com um breve olhar pela paisagem da comunidade, percebemos outros 

aspectos que demonstram a ligação da comunidade com o rio: além das sociabilidades 

que relatei acima, em qualquer dia da semana que se ande por essas ruas encontramos 

homens remendando redes, mulheres beneficiando peixes e mariscos nas calçadas das 

casas e várias mesas improvisadas cheia de peixes salgados secando ao sol (foto 

abaixo).  
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Figura 9: fotografia de dona Maria sentada com sua filha na porta enquanto seu Samuel terce  a 

rede de pesca. (Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-12/2013) 

 

 

 

Figura 10: fotografia da calçada com o peixe secando ao sol 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-12/2013) 

 

  

 Esses peixes são tratados por grupos de mulheres de todas as idades. Além de 

idosos, adultos e crianças que lidam com o pescado com uma prática de quem cresceu e 

viveu fazendo aquilo. São risadas, conversas, e alguns gritos com os menores de cinco 

anos que teimam em querer mexer com o peixe ou com os mariscos. Dessa forma, 

brincando e auxiliando as mães, os ensinamentos sobre a prática da pesca são 



53 
 

repassados de geração a geração. Homens e mulheres são apresentados ao mangue ainda 

crianças, apesar de somente a mulher continuar na lida do mangue. 

 Fiquei surpresa com a intimidade que as crianças possuem com o rio, com os 

peixes e mariscos. Possivelmente, por conhecer a rotina de “crianças da capital”, onde 

as principais atividades diárias são ir à escola, ficar em frente ao computador e uma 

televisão e, às vezes, sair para andar de skate e jogar bola com os amigos.  

 Martins (2005), quando estudou as rodas de siri, que eram onde as mulheres 

sentadas em círculos realizavam a atividade de extrair a carne de siri na Ilha de Itaoca, 

notou que esta atividade foi sendo ainda mais desvalorizada com o passar do tempo 

tanto que os mais jovens não querem mais realizar a atividade da pesca.  

 

A diminuição do território de trabalho em consequência da poluição 

ambiental e das condições estruturais da pesca no Brasil, tem afastado 

as populações mais jovens dessa profissão, especialmente nas áreas 

onde as condições de vida e trabalho encontra-se degradada como 

Itaoca; a opção de ser pescador é cada vez mais rechaçada pelas 

famílias. No caso do beneficiamento do siri, as mães acham que não 

valem a pena se sacrificarem por tão pouco (MARTINS,2005, p. 256) 

 

 

 

 

 

Figura 11:fotografia de criança brincando com um peixe na beira do rio Piauítinga 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 
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 Surpreendeu-me a liberdade que as crianças do Crasto exploram o meio 

ambiente, como as brincadeiras que realizam no rio com os mariscos e peixes. Ao ver 

essas crianças lidando com o pescado, imaginei a diferença de reação das crianças da 

cidade ao tocar no peixe ou no pescado. 

 No entanto, ressalto que além de ter observado a beleza lúdica na maneira que 

elas se apropriam do meio ambiente, essas crianças revelaram uma outra face dessa 

realidade. Como exemplo, cito a situação que vivi quando fui abordada por crianças 

curiosas com a máquina de fotografar que carregava e na conversa informal que tive 

com elas, me mostraram um cotidiano difícil. Contaram que pescavam para seu sustento 

e que conviviam com a mãe que era alcoólatra.  

 O problema do alcoolismo também foi constatado na pesquisa realizada por 

Miller (2012) nas comunidades de pescadores de Patané/Camocin no Rio Grande do 

Norte, que pesquisou os aspectos de adaptação humana aos manguezais. Percebeu 

homens e as mulheres com o problema do alcoolismo, classificando como um dos 

principais problemas da região.  

 Além deste caso em particular, através das observações, notei que uma parcela 

significativa das marisqueiras, que beneficiava o catado, era de crianças e adolescentes. 

Os saberes eram repassados nos momentos de trabalho, mas também, de sociabilidade 

entre o grupo de mulheres que se reunia em frente às calçadas para tratar o siri.  

 A atividade da pesca e do catado é realizada pelos jovens com a autorização dos 

pais. Segundo o relato deles, os pais vislumbram uma realidade diferente para os filhos 

no futuro, quando estes terminarem os estudos, mesmo tendo em vista as condições 

econômicas da comunidade. Na comunidade há pouquíssimas possibilidades de realizar 

funções diferentes da pesca.  

 

A valorização da atividade da pesca como tradição de aprendizado 

familiar, no entanto, é secundarizada em tempos atuais, pela 

impossibilidade de sobrevivência daqueles que seguem essa profissão 

herdada dos pais. Ao mesmo tempo a baixa escolarização e a falta de 

habilitação para o exercício de outras funções no mercado de trabalho, 

dificultam o acesso a postos mais qualificados. O apego a uma prática 

cultural de trabalho, ligada a família e ao lugar, embora fraturada pela 

realidade atual, ainda constitui-se numa estratégia de resistência e 

manutenção do grupo. São praticas que atravessam o cotidiano, 

definem os aprendizados sobre os ecossistemas  naturais, constituem 

também, a identidade dos moradores mais antigos, que se reconhecem 

como as famílias tradicionais de pescadores, conhecedoras do 

território de pesca e da baia e no mangue(MARTINS,2005, p. 258). 
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 A prática da pesca na região do Crasto, também pode ser entendida, como uma 

prática de resistência  em meio a realidade temporal e espacial que esses jovens são 

submetidos. Apesar de haver muitas crianças e adolescentes no povoado, não se percebe 

serviços básicos voltados para elas. Não há escolas, creches e nem médicos suficientes 

para a comunidade. No povoado há somente um Posto de Saúde que possui, uma 

enfermeira, e no momento está sem médico, e uma Escola de ensino Fundamental e uma 

de Ensino Infantil. 

 A maioria das crianças, quando pequenas, ficam acompanhadas de suas mães 

nos momentos de realização do pescado e do beneficiamento. Com esta rotina, vão 

aprendendo os saberes relacionados à pesca e já se inserindo na produção. Nas 

conversas as mães, revelaram uma preocupação com os estudos dos filhos e 

vislumbravam um futuro melhor para eles.  Essas mães e os jovens almejam o alcance 

de outra realidade que não a da pesca, realidade essa que não necessariamente irá suprir 

as necessidades pautadas pelo sistema de consumo. Devido à desvalorização desta 

prática tradicional, os jovens, mais por uma questão de status, pensam em realizar outras 

funções.  

 

O desejo de seguir uma profissão e não outra pode passar pelos 

padrões de consumo e busca de status mais do que, pela tradição 

familiar, ou pelas dificuldades imediatas de sobrevivência 

(MARTINS,  2005, p. 259). 

 

 
 

 Como dito antes, as meninas e os meninos são inseridos logo cedo na lida da 

pesca. O trabalho infantil é algo recorrente na comunidade, principalmente, com as 

meninas no catado do marisco e no beneficiamento do camarão e do peixe. Apesar das 

mães falarem que elas só ajudam quando há necessidade, sem uma obrigação, nos dias 

em que estive presente sempre via essas meninas realizando o catado. 
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Figura 12: fotografia de grupo de crianças beneficiando o pescado 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 

 

 

 

 Importante ressaltar que, 

 
Ao se tratar de comunidades pesqueiras artesanais–também referidas 

como pescadoras de pequena escala-, é preciso considerar que se trata 

de comunidades onde permanece a articulação das varias dimensões 

da vida(trabalho, lúdico, religião), enquanto o foco maior das politicas 

reside nos objetivos de produção em si e de qualidade de vida 

entendida como geração de renda (MANESCHY,2012, p. 714). 

 

 No Crasto, as mulheres que beneficiam o peixe, o aratu e outros mariscos como 

ostras e sururus se identificam como pescadoras e marisqueiras e utilizam estas 

denominações como sendo idênticas. As marisqueiras e pescadoras são mulheres que 

coletam e catam os aratus, lambretas, ostras e sururu, além daquelas que beneficiam o 

camarão e algumas espécies de peixe que compram dos pescadores como sardinha 

(estes peixes são revendidos salgados e secos com a ajuda do sol).  Na comunidade, 

existem mulheres que pescam no mar, mas, pelo que ouvi e observei, sempre estão 

acompanhadas de seus companheiros nunca indo sozinhas ou com outras mulheres, 

como se houvesse um consentimento tácito para isso (só ir ao mar acompanhada de um 

homem – marido -, para “ajudá-lo”).    
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Figura 13: fotografia de mulheres nas calçadas beneficiando peixe 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-11/2013) 

 

 

 

Figura 14: fotografia de crianças e mulheres beneficiando o aratu 

(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-12/2013) 

 

 

 As mulheres do Crasto se envolvem no mundo e na rotina da pesca muito cedo, 

como vimos. Encontramos muitas meninas e adolescentes beneficiando camarão, além 

de peixes e siri. Esta produção é repassada para o atravessador por um valor ínfimo. O 

baixo valor do marisco e do trabalho de beneficiamento faz com que as famílias 
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recrutem suas crianças para este trabalho, já que há poucas atividades na região que 

complementem o recurso que estas ganham com a pesca.  

 Me aproximei das seguintes trabalhadoras das águas para recolher informações 

sobre a rotina de suas vidas: 

 

QUADRO II: TRABALHADORAS DO MANGUE DO 

CRASTO/SANTA LUZIA DO ITANHY-SE 

NOME/APELIDO IDADE FUNÇÃO 

Dona Finha 57 Ex marisqueira  

Dona Ju 60 Marisqueira 

Dona Maria José 59 Marisqueira  

Dona Paulina 64 Ex marisqueira 

aposentada, mas auxilia 

no catado 

Dona Jaelza  57 Marisqueira e 

complementa a renda 

trabalhando no 

restaurante 

*Os nomes são verdadeiros, publicados com a devida autorização 

Fonte: Pesquisa direta realizada de 2012 a 2013 

 

 Suas falas foram imprescindíveis para descrever o ambiente da pesca e a 

maneira como se organizam durante seu cotidiano. Além delas, ainda conversei com 

outros ribeirinhos, a exemplo dos mencionados no decorrer do texto, como seu Edica, 

dona Santinha e seu Careca. 

 Em seus relatos, as mulheres demonstraram como repassam esses saberes cheios 

de particularidades do mangue. São conhecimentos em torno do tipo de maré, tipo de 

mariscos e sobre o ambiente em geral de que fazem parte. Demonstrarei a seguir a 

maneira que estas mulheres se apropriam deste ambiente e como elas constroem suas 

narrativas em torno do tempo de antes e do tempo de hoje. 
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2.3-Memórias sobre o tempo de antigamente 

 

 Sabe-se que os grupos e as comunidades vivenciam o cotidiano a partir de suas 

particularidades ambientais, econômicas e culturais, além do que a maneira como 

concebemos o tempo e o espaço é particular a uma determinada sociedade. No entanto, 

em um mesmo grupo, podemos perceber diferentes interpretações da realidade em 

decorrência das posições sociais ocupadas pelos sujeitos. 

 Este estudo antropológico considera o tempo e o espaço relacionados. O 

interesse se dá pelas relações e conflitos temporais e espaciais refletindo sobre o 

abstrato e o concreto, o invisível e o visível na dinamicidade dialética de se conceber as 

categorias e fenômenos. Sobre a noção de tempo, o autor Gaston Bachelard ressalta em 

seu livro “ A dialética da duração” que 

 

 O tempo tem várias dimensões; o tempo tem uma espessura. Só 

aparece como contínuo graças a superposição de muitos tempos 

independentes. Reciprocamente, qualquer psicologia temporal 

unificada é necessariamente lacunar, necessariamente dialética 

(BACHELARD,1997, p.87). 

 

 Ou seja, não existiria um só tempo, mas vários tempos e estes são particulares a 

cada contexto da consciência vivida. Este autor utiliza a noção de duração de Bérgson 

(1999) para construir sua própria teoria sobre tempo e espaço. 

 Bérgson (1999), entende o tempo com dinamicidade, mudança e memória. Se há 

vida e movimento, há tempo e espaço. Para ele, não seria possível pensar o hoje, o 

ontem e o amanhã separadamente. 

 

O todo real poderia muito bem ser, dizíamos uma continuidade 

indivisível: os sistemas que nele recortamos não seriam então partes 

propriamente ditas; seriam vistas parciais do todo. E com estas vistas 

parciais colocadas lado a lado não obterá nem mesmo um começo de 

recomposição do conjunto, assim como não reproduzirá a 

materialidade de um objeto multiplicando sua fotografia sob mil 

aspectos diversos (BERGSON, 2006, p.9)  
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 O mensurar deste tempo seria uma representação, pois, para este autor, não seria 

possível dividir o tempo real vivido, a não ser, pelo espaço. Este autor compreende a 

duração (o tempo) como sendo indivisível. Já o espaço, através do tempo, como sendo 

possível de ser dividido e mensurado. “No espaço, e apenas no espaço, há a distinção 

nítida das partes exteriores uma das outras” (BERGSON, 2006,p.17). 

 Em contraponto a Bergson(2006)  que entendia o tempo de maneira contínua, a 

partir da crítica sobre o conceito de duração, Bachelard(1997) elabora sua própria 

perspectiva sobre o tempo, compreendendo-o como descontínuo, a partir das múltiplas 

superposições temporais. 

 Para ele a concepção que temos do tempo é sempre ativa, nunca passiva, a partir 

da utilização dos instantes, ele constrói a compreensão das superposições e impressões 

que temos do tempo(BACHELARD,1997). 

 

Tudo o que o tempo pode romper, tais meditações nos conduzem a 

definir o tempo como uma série de rupturas. Não podemos mais 

atribuir ao tempo uma continuidade uniforme quando pressentimos tão 

vivamente os desfalecimentos do ser (BACHELARD, 1997, p.38). 

 

 

 Além de Bachelard(1997) que pensou o tempo, autores como Evans-

Prithard(1974), Overing(1999), Thompson(1998) e Wortman(1991) realizaram estudo 

sobre as mentalidades e particularidades de diferentes povos em épocas distintas sobre o 

tempo e espaço. Observaram o modo como esses grupos organizavam sua rotina e, 

portanto, como concebiam o tempo e espaço vivido. 

 Sabendo da distinção entre o tempo vivido e o pensado, conversei com essas 

mulheres, nas calçadas de suas casas ou na beira do rio, para perceber como estas 

concebiam o tempo da sua rotina diária.  Notei que, apesar de sermos de realidades 

distintas, tínhamos muito em comum. Em seus relatos expuseram sobre suas vivências, 

suas experiências, suas saudades de um tempo vivido e de algo que não viveram. No 

entanto, tais conversas tomavam rumos diferentes da proposta da pesquisa, apesar de 

meu esforço em tentar conduzir as entrevistas. Mas esse novo rumo, que inicialmente 

parecia problemático, me fez construir outra percepção sobre o grupo estudado e sobre a 

pesquisa, como também entender o quanto tênue é o campo etnográfico. 

  Essas mulheres, com suas histórias de vida, construíam narrativas sobre o tempo 

e espaço a partir de suas experiências de mulheres, tanto relacionados à pesca, quanto as 
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esferas mais íntimas de suas vidas, relatando algumas alegrias e tristezas acumuladas ao 

longo dos anos. Apesar de relatar algumas dessas historias neste trabalho, privilegiei 

aqui as relacionadas ao mangue e ao catado. Não descartei essas histórias, também 

muito significativas para a minha experiência enquanto mulher e enquanto 

pesquisadora, mas, as deixei para serem abordadas em algum outro momento. Isto 

porque, conhecer-nos é reencontrar-nos nessa poeira de acontecimentos pessoais 

(BACHELARD,1997, p.39). Ou seja,  

  

Em nossa confidência, todos os acontecimentos são reduzidos à sua 

raiz, num instante. Nossa história pessoal nada mais é assim que a 

narrativa de nossas ações descosidas e, ao conta-la, é por meio de 

razões, não por meio da duração, que pretendemos dar-lhe 

continuidade (BACHELARD,1997, p.39). 

 

  A consciência construída sobre o tempo é particular as experiências vividas.  As 

lembranças revelam muito mais do que a experiência e vivência de uma só pessoa, mas 

o acúmulo do vivido, além do conjunto de sujeitos e situações que ajudam a formar 

aquela lembrança. 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos em que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 

materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em 

nós certa quantidade de pessoas que não se confundem 

(HALBWACHS,2006, p. 36). 

 

 

  A partir das histórias individuais das marisqueiras, sobre o tempo de 

antigamente, pude vislumbrar o tempo e espaço coletivo da pesca no mangue do Crasto. 

Por meio das histórias de cada uma, tive condições de compreender, ao menos em parte, 

a realidade vivida por essas trabalhadoras das águas.  

  Quando conheci dona Jaelza, marisqueira do Crasto, ela estava concentrada, 

varrendo as folhas caídas no pátio em frente ao restaurante de seu Edica, que a 

apresentou como sua cunhada e sugeriu que eu a entrevistasse. Conversávamos na beira 

do rio e em sua casa, sobre sua vida no mangue e no Crasto. Ela veio para o Crasto 

ainda criança, teve 4 filhos que como ela mesma diz “criou sozinha com a ajuda do 

mangue”. Desde criança que o rio e o mangue fazem parte de sua vida. Ainda realiza a 
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pesca, serviços domésticos e ajuda no restaurante de seu Edica para complementar a 

renda. 

 À medida que dona Jaelza relatava sua infância, percebi que ela sentia orgulho 

pela atividade da pesca realizada na época que ela era criança, principalmente na 

memória de seus pais. Mas, quando ela falava de suas próprias experiências no mangue, 

expressava sofrimento. O mangue que é responsável pelo seu sustento e pelas boas 

lembranças da infância, acompanhada de seus pais, é o mesmo responsável pelo 

sofrimento relatado nas entrevistas. Estudou, somente o primeiro ano do primário, mas, 

não aprendeu a ler e nem escrever, pois as dificuldades do tempo em que era criança 

não permitiram. 

 
A-Aprendeu a ler e escrever? 

J- Que nada, naquele tempo a gente trabalhava tanto e não dava tempo 

de nada. Naquele tempo tudo era mais atrasado.  

A-Naquele tempo era mais atrasado como? 

J- Assim de trabalho, a gente não ter onde trabalhar né. Os pais da 

gente não tinham possibilidade de nos criar, de dar boa vida, assim 

como as crianças tem hoje. Mas a gente vivia era trabalhando na maré, 

casa de família, era tudo assim. 

 

 Precisava trabalhar para ajudar a família, auxiliando seus pais no mangue, ou 

ajudando em alguma casa. Desde criança que trabalha no mangue, acompanhando seus 

pais. Demonstra uma saudade do tempo de antes, mas destaca que hoje a situação para 

os jovens está melhor já que estes possuem a oportunidade de estudar. A maneira que 

narra os momentos vivenciados com os pais no mangue, deixa transparecer em suas 

expressões orgulho deste tempo. Apesar de um tempo sofrido, fala do pai e o fato dele 

ter sido pescador de caranguejo com uma entonação de voz diferente, reação expressa 

pelo sentimento e saudade de quando iam pescar juntos. 

A-Desde criança trabalhando na maré? Seus pais também? 

J-Meus pais também, vivia de maré. Meu pai e minha mãe. Meu pai 

pescava muito, tirava caranguejo, ele era tirador de caranguejo. Era 

pescador meu pai, tinha canoa, meu pai tinha tarrafa, meu pai tinha 

rede. Pescava muito e a gente acompanhava eles. Eles iam para a maré 

e a gente ia para tirar ostra, tirava sururu, a gente só não pescava aratu, 

porque tinha coisa, mas era de pescaria. Tirava ostra, sururu, 

sarnambi, massunim, tirava ostra de gaithera, ostra dentro d’agua. 
 

 

 Como se nota no relato de dona Jaelza, a pesca foi aprendida a partir da 

observação das atividades realizadas pelos pais, que a carregavam junto. Antes, não 
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havia escola nem creche, os pais tinham que, obrigatoriamente, levar seus filhos. Isso 

possibilitava o aprendizado por parte dos mais jovens, da atividade que proporcionaria o 

sustento na vida adulta. De maneira lúdica, essas crianças iam tendo contato com a 

pesca e com o meio ambiente, aprendendo a pescar e a lidar com o mangue de maneira 

responsável.  

Com o falecimento de sua mãe, o pai tomou a decisão de se mudar para o 

Crasto. Ela não quis explicar o motivo pelo qual decidiram vir para esta comunidade e 

não outro lugar. Desde então, mora e pesca nesta localidade, ela, suas irmãs e filhos.   

 

Baseamos todos os acontecimentos de nossa vida no contínuo das 

nossas dores; traduzimos na linguagem emocionada da continuidade o 

que se exprimiria mais exatamente na narração seca e cortante dos 

acontecimentos objetivos. A continuidade é apenas nossa emoção, 

nosso tumulto, nossa melancolia, e o papel da emoção talvez seja 

apenas o de suavizar a novidade excessivamente hostil 

(BACHELARD,1997, p.47). 

 

Ou seja, o fato dessas mulheres expressarem em seus relatos emocionados suas 

lembranças, seria uma estratégia de suavizar em certa medida suas dores. Dona Jaelza, 

marca o tempo de antes e de hoje a partir de acontecimentos fundamentais da sua vida, 

como a morte da mãe e o nascimento dos filhos. Interessante observar também, a 

maneira que ela descreve o tempo de antigamente e o de hoje. Fala de antes com 

sofrimento, dizendo que era mais complicado para conseguir emprego e que hoje os 

jovens têm mais possibilidade de estudar. No entanto, as condições socioeconômicas de 

hoje e de antes não se diferenciam significativamente. Mas o fato dos filhos terem a 

possibilidade de estudarem é primordial para sua opinião sobre o tempo de hoje e o de 

antes. 

As mulheres pescadoras possuem motivações socioeconômicas e culturais que 

influenciam na maneira que percebem a rotina de suas vidas, assim como motivações 

naturais. A intenção é compreender a perspectiva das mulheres marisqueiras, em torno 

das relações que estas construíram com o ambiente e como esta relação interfere em 

suas interpretações sobre o tempo e espaço pesqueiro. 

A modernidade trouxe consigo várias mudanças nas posições sociais e nas 

mentalidades dos sujeitos. Woortmann(1991), quando pesquisou o impacto da 

modernidade numa comunidade litorânea, notou que as mulheres, ao retomarem sua 

memória sobre o tempo e espaço do passado, classificam-na como tempo de 
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antigamente. A memória é acionada para lembrar de um passado que sempre foi e de 

um presente que não deveria ser (WOORTMANN,1991). 

Essa rejeição pelo tempo de agora, classificado por essas mulheres como tempo 

esquisito, é devido ao aumento da violência doméstica, à perda dos espaços sociais, à 

insuficiência de suprimentos básicos, à desvalorização das atividades realizadas por 

elas. Antigamente o tempo era de fartura e de respeito, hoje, seria o tempo de violência 

e precisão ( WOORTMANN, 1991). 

 

O tempo em qualquer lugar, pode ser construído de diferentes 

maneiras, pois ele é sempre contextual. Não creio que se possa falar 

sobre a concepção do tempo dessa ou daquela sociedade, mais sobre 

as concepções. Mesmo as mulheres podem perceber o tempo de 

distintas maneiras, a depender do que tem em vista. O tempo histórico 

aqui considerado não é o único tempo que percebem. Existem 

também, e hoje mais que ontem, o tempo diário no qual alocam suas 

várias atividades, assim como aquelas de seus filhos. Deste ponto de 

vista, as mulheres têm menos tempo de que os 

homens(WOORTMANN,1991, p. 27). 

 

   

 A condição social, histórica e cultural que a mulher ocupa em determinada 

localidade, influencia a maneira que ela constrói interpretações sobre o mundo à sua 

volta, a sua realidade, além do que, não necessariamente são as mesmas. O tempo e o 

espaço são múltiplos, pois, são particulares as experiências vividas por cada sujeito 

social, interagindo com as concepções mais gerais da sociedade. 

 Para Woortmann (1991), a história das mulheres das comunidades pesqueiras 

está interligada às relações sociais e espaciais que estas ocupam, sendo que, a 

desarticulação destes espaços, geralmente, causado pelo fato da modernização destas 

localidades, não traz consigo a emancipação da mulher. Segundo a autora, essa situação, 

acentuou a dependência delas e a desvalorização das atividades atribuída ao sexo 

feminino. Sendo assim, 

  

Ao longo desse processo, as relações entre homens e mulheres se 

alteraram como foi visto. De uma relação de complementariedade 

passou-se a uma relação de dependência das mulheres para com os 

homens. Se antigamente as mulheres eram corresponsáveis pela 

fartura, hoje elas “comem da mão do marido (WOORTMAN, 1991, 

p.29).  
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 A situação do trabalho realizado pela mulher, mesmo já sendo desvalorizado, é 

acentuada a partir da modernização, como se comprova na comunidade do Rio Grande 

do Norte, estudada pela autora. As posições sociais ocupadas pelas mulheres nas 

comunidades pesqueiras se tornaram ainda mais precária, pois, estas foram perdendo os 

espaços antes ocupados por elas. Esta situação é notada no povoado Crasto. Pelos 

relatos das senhoras, sempre falam do tempo de antes com saudades e do tempo de hoje 

com reclamações. 

Dona Finha, juntamente com dona Joelza, foram minhas principais 

interlocutoras da pesquisa. Dona Finha me cedeu sua casa para que eu me hospedasse 

nos dias que precisasse dormir na comunidade. Sempre que chegava a comunidade, ela 

estava rodeada de crianças, ora jogando baralho, ora descascando alguma fruta para 

elas, enquanto contava historias. Fazia isto nos intervalos dos serviços domésticos.  Ela 

diz que “fica com as crianças para não pensar nos sofrimentos da vida”. Já passou por 

três sérias cirurgias do coração. Nas entrevistas, a maneira como as marisqueiras 

revelam seu passado sempre é com emoção e sofrimento, seja de saudades ou de dores. 

 Dona Finha nasceu e se criou no Crasto,  teve  quatro filhos e é divorciada.  Um 

dos filhos morreu doente. Vive com os três filhos. De todos, apenas um é pescador, 

mas, todos aprenderam a pescar. Ficou envergonhada quando perguntei se ela havia 

estudado na infância. Nunca estudou, não aprendeu a ler e nem a escrever.  Aprendeu a 

pescar com 9 anos, com sua mãe e pessoas mais velhas. Não pesca mais devido às 

enfermidades do coração. É cadastrada e está tentando se aposentar como pescadora. 

 Apesar das maneiras que essa bela senhora utiliza para driblar as dores físicas, 

deixou transparecer em seus olhos tristes quando conversava comigo, dores não físicas. 

Falou de sua realidade atual e das lembranças de seu passado. A morte de seu filho, a 

separação precoce do marido além dos problemas de saúde e a saudade da época que 

pescava no mangue. 

 Os olhos de dona Finha se enchem de lágrimas quando relembra o passado. 

Sente falta dos momentos de juventude vivenciados no mangue. O mangue sempre 

proporcionou seu sustento. Relata que eram animadas as conversas com suas amigas 

durante a ida para a pesca e nos momentos que realizavam o catado. Antes, elas 

conversavam e compartilhavam os acontecimentos de seu dia a dia. Antigamente era um 

tempo de fartura e de alegrias.  
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A-Como era seu dia a dia no mangue? Quando a senhora pescava? 

F-Acordava de manhã, aí fazia um cafezinho, um cuscuz uma coisa, 

pegava a lata e ia para o mangue. Naquele tempo tinha um mangue aí 

mais perto, às vezes eu ia até só mais deus. Naquele tempo num 

instantinho trazia uma lata de aratu, cada um olhe. 

A- Antigamente era grande!? 

F- Sim, colocava a panela de feijão no fogo e ia. Enquanto o feijão 

cozinhava, eu já vinha com o aratu. Às vezes, ia pescar de redinha. 

Você sabe o que é redinha num sabe? 

A- A mulher me mostrou, são umas pequenininhas né? 

F- Tem dois palmos, uma segura de um lado outra de outro e a gente 

vai pescar. Ali pega camarão pega siri, pega peixinho. 

A- A senhora tem notado diferença do tempo de hoje e de 

antigamente? 

F- Antes era uma fartura, não tinha quem desse venção, era um 

milagre de deus. Eu entrava aí e quando saia ali já saia com o balde de 

caranguejo.  
 

 

 O antigamente de dona Finha é diferente do de dona Jaelza. Essas mulheres 

apesar da proximidade de idade, falam do antigamente de modo diferentes. A diferença 

de idade é pouca, no entanto, uma ainda pesca e sente as bonanças e os contratempos do 

mangue, e a outra, como não pesca, tem a saudade das alegrias vivenciadas nestes 

momentos, como marcadores de sua memória. Quando dona Finha relembra o passado e 

relata sua história de vida, fala também de um mangue diferente do de hoje e revela as 

mudanças sofridas pelo meio ambiente, que refletiu nas reproduções dos aratus e na 

mudança de rotina das marisqueiras. Dona Finha expressa saudade do tempo de 

antigamente, quando pescava com suas amigas. Para ela, aquele tempo era um tempo de 

fartura, enquanto, o de hoje, é um tempo de dores dribladas cotidianamente. 

 A partir dos relatos das marisqueiras, constatei que o tempo dedicado para a 

pesca, hoje, é maior do que antes e a dificuldade de conciliar com alguma outra 

atividade também. Tanto nos dias de hoje, como, nos de antigamente, o serviço 

doméstico era realizado por dona Finha e pelas outras mulheres. Mas com a diminuição 

dos aratus e outros mariscos no mangue, o tempo desprendido na pesca cresceu muito. 

Agora além de ficar mais tempo no mangue precisam se deslocar ainda mais longe de 

suas residências, conciliando os serviços domésticos e o pouco tempo de descanso. 

 Como já foi dito, anteriormente, apesar da reprodução das práticas sociais 

advinda do todo social, as comunidades pesqueiras possuem formas particulares de 

lidarem com o meio ambiente, com o trabalho e com o cotidiano. Interagindo com a 

família, com o trabalho, com a casa, elas produzem e reproduzem saberes que, de certa 

forma, influenciam na forma peculiar de lidar com o ambiente local. Há uma produção 
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de conhecimento simbólico, de um sentimento de pertencimento ao local e ao 

comunitário. No entanto, não considerar a dinamicidade das relações da mulher com a 

família e com o meio ambiente é uma maneira de naturalizar e relacionar os espaços 

ocupados pelos homens e pelas mulheres ao seu condicionamento biológico.  

 A mulher marisqueira executa múltiplas funções dentro da comunidade, sendo 

que, estas práticas são tidas socialmente e economicamente como complementadoras e 

não como atividades principais, apesar da importância crucial destas atividades para a 

dinâmica e economia da comunidade. Os padrões estabelecidos na relação da mulher 

com a natureza foram construídos socialmente, como também as posições ocupadas 

pelo homem e pela mulher, ou seja, não são atribuições ecológicas naturais de um e de 

outro sexo. Há de se considerar as relações entre os sexos, numa coletividade social, 

numa rede de relações onde há conflitos, tensões e interações sociais. Friso a 

importância de os estudos acadêmicos destacarem as posições ocupadas pelos gêneros e 

a dinamicidade desses espaços nas comunidades pesqueiras, para que não reproduzam o 

mito determinista de que águas piscosas seriam o domínio do homem e a terra o 

domínio das mulheres, fortalecendo as desigualdades entre os sexos. 

 Outra historia de vida que nos faz refletir sobre a condição de ser mulher em 

nossa sociedade, é a historia de Dona Ju. Ela é uma senhora de 60 anos, com netos e 

bisnetos, mas, mesmo assim, ainda pesca. Ela, está nesta “vida de pescadora” desde os 

12 anos. Teve 12 filhos, mas morreram 3. Todos atualmente sobrevivem da pesca. 

“Aqui não tem fábrica, não tem nada. Aqui a vida é trabalhar no mangue”. Ela é 

cadastrada enquanto pescadora, junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), 

mas, ainda não conseguiu se aposentar, e para angariar sua sobrevivência, precisa ir ao 

mangue diariamente.  

 A analogia que ela faz do mangue e do rio com a fábrica, para explicar que 

aquela é a única opção de renda para a comunidade, anuncia a importância que a pesca 

tem como geração de trabalho e renda. 

 Quando a conheci, estava na beira do rio, com um grupo de amigas tomando 

uma cervejinha,  como elas falam, e conversando no momento de folga. Quando 

conversávamos, ela sempre me contava algum acontecimento sofrido de sua vida. Eu 

tentei direcionar as entrevistas e conversas para a prática da pesca, mas, ela queria 

mesmo era fazer conhecer sua historia de vida sofrida e suas lembranças. 
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J-Desde dos 12 anos dentro do mangue. Eu ia pescar para comer, hoje 

já sou mãe de família, já tenho neto, bisneto e estou no mesmo 

serviço, que aqui não tem fabrica, a fabrica daqui é o mangue. Saio de 

manhã, com trovão, com chuva, está vendo. Tinha vez com chuva e eu 

dentro do mangue, para criar meus filhos que eu não tenho marido.  

 

 Aprendeu a pescar com sua mãe. Na entrevista relatou sua vida sofrida, mas fez 

questão de frisar o apoio e a importância das colegas do mangue. O mangue para ela, tal 

qual para a maioria das entrevistadas, representa um misto de tristeza e alegria, o que 

lhe proporciona o sustento e os bons momentos de sociabilidades com as amigas, mas 

que também, simboliza um trabalho precário.  Como exemplo, ela contou a historia de 

que, quando era jovem abortou quando estava pendurada na vegetação do manguezal. 

Com gestos, mostrou a forma que o sangue escorria na lama e na água da maré. Era 

como se estivesse revivendo o momento. Relata a importância de suas amigas que a 

ajudaram naquele momento difícil. O grupo de mulheres que estava com ela prestou 

socorro e tratou dela.  O grupo de amigas, são como uma família, trocam entre si 

alimentos e ajudam umas as outras.  

 Durante as conversas, ainda me relataram as violências domésticas sofridas 

durante a vida. Comentaram que as mulheres mais velhas se sentiam à vontade para 

falar sobre esta realidade sofrida enquanto as mais jovens sentiam-se constrangidas por 

ainda estarem casadas. Dona Ju teve dois casamentos, sendo que, a separação dos dois 

maridos foi decorrente da violência doméstica que ela e os filhos sofriam. Importante 

ressaltar que durante a entrevista ela relatou com um a riqueza de detalhes estes 

momentos. Exponho essa situação de dona Ju, devido a recorrência de relatos sobre 

violência doméstica na comunidade e nas conversas que tive com essas mulheres. As 

recordações dos sofrimentos delas não são por acaso, são fruto da agencia dessas 

mulheres. Elas narram a situação que estas querem narrar, não é sem intencionalidade. 

 

A recordação é uma obra frequentemente difícil, não é uma coisa 

dada. Não é um bem disponível. Só podemos realiza-lo se partirmos 

de uma intenção presente. Nenhuma imagem surge sem razão, sem 

associação de idéias (BACHELARD,1997, p.51). 

 

 

  Algumas das marisqueiras que sofrem violência, permanecem casadas devido a 

sua situação econômica. Dona Ju, sempre driblava minhas perguntas sobre a pesca para 

no fim enfatizar as dificuldades da vida. Isto de certa forma demonstra que recordar é 
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um ato do intelecto, procedido de escolhas. Quando ela relata as práticas tradicionais da 

pesca, e, logo depois, adverte as dificuldades vivenciadas no seu dia a dia, está querendo 

frisar estas dificuldades. 

 

A- A senhora percebe diferença do mangue de hoje e do de 

antigamente? 

J- De primeiro a gente pegava era muito e agora pouquinho. A gente 

ia de noite de madrugada, com um facho de pati, a gente fazia o facho 

de pati porque alumiava de noite né. Um cambitinho deste tamanho 

com um nailon, amarrava no aratuzinho para pegar, quando pegava e 

jogava na lata. Está vendo que sofrimento, sofri muito minha fia, está 

vendo como sofri. 

 

 As lembranças das mulheres que ouvi, são lembranças das experiências 

vivenciadas por elas, mas não são somente delas. A memória é individual e coletiva ao 

mesmo tempo. Essas lembranças têm como referência o contexto a que estas mulheres 

estão inseridas, pois, o ato de lembrar não é fixo, é dinâmico e se relaciona com as 

experiências do grupo que fazem parte.  

 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração, por ter 

como base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, 

enquanto integrantes do grupo. Desta massa de lembranças comuns, 

umas apoiadas nas outras, não são as mesmas que aparecerão com 

maior intensidade a cada um deles, de um bom grado diríamos que 

cada memoria individual é coletiva, que este ponto de vista muda 

segundo o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo 

as relações que mantenho com outros ambientes(HALBWACHS, 

2006, p. 69). 

 

 

 A partir de alguns acontecimentos, contados pelas marisqueiras, durante os 

momentos das conversas e entrevistas, pude notar o forte vínculo que elas possuem com 

o mangue. Este vínculo ultrapassa o sentido de local, e do fato do mangue proporcionar 

sua sobrevivência física.  A necessidade, o sofrimento, a alegria e a maneira que estas 

enxergam e interpretam sua realidade estava sempre presente em suas historias 

ocorridas nos rios e nos mangues da região. 
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2.4- Tempo ecológico e tempo estrutural 

  

 Os moradores do Crasto, assim como, as comunidades pesqueiras ao longo do 

país, possuem sua maneira própria de interpretar sua existência e de construir narrativas 

sobre o tempo e o espaço. O dia para a comunidade começa cedo, quando percebem o 

sol raiando. O barulho das pessoas andando e conversando nas ruas alertava-me, mesmo 

de dentro da casa onde estava, que iniciava um novo dia de trabalho, isto antes que meu 

celular despertasse às seis horas. Em muitos casos, a pescaria é exercida noite adentro, 

porque depende do fluxo das marés, das fases da lua, chuva e/ou sol, como me 

informaram por diversas vezes. A partir da observação de seu dia a dia pude, em certa 

medida, notar a maneira que esses ribeirinhos se relacionavam com o tempo e com o 

espaço. 

 Aos poucos, a partir de pequenas situações, fui notando o grau de importância 

que as pescadoras davam ao relógio natural, ao relógio ecológico. Por exemplo, quando 

num desses dias, perguntei a dona Jaelza que hora eu poderia ficar observando na beira 

do rio para alcançar as marisqueiras no momento em que elas estivessem indo a pesca. 

Ela sugeriu-me que ficasse por volta das seis e meia esperando que conseguiria. 

Cheguei ao local combinado quinze minutos mais cedo, mas, fiquei esperando em vão, 

pois elas já haviam se locomovido ao mangue.  Depois, com as conversas informais e as 

entrevistas, fiquei sabendo que o horário de suas saídas não é fixo, mas, geralmente, 

saem quando o sol nasce. Também, depende do tipo de maré e do clima. Mesmo sem 

um horário fixo para ir à pesca e para voltar, todos os grupos saem em horários 

semelhantes uns dos outros, e este horário também não varia muito de um dia para o 

outro. 

 

J-A gente sai quando a maré está cheia, na vazante. Quando ela 

começa a vazar a gente vai para o mangue, quando começa a encher a 

gente volta. Porque ela cheia a gente não pesca o siri né e ela seca a 

gente pesca. Tem vez que a gente fica nas gaitheras esperam vazar. 

 

 O tipo de maré, quando está cheia ou vazia, determina o horário que elas vão 

para a pesca e voltam para suas residências. Ou seja, o relógio ocupa um lugar 

secundário nesta decisão. No entanto, a decisão também é definida pelo relógio, mas, 

principalmente, pelo tempo da natureza, pelos ciclos biológicos e ecológicos. As 

mulheres marisqueiras quando questionadas sobre isto, em específico, respondem que o 
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relógio é importante para elas organizarem suas tarefas diárias, mas, as narrativas sobre 

o cotidiano em geral expressam o meio ambiente como principal norteador de suas 

tarefas diárias. 

  Caso não esteja chovendo, o momento de suas saídas difere mais ou menos em 

uma hora. Importante dizer que isto não significa que elas não utilizem relógio. O 

relógio é um marcador importante do tempo para elas. 

 

A-Como é o dia a dia de vcs? vão que horas pra pesca? 

J-Sete horas e volta três horas, duas horas da tarde. Às vezes, quando a 

maré é cedo sai umas seis horas. Porque a maré não é uma maré só né. 

Prepara uma latinha com peixinho torrado e farinha, pega uma 

aguinha, bota tudo num saco assim. Leva a pimenta e vai comendo 

com farinha seca(risos). Tem vez que a gente não tem nada para levar, 

tem vez que a gente não leva nem sal. Mas quando a gente leva, já 

leva frito de casa e come na beira do mangue. É bom demais mulher! 

Agora quando a gente sai do mangue diz, ai meu deus que alivio! 

 

 

 Percebemos no relato de dona Ju que as horas que saem para o mangue depende 

da maré, fato também observado nos relatos das outras marisqueiras. No entanto, 

aspectos econômicos e sociais podem ser predominantes na decisão de ir e voltar do 

mangue, situação que vislumbramos ao decorrer da pesquisa. Existem algumas 

obrigações que precisam ser cumpridas, a partir do horário do relógio, como a hora que 

as crianças e adolescentes vão para escola, a hora do ônibus, a hora do médico, ou 

ainda, a hora daqueles que realizam bicos em Estancia (município vizinho a Santa Luzia 

do Itanhy) ou em outro município.  

 A forma como organizam seu dia a dia, os sentimentos relacionados ao saber 

fazer e o cotidiano do grupo, estão relacionados com a natureza. É importante salientar, 

que a maneira que esses ribeirinhos organizam seu cotidiano, tem a ver também, com o 

contexto social mais geral no qual se inserem. Suas narrativas são construídas a partir de 

uma realidade particular, mas, relacionadas também, ao contexto social e histórico mais 

geral. 

 
No próprio ato de perceber e conhecer o mundo, classificamos e 

ordenamos as coisas de acordo com os modelos fornecidos pela 

sociedade (isto é, modelos que foram construídos socialmente). De 

outra maneira, as categorias são aquelas noções que permeiam todas 

as classificações e ordenamentos que fazemos do mundo, são noções 

que permitem o equacionamento de realidades distintas (CARDOSO 

DE OLIVEIRA, 1993, p. 4) 
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 A forma que racionalizamos os momentos, as atividades, a nossa rotina, é fruto 

da organização social, econômica e cultural que estamos inseridos. 

 Em nossa sociedade, a racionalidade ocidental é quem predomina. No entanto 

não significa que não existam outras racionalidades e outras maneiras de conceber o 

cotidiano, dialogando e convivendo com esta, como é o caso das comunidades 

ribeirinhas, quilombolas ou camponesas. 

 Evans-Pritchard(1973), analisou a maneira como os Nuer organizavam seu 

tempo, relacionando-os com as atividades sociais e ecológicas. Classificou o tempo 

como tempo estrutural (os que são reflexos de sua relação mutua com a estrutura 

social) e tempo ecológico (que são reflexo de suas relações com o meio ambiente), a 

fim de perceber como se dava a organização das relações sociais e políticas deste grupo. 

Notou que os Nuer organizavam seu cotidiano a partir das contingências ambientais e 

ecológicas, mas, estas não eram determinantes para a organização social e política. 

 As condições ecológicas são importantes para a engrenagem social em relação 

ao tempo e espaço, mas, o principal aspecto norteador para os Nuer seriam as condições 

estruturais. São algumas delas: acontecimentos marcantes (como guerras e desavenças 

com outros grupos), a rotina de determinada atividade econômica (como a maneira que 

se organizam com o gado), ou até mesmo um condicionante geográfico ou ecológico 

como os períodos das secas e das enchentes.  Para Evans-Prithard (1973)  

 

São as próprias atividades, notadamente as de tipo econômico, que 

constituem as b ases do sistema e fornecem a maioria de suas unidades 

e notações, e a passagem do tempo é percebida na relação que uma 

atividade mantem com as outras (EVANS-PRITHARD,1973,p.115). 

 

 

 

 O tempo e o espaço para os Nuer seriam uma relação de várias atividades. 

Ainda, notou que para este grupo, a distância espacial era medida a partir de valores 

sociais e culturais e, portanto, menos condicionada pelos aspectos geográficos e 

ambientais. Por exemplo: “uma tribo Nuer que está separada de outra tribo Nuer por 

quarenta quilômetros estão mais próximas entre si que uma tribo Dinka da qual está 

separada por apenas vinte quilômetros” (EVANS-PRITHARD,1976, p.123). 

 As mulheres e homens do Crasto, organizam seu tempo e suas atividades diárias 

com base em um conjunto de fatores. São fatores naturais com um peso nessas decisões: 
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se a maré está cheia, se está chovendo, se é época de lua nova. No entanto, fatores 

estruturais como os aspectos políticos e socioeconômicos, além de acontecimentos 

aleatórios na vida de cada um ou do grupo: época de eleições, carnaval, festas 

religiosas, necessidade financeira, ou ainda algo relativo a vida pessoal de cada um. 

Cito, como exemplo, o relato de dona Maria José: 

MJ-Tem dia que dá para ir para a maré, tem dia que não dá. Eu 

mesmo já tenho 50 anos, aí quando dá para a gente ir a gente vai, 

quando não dá a gente não vai. Porque uma mulher de 40 anos ou 50 

anos não dá para ir todos os dias. Ai a gente vai quando dá para ir. 

A- Então não vai todos os dias? 

MJ-3 ou 4 dias, porque dona de casa vive cansada. Trabalhando com 

filhos, os netos, está entendendo?  

A- Cuida dos netos e dos filhos? 

MJ-E a casa da gente. Quando dá para pescar eu vou, não vou mentir 

né. 

 

 A posição social ocupada por ela, o fato dela ser mãe e avó, ter que realizar as 

atribuições domésticas, além do desgaste físico devido a sua idade determinam suas idas 

ao mangue. Os costumes, as relações sociais, as atividades lúdicas e as sociabilidades 

são, intrinsicamente, ligadas ao ritmo dos rios e do mangue ou à época da lua. 

  

 

Figura 15: fotografia da mão de marisqueira (Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-12/2013) 

 

 Andar pelas ruas, sentar nas calçadas e conversar com essas mulheres e homens 

foi uma experiência que ativou meus sentidos. O cheiro do pescado, as cores brilhantes 

do siri, a rigidez da casca do siri, o barulho das cascas se quebrando, a movimentação 
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das mãos realizando o catado. Concomitante a realização dessas tarefas, as marisqueiras 

conversavam e me contavam a vida delas. 

 Nota-se que o tempo e o espaço, apesar da influência competitiva voltada para o 

lucro da nossa sociedade, não predomina nessa comunidade, no sentido clássico da 

lógica do mercado capitalista. Todavia, isso não quer dizer que as mulheres (ou os 

demais membros da comunidade local) não estão inseridas, de acordo com suas 

condições particulares, nos marcos de uma sociedade “mais abrangente”, que, em várias 

situações, impacta suas vidas. Ademais, não quer dizer que esses ribeirinhos não 

queiram ser incluídos nesta lógica, mas ainda não o são na totalidade.  

 Numa das conversas com seu Edica, que é dono do restaurante, ele lamentou o 

distanciamento espacial da cidade e, ainda reclamou do poder público que não adianta a 

construção da estrada, mas em outro momento se mostrou descontente ao contar que na 

época de festas há muitos clientes e ele mais a esposa não conseguem dar conta do 

restaurante. Perguntei por que ele não contratava mais atendentes, ele respondeu: Esse 

povo daqui só quer saber de pescar, não quer saber de outra vida não! Ao mesmo 

tempo que ele deseja a chegada do progresso e a melhoria do acesso à comunidade, 

reclama de situações onde trouxeram muitos clientes para seu estabelecimento.  Fiquei 

reflexiva quanto a essa contradição, de um comerciante reclamando do aumento de 

clientes em seu estabelecimento. 

 As narrativas construídas sobre o tempo e o espaço são influenciadas por uma 

série de fatores socioculturais, políticos, econômicos e também ambientais. Apesar de 

serem categorias universais, a maneira como interpretamos são diversas. As sensações, 

o desconforto, assim como, a lógica econômica envolvida, podem modificar a maneira 

como racionalizamos o tempo e o espaço. 

O autor E.P.Thompson (1998) – em seu estudo sobre o tempo do relógio e o 

tempo natural - percebeu as mudanças e interações sentidas pelos povos agricultores e 

pescadores na sociedade inglesa pré-industrial, onde discutiu as mudanças da “nova 

disciplina puritana e exatidão burguesa” na sociedade do século XVIII. Entre artesãos e, 

principalmente, entre comunidades de pequenos agricultores e pescadores a 

racionalização do tempo é orientada a partir das tarefas necessárias a reprodução social, 

as quais estão intrinsecamente vinculadas ao tempo da natureza.  

A mudança da lógica socioeconômica provocou uma violenta ruptura entre a 

maneira que estes grupos racionalizavam o tempo. Se antes, o ritmo de suas vidas, era 

baseado na execução das tarefas diárias e vinculado a natureza, com o advento da 
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revolução industrial, o referencial do tempo passou a ser o relógio, que possibilitava 

contabilizar o tempo tendo como principal referencia o lucro. As mudanças foram 

sentidas por homens e mulheres, que demoraram a se adaptar à nova rotina. 

Para melhor entendimento de quão foi agressiva esta mudança, Thompson 

(1998) lista três proposições para compreender o contexto social que possuía a 

orientação do tempo a partir das tarefas:  

 

Primeiro, há a interpretação de que é mais humanamente 

compreensível do que o trabalho de horário marcado. O camponês ou 

trabalhador parece cuidar do que é uma necessidade. Segundo, na 

comunidade em que a orientação pelas tarefas é comum parece haver 

pouca separação entre “o trabalho” e a “vida”. As relações sociais e o 

trabalho são misturados- o dia do trabalho se prolonga ou se contrai 

segundo a tarefa- e não há grande senso de conflito entre o trabalho e 

o “passar do dia”. Terceiro, aos homens acostumados ao trabalho 

marcado pelo relógio, essa atitude para com o trabalho parece 

perdulária e carente de urgência (THOMPSON,1998, p.271). 

 

 

Isto se dava quando o agricultor, artesão ou pescador eram independentes e não 

submetidos, para o autor, aos marcos da economia capitalista. As transformações das 

relações sociais ficam mais complexas quando há o emprego da mão de obra. Quando 

“perder tempo” começa a significar “perder dinheiro”, as relações se modificam, mesmo 

no âmbito doméstico. Dessa forma, são enfatizadas as relações de poder, os papeis 

sociais, a divisão do trabalho e a exigência em torno da disciplina. Com a preocupação 

voltada para o lucro, estes trabalhadores perdem consideravelmente o sentido lúdico da 

partilha, do envolvimento e da alegria em torno do “fazer”. 

Nos séculos XVII, XVIII e XIX, a concepção do tempo ainda não era exclusiva 

do relógio, havia pouco uso, sendo mais frequente o uso do relógio de sol, que não 

proporcionava uma exatidão nas horas marcadas. Foi a partir da Revolução industrial 

que o uso do relógio portátil aumentou consideravelmente, havendo assim o aumento e 

maior exigência da sincronização do tempo do trabalho (THOMPSON 1998).  

Houve resistências para a adaptação advinda do uso do relógio e da 

sincronização exata do tempo. As mudanças nos costumes não se deram de forma 

mecânica. Era comum o estranhamento por parte de quem tinha o tempo ritmado e 

organizado a partir das atividades diárias. 

Nas pequenas oficinas, onde a manufatura era executada em escala doméstica e 

ainda havia uma irregularidade nos padrões de trabalho, os trabalhadores estendiam os 
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momentos de ociosidade e intensificavam os momentos de trabalho. As “santas 

segundas feiras” e os feriados eram motivo de bebedeiras e lentidão nos dias que a 

antecediam. O ritmo era intensificado nas quartas até o sábado (THOMPSON, 1998).  

Ou seja, mesmo com a inserção do relógio, os trabalhadores das pequenas 

oficinas adaptavam suas tarefas aos costumes anteriores, referentes aos momentos de 

descanso e lazer, mesmo que isto lhes custasse um intenso esforço no trabalho. 

Algumas das peculiaridades notadas por esse autor, em outro tempo e espaço, 

podem ser verificadas na rotina do Crasto, assim como, nas comunidades pesqueiras, 

como se percebe no dia a dia das marisqueiras. Por exemplo: o tempo dedicado ao 

descanso e a orientação das atividades pelas contingências ecológicas. 

Para perceber as minúcias cotidianas desses ribeirinhos, precisaria adentrar suas 

casas e assim, saber como se dava as relações domésticas. Estive em vários momentos, 

junto com as mulheres nas calçadas, mas, pedir para entrar na residência delas me 

parecia muita invasão. Apesar de não ter feito esse pedido, tive a oportunidade de entrar 

em duas casas, a partir dos convites dessas mulheres. Tentei notar se havia cheiro de rio 

dentro das casas e se havia alguma particularidade por ser uma casa de pescadores e 

pescadoras. Curiosamente, no primeiro momento, não senti, mas depois com atenção, 

percebi que já estava acostumada com o cheiro, pois, não seria possível não sentir “o 

rio” ali, olhando ao redor e verificando as ferramentas que estas utilizavam para pescar 

e todo aquele cenário.  

 Observando, sentada com estas mulheres nas calçadas, notei que sempre no fim 

da tarde, passa um senhor com um carrinho de mão catando as cascas dos mariscos para 

fazer ração para os porcos. Ele cumprimenta-nos com um largo sorriso. Aquilo me fez 

pensar em um certo ciclo natural e social, que proporcionava um certo equilíbrio, onde 

boa parte do que era retirado do rio se aproveitava, até mesmo as cascas dos siris.  

 Durante a noite, quando terminam o catado, as mulheres realizam os serviços 

domésticos e assistem televisão junto com a família. Desta maneira, executando as 

tarefas do mangue e da casa junto com seus filhos, estas mulheres repassam os 

segredos, as técnicas de geração a geração. Todos que são criados na comunidade 

conhecem os tipos de peixes e de mariscos, assim como, os tipos de pescas e as 

ferramentas utilizadas em cada uma.  

 Na pesquisa realizada em 1989, por Ellen Woortmann, no Rio grande do Norte, 

ela investigou como o tempo e o espaço são construídos pelas mulheres numa 

comunidade de pescadores. Esta autora, identifica as percepções das mulheres, através 
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de pares de oposição. Porém ela nota que essas classificações podem ser relativizadas de 

acordo com o contexto sócio-historico. 

  As narrativas dos homens e mulheres sobre o tempo estão relacionadas com a 

maneira como sentem o mundo em sua volta. Sendo que, num mesmo local podem 

existir diferentes interpretações, pois, essas são construídas a partir da experiência de 

cada gênero e de cada contexto social. Portanto, como salienta a autora, a percepção do 

tempo é histórica e relacional.   

 

As mulheres percebem o tempo da maneira como o fazem agora 

porque estão colocadas num momento posto pela história. O tempo 

põe, então, as condições de sua própria representação: para ser 

constituído pelo pensamento ele constitui o pensamento. A 

representação do tempo é, pois, o resultado de uma temporalidade 

(WOORTMANN, 1991, p.25). 

 

 

 Apesar da existência da idéia de universalidade em relação ao tempo, este é 

compreendido e apropriado por cada sociedade, cada grupo, cada gênero, de maneira 

particular. Assim, um determinado gênero concebe o tempo a partir do momento 

histórico que esteja vivendo, as experiências vividas localmente e a relação construída 

entre grupos dentro do todo social.  

 No início do século XIX, o trabalho remunerado era, em grande medida, 

alternado ou acumulado com outras tarefas, aumentando ainda mais a labuta diária do 

trabalhador camponês (THOMPSON,1998). Entre as mulheres desses referidos 

trabalhadores, Thompson nota que as atividades mais árduas e prolongadas eram a das 

esposas dos trabalhadores na economia rural. Estas acumulavam tarefas domésticas, 

criação dos filhos, além das atividades já realizadas diariamente.  Enquanto os homens 

podiam descansar ao chegar da labuta, essas mulheres cuidavam dos filhos e das casas. 

A percepção para elas do tempo era tida como “imperfeita” e não se afinava com a 

ditadura imposta pelo relógio. 

 Sabe-se que além da influencia sócio-cultural, as práticas cotidianas das 

populações tradicionais, podem ser influenciadas pela natureza e pelas suas 

necessidades diárias, como podemos observar nestes trabalhos. Estes grupos possuem 

uma maneira peculiar de lidar com o meio natural que os rodeiam, já que é dele que 

retiram os subsídios para sua reprodução social, física e simbólica, salientando que essa 

situação deve ser relativizada e considerada as peculiaridades de cada contexto e das 
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posições sociais ocupadas pelos sujeitos, nesse caso, o contexto das comunidades 

litorâneas e a posição social da mulher pescadora. 

 Segue abaixo a rotina semanal de dona Jaelza: 

 

QUADRO III: COTIDIANO SEMANAL DE DONA JAELZA 

D S T Q Q S S 

Dia 

dedicado 

ao 

descanso, 

ao lazer, 

ida a 

igreja 

Pesca no 

mangue e 

beeficiam

ento 

Pesca no 

mangue e 

beneficia

mento 

Pesca no 

mangue e 

beneficia

mento 

Pesca no 

mangue e 

beneficia

mento 

Vai para 

feira em 

Estancia 

Trabalha 

no 

restaurant

e de seu 

Edica 

  

FONTE: Pesquisa direta realizada entre 2012 e 2013 

 

 Importante ressaltar que, apesar de não estar na tabela, os serviços domésticos 

são realizados diariamente por todas as entrevistadas. Ouvindo as outras marisqueiras, 

notei que os dias de ir para a feira e de descanso podem variar dependendo da 

necessidade. Além disto, as mulheres que são aposentadas, apesar de não irem ao 

mangue, auxiliam as filhas, netas ou amigas no catado para aumentar a renda familiar. 
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-CAPÍTULO 3- 

O RITMO DA VIDA DAS MARISQUEIRAS 

 

3.1-Apresentação 

 

 Neste capítulo, apresento o cotidiano das marisqueiras, assim como suas 

narrativas sobre as experiências vivenciadas na pesca. Dei ênfase às lembranças e 

depoimentos que demonstraram a maneira que se relacionam com a reprodução 

socioambiental expressa em seus saberes e fazeres da pesca. Ou seja, como elas 

imaginam o tempo e espaço pesqueiro, relacionado com o seu dia a dia. As formas 

como entendem a sua realidade, estão interligadas com suas práticas cotidianas e com a 

maneira que percebe e racionaliza suas ações.  

 

3.2 –O tempo do mangue 

   

É sabido que, somente as noções binárias de se compreender as sociedades e os 

grupos não mais respondem a demanda atual. Hoje essas noções são entendidas com 

uma maior dinamicidade, como também, as noções relacionadas à posição social da 

mulher e do homem, da terra e do mar, da casa e da rua. No entanto, continuam mais 

fortes como nunca, as diferenças, as desigualdades, as contradições, como também, as 

relações de poder no campo de negociação cultural, social e econômico.  

 A partir disto, compreendemos que o tempo e espaço das marisqueiras estão 

relacionados à pratica da pesca, ao catado e à técnica de realização desta atividade. A 

maneira que estas racionalizam suas ações nem sempre está de acordo com o que é 

instituído oficialmente. Quando questionei dona Jaelza sobre a época melhor de pescar, 

na tentativa de construir um esboço de um calendário não oficial da pesca, ela relatou 

que só não pesca quando o mangue tá ruim. Com seu modo de interpretar essa realidade 

explicou o que seria o mangue ruim: 

 
A- Quando é que o mangue está ruim? 

J- É que os aratus ficam pouquinho porque ele se esconde para 

produzir porque eles ficam ruim de pegar, porque quando está na lua 

nova eles ficam na gaithera, os aratu macho fica atrás das fêmeas, a 

gente não pega um aratu. Tem aratu que a senhora vê tudo na gatheras 

que está assim, tudo lá na gaithera. A gaithera chega está vermelha, 

mas não pega um porque eles tão na condição de lua nova para poder 

se produzir, porque elas ficam de trufa e aquelas trufa é pra produzir. 
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Fica tudo cheia, elas ovam e depois ficam com as trufas tudo cheia 

para lavar as trufa como ganhamum. Fica tudo do lado de fora as 

trufa, porque, quando a maré tá grande elas tiram aquela ruma de aratu 

miúdo, fica tudo cheio de aratu miúdo.” 

 

 Como percebemos no depoimento de dona Jaelza, as marisqueiras possuem o 

conhecimento minucioso sobre a prática da pesca.  Sabe quando o mangue dá sinal de 

que não é propicio à captura dos mariscos. Estas mulheres sabem ler nas condições de 

lua e no mangue, a época em que o aratu está no período de reprodução. Mesmo 

havendo a facilidade de capturá-los, já que a gaithera chega tá vermelha de tanto aratu, 

elas sabem que devem respeitar este tempo, pois, este tempo é o tempo que eles ficam 

de trufa e aquela trufa é pra se reproduzir.  

 Para Diegues (2000), o conhecimento tradicional pode ser definido como o 

saber-fazer que associa ação produtiva de baixo impacto sobre as dinâmicas naturais, 

frágil acúmulo de capital, vínculos geracionais a determinado território e fina relação de 

vários ciclos socioculturais e econômicos, a partir dos ciclos da biodiversidade,  

sociabilidade vicinal, indivisão entre mundo social, ecológico e sobrenatural, gerados no 

âmbito da sociedade não-urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em 

geração. Para este autor, 

 

[...] culturas tradicionais são padrões de comportamento transmitidos 

socialmente, modelos mentais usados para perceber, relatar e 

interpretar o mundo, símbolos e significados compartilhados, além de 

seus produtos materiais [...] (DIEGUES, 2008, p. 89 – grifos do 

autor). 
 

 

 O que caracteriza uma população como tradicional são basicamente as suas 

práticas e o seu modo peculiar de vida. Este modo de vida é diferenciado do que se 

encaixaria no modelo das sociedades urbano-industriais, já que, este é portador de modo 

de vida peculiar, onde percebem a vida e a natureza de maneira diferenciada, separadas 

e muitas vezes antagônicas. 

 Pelos relatos das mulheres com quem conversei, o calendário oficial da pesca, 

apesar de todas terem conhecimento de sua existência, não é consultado. Elas seguem a 

própria intuição, que nada mais é do que a experiência acumulada sobre o mangue e 

sobre o meio ambiente. 
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A- A senhora sabe qual é a época do defeso? 

M- Sei sim. 

A-Qual é essa época? A senhora olha no calendário da pesca né? 

M- É, tem o tempo que não pode pescar, mas a gente já sabe né, não 

precisa olhar em nada não”.  

 

  Elas, a partir de seus saberes e conhecimentos, possuem o seu próprio 

entendimento de quando é tempo e quando não é tempo de pescaria, seguindo de certa 

maneira, a mesma lógica do calendário oficial que é dar um tempo de renovação para o 

mangue e os mariscos.  Segue uma rotina que está interligada com o tipo de lua, o tipo 

da maré e o clima.  

 

A- Como o clima e a lua interfere no trabalho da senhora? 

J- Porque se tiver chovendo ninguém vai, se chover ninguém vai 

porque não vai sair com frio. O mangue fica alagado de água e os 

aratu não pega e também nós não vamos tá subindo numa gaithera  

chovendo porque a gaithera escorrega. É arriscado, é muita chuva e 

não pode pescar.  

A- No inverno não saem para pescar? 

J-Tem muitas que vão, pois a precisão obriga, tem muito filho e 

obriga. Como eu já fui muito com o mangue chovendo, quando 

chegava lá estava chovendo e eu tinha que pescar porque a precisão 

obriga a nós. Tem que comer, procurar o pão de cada dia porque o 

serviço daqui é esse, não tem outro e então tem que a gente pescar. 

Serviço aqui só esse, não tem outro serviço. O serviço aqui é a 

pescaria. 
  

  

 As marisqueiras possuem o conhecimento do melhor momento para a pesca e 

quais mariscos são de cada época. Tanto no dia a dia, a partir das condições de lua e da 

maré, como também seguindo as estações do ano. No entanto, a precisão, juntamente 

com o clima, que dita suas decisões diárias.  Apesar delas saberem as dificuldades de se 

pescar em determinada época que o mangue não está para a pesca, dependendo da 

precisão, enfrentam esses perigos e dificuldades para suprir suas necessidades e de sua 

família. 

 

 

A-Então na lua nova não é bom para pescar. E nas outras luas? 

J-Maré grande é na lua cheia, aí fica bom para pegar o aratu. Fica bom 

bom mesmo, tem mangue que a gente vai que os aratu chega fica, ave 

maria. 

A-A lua nova é maré morta? 

J- Maré morta, que ela fica ai é ruim pro mangue. Até pra pescaria. 

Fica também na quaresma. Agora na lua cheia a gente não precisa 

nem gritar, a gente tá nas gaitheras e vem aratu até por de trás das 

costas. Vem assim com a vara e coloca dentro do balde. 
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 Como relatado por dona Jaelsa, o inverno não é uma boa época para pescar e 

nem na época da quaresma. Apesar deste entendimento, muitas delas, devido à 

necessidade, pescam mesmo nas épocas que a maré tá ruim. A precisão obrigam-nas a 

enfrentar a maré, mesmo não sendo a época. Como não possuem outra alternativa, já 

que não plantam porque não tem espaço como um quintal, e nem há outras alternativas 

de trabalho, só lhe sobra a pesca e por esta necessidade enfrentam as intempéries 

climáticas e ambientais. 

 

J-Lua cheia a gente sai mais cedo, porque tem dias que a maré que ela 

é cedo, cedo mesmo. Cinco horas ela já está seca e vazando, seis horas 

a gente entra na maré, aí quando for dez horas já está começando a 

encher, aí nove horas a gente começa a sair por que a maré já está do 

tamanho do mangue. 

 

  Quando acompanhava essas mulheres durante o catado, elas me alertaram que é 

necessário possuir bastante paciência e tempo para pescar no mangue. Mas que elas 

poderiam me ensinar a tratar o pescado e me acompanhar ao mangue quando eu 

desejasse. Mostraram-se solícitas quando demonstrei interesse em ver de perto a 

pescaria. Poderia ir com elas no mangue, mas, teria que estar disposta, a ser mordida por 

“mutucas” e suportar o ambiente inóspito. 

  A partir de meu pedido, elas narraram de que forma este oficio é realizado.  

 

MJS- No caso assim, a gente somos marisqueiras porque nosso dia a 

dia é esse, entendeu? Aqui todo mundo vive disso. Aqui não tem, 

como é que se diz, não tem fabrica, não tem nada para as pessoas 

gerar emprego. Não tem aí então a gente vive disso. Todo mundo. 

Muita gente pesca de rede grande, de tarrafa, tem pesca de aratu. 

Entendeu? E nosso dia a dia é esse. 
 

 

 O dia a dia dos homens e mulheres na comunidade é relacionado com a pesca. 

Dona Maria José fala da falta de oportunidades na região para empregos sendo a pesca a 

alternativa viável para a sobrevivência desses ribeirinhos. Com suas mãos envoltas ao 

catado, falou de sua vida e de seu dia a dia. Passava a maior parte das conversas sentada 

na calçada, conversando e beneficiando o aratu, junto com um grupo de mulheres. 
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Figura 16: fotografia de grupo sentado na calçada beneficiando o aratu, conversando e cuidando 

dos filhos(Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-2013) 

 

 

 As narrativas que estas mulheres constroem sobre sua vida, é obtida a partir das 

experiências, que descortinam as sombras cognitivas da realidade da qual fazem parte.  

  

A coisa e o mundo me são dados com as partes do meu corpo, não por 

uma “geometria natural”, mas em uma conexão viva comparável, ou 

antes idêntica à que existe entre as partes do meu próprio corpo( 

MERLEAU-PONTY,1999, p. 276) 
 

 

 O processo pelo qual notamos algo está imbricado num conjunto de sentimentos 

e sensações que não são fixas, estas se modificam, tão maleáveis como as experiências 

vivenciadas pelos sujeitos. O corpo, por sua vez, é o meio pelo qual sabemos que 

estamos vivendo no mundo que sentimos este mundo e a partir destas sensações 

produzimos abstrações do que é este mundo.   

 Com este entendimento, observei estas mulheres realizando as atividades e 

ouvindo como elas interpretam suas experiências relacionadas a este oficio. Através das 

atividades diárias, elas constroem e expressam sua identidade de marisqueiras. 

 A maneira como elas concebem o mundo a sua volta, está relacionada com as 

sensações produzidas pelo seu corpo, além das experiências vivenciadas durante sua 

vida. Já que é através do corpo, principal ferramenta de trabalho dessas mulheres,  e das 
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experimentações vividas destes que os sentidos apreendem o mundo e essas 

experiências. 

 Existem maneiras especificas de pescar cada marisco, assim como as 

ferramentas. No rol destas pescarias o corpo se apresenta como a principal ferramenta 

para a pesca: os pés que as levam e trazem do mangue, os ouvidos escutam atentamente 

o aratu se aproximando da isca, a voz para chamar e encantar os aratus e  as mãos catam 

e beneficiam. No entanto, devido ás complicações da pesca, ao excessivo trabalho, 

ficam com problemas de saúde que as impedem continuar na pesca. Algumas das 

entrevistadas, como dona Finha, precisou se afastar, mas não conseguiu a aposentadoria 

pois ainda não possui a idade. 

 

F-Estou lutando minha fia, para ver se consigo a aposentadoria. Não 

aguento ir para o mangue mais não. Fico aqui, vendo uma coisinha, 

meu filho vai e faz um bico em Estancia. Mas com fé em Deus vou 

receber, já levei os documentos tudo. 

 

 Conversava com as marisqueiras nos momentos que estas realizavam o catado, 

algumas vezes, nos momentos de descanso e descontração.  Essa experiência ajudou-me 

a construir e desconstruir noções sobre este universo, a partir das sensações produzidas 

por estes instantes e por estas experiências. 

 

 

Figura 17: fotografia de mãe, filha e netos na calçada beneficiando o aratu(Autora: GRAÇA, 

Alessandra Santos-2013) 
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Para Merleau-Ponty , 

 

Nós reaprendemos a sentir nosso corpo, reencontramos sobre o saber 

objetivo e distante do corpo, este outro saber que temos dele, porque 

ele está sempre conosco e porque nós somos corpo. Da mesma 

maneira será preciso despertar a experiência do mundo tal qual ele nos 

aparece enquanto estamos no mundo por nosso corpo, enquanto 

percebemos o mundo com nosso corpo. (MERLEAU-PONTY,1999, 

p. 278). 

 

 As experiências relacionadas ao ato de pescar são repassadas de uma geração a 

outra, através da observação da prática e dos relatos. Ao  questioná-las sobre este fato, a 

maioria relatou que o aprendizado foi com as suas mães. 

 

O conhecimento pesqueiro- traduzido na sua forma de gestão- é 

patrimonial, ancestral, que transborda de geração a geração, tanto pela 

força da oralidade, como no ato de ver alguém mais velho pescando. 

É, a partir dai, que os segredos aquáticos são revelados aos mais 

novos, e que se entende as artimanhas das águas. Assim pesqueiros 

são desvendados, caminhos descortinados, técnicas de manejo das 

armadilhas e náuticas trazidas a luz, explicitando as maneiras e os 

métodos usados para se mapear e usar e utilizar o território mar de 

dentro e mar de fora (RAMALHO, p.65,2004).  

 

 As mulheres se organizam entre a realização dos serviços domésticos e do 

catado ao mesmo tempo em que cuidam e educam seus filhos. As crianças interferem 

nos serviços dos adultos, atrapalhando (brincando com o catado) e aprendendo o oficio. 

Os serviços da casa são executados diariamente, assim como a pesca dos mariscos (com 

exceção dos domingos e segunda).  Mas, devido à necessidade, estas podem ir todos os 

dias, independente do clima. 

 O serviço doméstico é realizado predominantemente pelas mulheres da 

comunidade.  Mesmo nos dias que estas vão para a pesca, precisam conciliar com esta 

função. Como vimos, todas as entrevistadas são as responsáveis pelos serviços 

domésticos em suas casas.  

  As mulheres com que conversei casaram-se muito jovens, e, poucas ainda 

vivem com os maridos. Ouvi relatos de violência doméstica, que segundo seus 

depoimentos é a principal causa da separação, como o caso relatado por dona Ju. Estas 

mulheres para sustentar os filhos precisam trabalhar mais do que trabalhariam se 
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dividissem as despesas com o pai das crianças. Com isso, surgem enfermidades advindo 

da pesca e, consequentemente, algumas delas não conseguem mais ir para o mangue, 

como dona Maria José, dona Finha e dona Isabel. 

  Como alternativa, fazem o beneficiamento do aratu ou do peixe comprados de 

terceiros, apesar de já terem pescado sururu e outros mariscos durante toda a vida.  

 

 

Figura 18: fotografia do aratu sendo catado (Autora: GRAÇA, Alessandra Santos-2013) 

 

 

 O aratu é o principal marisco que elas pescam, pois não falta no mangue em 

nenhuma época, segundo os relatos delas. O aratu fica na primeira posição entre os dez 

recursos pesqueiros com maior volume de desembarque em Santa Luzia do Itanhy, 

situação verificada na Estatistica Pesqueira da costa do estado de Sergipe(2010).  

 Verificando as estatísticas da CEPEME-IBAMA(órgão ligado ao Ministério do 

Meio Ambiente) sobre a presença do aratu, nota-se que a presença é quase inexistente 

dentre o período de 1999 a 2006, sendo que o aratu é a principal espécie capturada nesta 

região, como podemos observar a partir do levantamento realizado pela Estatistica 

Pesqueira da Costa do estado de Sergipe e extremo Norte da Bahia(2010). 

 

 

 

 



87 
 

 

QUADRO IV:RECURSOS PESQUEIROS COM MAIOR VOLUME 

DE DESEMBARQUE EM SANTA LUZIA DO ITANHY/SE(2010) 

Recurso pesqueiro Total(Kg) % 

Aratu  77812,27 20 

Caranguejo  62858,79 16 

Camarão pequeno 40112,58 10 

Mistura  29566,53 8 

Tainha  26474,48 7 

Camurim  18939,49 5 

Sardinha 18323,82 5 

Roncador 11602,61 3 

Carapeba 11079,27 3 

Catana 10256,39 3 

Fonte: SOUZA, et al;2012 

 

 

 A pesca do aratu ainda é pouco abordada pelas pesquisas e estatística apesar de 

ser o principal recurso pesqueiro coletado pelas mulheres, apesar disto não ser apontado 

pela pesquisa, sendo a principal fonte de renda de algumas famílias, como pude 

constatar.  Essa situação também foi notada pela pesquisa realizada no povoado vizinho 

“Rua da Palha”  por Santos(2013).  

 

3.3-o tempo e espaço das práticas cotidianas das marisqueiras 

 

 Entender a relação entre os sujeitos sociais e o meio ambiente é uma 

preocupação que percorre tanto as ciências naturais, quanto das ciências sociais.  A 

maneira como os sujeitos sociais elaboram significados e atribuem sentidos ao meio que 

vivem nada mais é que a relação da experiência vivida, das sensações produzidas pelo 

mundo externo e a sua interioridade. São os sentidos e significados das ações, da 

maneira como lidamos com os fenômenos sociais. 

  No dia que estas mulheres vão ao mangue pescar ou catar o aratu se acordam 

cedo, com o sol ainda raiando. Deixam todos os apetrechos preparados.  
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A partir de seus depoimentos elas listaram as seguintes ferramentas de trabalho:  

 

 

QUADRO V: INSTRUMENTOS TRADICIONAIS DE PESCARIA FEMININA -

CRASTO/SE 

Nome dos apetrechos Descrição  Utilidade  

Cambito ou vara Pedaço de madeira ou galho 

com uma linha amarrada.  

Serve para pescar o aratu 

e a moreia 

Bota  Utilizam um pedaço de calça 

jeans cortada e costurada em 

formato de bota, as vezes 

usam junto com o tênis 

Para proteger os pés do 

manguezal 

Roupas  Utilizam calças e camisas  

com mangas compridas 

A fim de proteger os 

braços e pernas do 

manguezal e dos 

mosquitos 

Castiçal  Construído com uma 

pequena lata, pano e gás 

Acendem para espantar 

os mosquitos 

Balde ou lata Baldes ou latas 

reaproveitadas  

Para carregar os 

mariscos e as vezes 

cozinha-los 

Repelente Compram e passam no corpo Para espantar mosquitos 

Cutelo Feito com foice e um pano 

amarrado no cabo 

Para extrair ostras 

Facho Feito com pedaço da palha 

do coqueiro 

Espantar os mosquitos 

Boné  As vezes é utilizado com um 

pano por baixo protegendo 

as orelhas e pescoço 

Para proteger do sol 

FONTE: Pesquisa direta realizada no período de 2012 a 2013 
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 As ferramentas de trabalho são construídas por elas mesmas artesanalmente. 

Cada uma guarda suas ferramentas e suas vestes e só as utilizam no momento que vão 

para o mangue. Elas se transformam para enfrentar a rotina desta atividade. 

 

Os espaços e os  objetos são símbolos de pertencimento a um grupo, a 

uma atividade profissional, a um gênero humano. São marcas no 

espaço, do lugar e da cultura de um grupo. Assim, o impacto nos 

espaços de moradia e trabalho de populações que vivem da pesca 

artesanal, por exemplo, não produz apenas um dado econômico na 

renda local, mas produz uma intervenção nas formas de sociabilidade 

e nas relações de pertencimento e vizinhança. Cada objeto de uso 

cotidiano no trabalho da pesca ou no beneficiamento do pescado 

possui uma relação afetiva com este trabalhador (MARTINS,2005, p. 

257). 

 

 

 Mesmo que os grupos tidos como tradicionais sejam afetados pela lógica 

capitalista, eles, em muitas situações, resistem com suas formas particulares de inserção 

na totalidade social, onde suas singularidades e seus valores de vida não sucumbem – de 

maneira mecânica – aos valores “externos”. Possuem, assim, uma maneira peculiar de 

racionalizar suas práticas sociais cotidianas. 

 No estudo realizado por Florence Weber (2002), sobre as racionalidades 

econômicas, ela demonstrou a diferença entre a forma de cálculo científico e a 

diversidade de maneiras de racionalidade do grupo de horticultores amadores 

espalhados por toda França. Os “nativos” teriam uma pluralidade de maneiras de 

racionalizar a vida prática e diversas formas de medidas. Tal qual percebeu Florence 

Weber, as populações tradicionais e os camponeses negociam a forma técnica com as 

suas práticas cotidianas, próprio ao seu modo de vida. A forma de racionalizar a 

realidade por esses sujeitos tem a ver com o contexto cotidiano temporal, espacial, 

histórico e também simbólico que estão vivendo. 

 Um fato importante numa comunidade tradicional interfere na realidade 

individual e coletiva, como também, pode mudar a forma de interpretar a realidade 

vivida por esses sujeitos. A maneira com que lidam com os saberes, influencia nas suas 

sociabilidades práticas. Como notou  Overing (1999), a vida social dos índios Piaroa na 

Amazônia venezuelana é marcada mais pela ênfase sobre o informal e o íntimo, do que 

sobre a regra e sua obediência.  

 O objetivo da vida comunitária dos Piaroa seria alcançar uma segura e não 

obstante fértil comunidade de similares. Ou seja, dentro do grupo social que ela estudou 
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cada a gente possui a responsabilidade de tornar possível a existência material e o senso 

de solidariedade do grupo, a partir das habilidades particulares de cada um, formando, 

portanto, a comunidade de similares. Para os Piaroa,  

 

O fator mais significativo para o desempenho das praticas é a vida do 

intelecto, pois é por meio da “vida de pensamentos” que os humanos 

adiquirem as habilidades especificas de que tais práticas dependem, 

bem como a capacidade de refletir sobre elas e dirimi-la.( 

OVERING,1999, p.91). 
 

 

 A partir disto, nota-se que a maneira que o mundo é pensado está relacionado 

diretamente, com as práticas vividas pelas comunidades tradicionais, como também a 

maneira – no caso da presente pesquisa dissertativa - que os ribeirinhos refletem sobre o 

ambiente natural, como é o caso das pescadoras do Crasto. 

 A realidade vivenciada por esses sujeitos está diretamente interligada com as 

práticas sociais e cotidianas, portanto, também interligadas com a forma que eles 

racionalizam essas práticas e produzem conhecimento.  

 Se não estiver chovendo e nem nublado, se preparam para ir à labuta. Mas, se a 

necessidade for grande, saem para pescar mesmo com o tempo chuvoso. A necessidade 

grita mais alto do que o medo de se machucarem e da dificuldade de pescar. 

 

J-Se chover ninguém vai para o mangue, porque ninguém vai sair com 

frio. O mangue fica alagado de água. E também não vamos está 

subindo numa gaithera chovendo. Pois é arriscado e com muita chuva 

não podemos pescar. 

A-No inverno não sai? 

J-Tem muitas que vão, porque a precisão obriga. Tem muito filho, 

obriga e vão. Como eu já fui e muito chovendo. Quando chegava lá 

estava chovendo eu tinha que pescar, porque a precisão obriga nós. 

Tem que comer, tem que procurar o pão de cada dia e o serviço daqui 

é esse, não tem outro  então a gente tem que pescar. Tanto faz a gente 

como o pescador como tudo aqui. Serviço só tem esse, não há 

movimento de nada. O serviço daqui é pescaria. É um serviço que a 

gente faz sofrido, porque precisa, é a precisão. Não é vaidade nem 

nada é precisão. Quem tem filho tem que trabalhar é do mangue. Tem 

mulher aqui que vai de domingo a domingo. 

  

 Os aspectos ambientais e climáticos são condicionantes para as decisões de ir ou 

não ir à pesca. No entanto, como podemos notar, as condições estruturais são 

determinantes. Elas precisam sanar as necessidades imediatas delas e dos filhos, sendo 

as únicas provedoras do lar. A mulher que cuida de seus filhos, sem marido, precisa 
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sacrificar-se ainda mais para garantir o sustento destes. O fato de ir ao mangue, quando 

chove ou durantes todos os dias da semana indica a condição econômica destas 

mulheres. 

 Com base nos relatos, percebemos que apesar do povoado ser rodeado de 

mangue, este não possui mariscos suficientes. Por esse motivo as marisqueiras saem de 

barco ou carroça para outro mangue.  

  Se produzem com suas indumentárias, calça comprida e blusa comprida, para se 

protegerem das muriçocas, além de um castiçal e outras ferramentas. Estas ferramentas 

que utilizam para a realização deste ofício são construídas por elas mesmas de forma 

artesanal, a partir do reaproveitamento de utensílios e roupas. 

 

A-Quais ferramentas a senhora utiliza? 

J- Tem o cambito, e a gente canta, a gente bate na lata. 

A-Tem o cambito? 

J-Do cambito é a moreia, e do aratu é a vara. A gente senta na 

gaitheira, vamos supor, da altura de um pé desse aí. A gente senta lá 

em cima. Fica quietinhos e simbora. A gente bate na lata, a gente 

canta, assobia. Quando o aratu vem que pega na linha, vai 

devagarzinho e coloca numa lata. 

A-A senhora chama de vara mesmo? 

J-Vara mesmo, uma varinha fina com uma linha grande pendurada. A 

gente está aqui sentada na gaitheira, senta aqui de banda, aqui a gente 

bota a vara, o aratu vem ali olha, vem lá naquele pau. Ai a gente joga 

aqui a linha e ele vem para pegar na isca o aratu. Quando ele pega na 

isca que segura, a gente aqui vai dentro do balde e bota o aratu. 

A-Então vai para o mangue com o balde, com a vara. 

J- Com o balde, com a vara e com o castiçal. Quem não gosta do 

castiçal usa aquele produto repelente, ou senão gás para passar nos 

braços. Senão vai com o casaco de manga comprida e uma calça 

comprida mode os mosquitos, porque tem muito mosquito na maré. 

Nos pés a gente bota, ou enrola de pano, ou calça um tênis, 

sapatozinho aquele conga, ou senão enrola de pano ou então enrola de 

calça top. Costura a calça embaixo e faz um sapato. Enrola assim, eu 

tenho um que vem até aqui. Eu calço com uma meia e boto o sapato. 

Também amarro todo de cordão para não sair aí eu vou pescar. Pode 

andar o mangue todinho, não sai não. Eu tenho tudo guardado, meus 

artifícios está lá, porque quando eu digo que vou para o mangue eu 

vou.  Quando quero ir eu vou. Não é todo dia porque eu ajudo aqui a 

Izabel, mas quando eu quero ir eu vou. 

 

 

 No depoimento de dona Jaelsa, ela revela as especificidades de cada atividade. 

Quando pesca a “moreia” utiliza o “cambito”, quando pesca o aratu utiliza a “vara”. 

Assim como quando elas pescam outro tipo de pescado que não é o aratu. Como por 

exemplo, para se pescar o caranguejo, elas utilizam técnicas diferentes das que utilizam 
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para pescar o siri. As atividades são ricas e complexas, cada atividade tem seus 

segredos, sua técnica. 

 Para pescar, saem em conjunto com amigas ou parentes.  Alguns grupos vão a 

pé, outros de barco e ainda tem as que vão ao mangue de carroça. Chegando na maré se 

travestem e preparam-se para a lida. Cada grupo fica num determinado mangue e essas, 

neste espaço se dividem.  Passam repelente, acendem o castiçal, colocam a isca na linha 

da vara, sobem nas “gaitheras” e ficam com o corpo imóvel a espera do aratu. Cantam 

assoviam, dão leves gritos chamando-os. Algumas dizem que quebrando galhos eles 

aparecem também. Quando aparecem e mordem a isca e colocam ele na lata. 

 Vão até o mangue, sobem nas gaitheiras, acendem o castiçal e começa a cantoria 

chamando os aratus. Ficam quase imóveis em cima da vegetação do mangue, 

aguardando os aratus se aproximar. A realização da pesca no mangue exige bastante 

paciência e agilidade por parte dessas trabalhadoras, para isso “tem que ficar quieto, por 

exemplo, o pesqueiro bom chega está vermelho de aratu, se a mutuca vim e morder e 

você e você se bulir não fica um (Maria Isabell)”.  Utilizam de saberes e técnicas 

acumuladas durante anos, a partir das experiências advindas de suas praticas.  Através 

de seus relatos mostraram-me como realizar a pesca do aratu. 

 

MI- Aí a gente sobe na gaithera e bate a lata. Quebra folha, canta e aí 

vem tudinho. 

MJ-Eles pensam que é a comida deles e vem atrás. Aí vai bota linha 

em um, bota a linha em outro, e cantando: thururu, quede, ande, vem! 

  

 O som não pode ser estrondoso, pois, em vez de atrai-lo, pode acabar 

assustando-os.  Saem todas as manhãs em conjunto para pescar. São vários grupos de 

mulheres, cada grupo fica num determinado local do mangue e se distribuem. Chegando 

na beirada (beira do mangue onde se acomodam para a pesca) se dividem e ficam em 

lugares diferentes, apesar de próximas uma das outras. Este lugar só é revisitado quando 

o mangue já se recuperou daquela pesca, por volta de duas semanas depois. Aguardam o 

mangue descansar. Ou seja, aguardam o ambiente se recuperar. 

 

MJ- Não, cada qual na sua gaithera, não é junto não. Como bem o 

mangue é aqui, aí uma pega um rumo, a outra, outro rumo, mas tudo 

naquela mesma beirada. Vai em outro canto e quando é pra sair 

chama, assobia, que é pra vir pra beirada.  
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 Dona Ju ainda explica: 

 

A- Como vocês dividem o espaço do mangue? 

J- Fica tudo num lugar só, agora vai tudo na carreira e se divide no 

mangue. Ai depois sai tudo junto de novo para cozinhar.  

A- Fica próximo uma das outras? 

J- É assim, olhe, fica quatro ou cinco, aí fica tudo num lugar só. 

Outros já saem e já ficam em outro lugar. Cinco pessoas vai pra um 

canto e cinco vai pra outro. 

A- E no outro dia vai para o mesmo lugar? 

J- Já vamos para outro mangue, para onde dá mais vencimento a 

gente. 

 

 

  Elas percebem que alguém realizou o catado ali ou que está utilizando a partir da 

observação do ambiente e dos resquícios deixados pelo grupo anterior como galhos 

quebrados e pisadas. O uso do mangue é organizado de maneira a respeitar a reprodução 

dos mariscos e da vegetação. Elas dizem que estão deixando o mangue descansar. O 

uso do mangue não é desmedido. Quando elas percebem que não está dando mais 

vencimento, vão para outro mangue e depois quando o mangue está recuperado elas 

voltam. Tal qual elas, que possuem seu tempo para recompor suas forças durante o fim 

de semana, o mangue também possui o tempo dele de se recuperar e poder continuar 

contribuindo para esse ciclo. 

 Dona Jaelza expressa bem no depoimento a seguir a sabedoria que possui em 

relação às especificidades do mangue quando nos explica o que é “maré morta”. 

A-O que a senhora pesca? 

J-aratu, quando não dá para o aratu, tiro ostra, sururu 

A- E quando é que não tem aratu? 

J-Assim tem maré que é ruim, condição de lua nova, que fica ruim de 

pegar. Lua nova agora assim, quando a maré está morta é ruim de 

pegar. 

A- Como é a maré morta? 

J- A maré morta ela não chega dentro do mangue. O mangue está seco 

e ela não entra dentro do mangue. 

A-Depois volta? 

J-Depois quando ela está grande. Mangue baixo quando está para 

alagar um pouquinho, mas não o mangue todo. O mangue baixo fica 

rente com a maré. Ele entra, mas é pouquinho. Mas quando é mangue 

alto ela não entra dentro do mangue. É maré morta. Fica seco, seco, 

seca todo. 

A- A senhora chama maré morta 

J- Maré morta porque ela não entra dentro do mangue. Só quando ela 

está grande, muito grande. 

A- E qual é a época da maré morta? 

J- Maré morta é agora na lua nova. 
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A- Todo mês na lua nova. Nessa época fica ruim de pegar os aratus? 

J-Fica ruim de pegar, porque eles ficam um correndo atrás do outro, os 

machos atrás das fêmeas. Fica nas gaitheras e tão de barriga cheia. 

Porque com a maré eles comem a folha do mangue e ficam de barriga 

cheia. E não vem atrás da isca. 

 

 

 Ao fim da pesca, alguns grupos cozinham o aratu com a água da maré, ali 

mesmo, numa fogueira improvisada. Outros deixam para cozinhar em casa. Após isso 

voltam para suas residências por volta de umas 16 hs.  Mas, esse horário não é fixo. 

Chegando em casa se alimentam, tomam banho e sentam nas portas de suas casas para 

realizar o catado. 

 Durante todo esse processo, há conversas, risadas, causos que aconteceu no 

povoado que são compartilhados entre elas. É um momento de trabalho que é sofrido, 

mas que também é divertido. O mangue representa um misto de alegria e sofrimento 

para essas mulheres. As que não mais realizam a atividade possuem lembranças 

sofridas, mas sentem saudades dos momentos de sociabilidades vivenciados. Apesar de 

frisarem o quanto é sofrido esta atividade, são imensamente gratas ao mangue.  

 Percebemos que as pessoas que habitam o Crasto possuem suas vidas 

interligadas às mudanças ecológicas. A rotina desse povo é organizada a partir do 

conhecimento que possuem sobre a natureza. Essa situação é visualizada nas 

comunidades rurais, sendo que, as pesqueiras possuem suas especificidades. 

 As atividades diárias são organizadas a partir do movimento das águas da maré, 

da chuva e do tipo de lua, como vimos acima. Isto se deve ao conjunto de experiências 

dos ribeirinhos acumuladas secularmente por eles e repassados geracionalmente. 

 A partir dos relatos, os ribeirinhos transparecem uma relação de respeito e 

reciprocidade com o meio ambiente. Ainda que influenciada pela lógica mais geral da 

sociedade, a comunidade possui esta maneira diferenciada de se relacionar com a 

natureza. A partir das histórias que contaram, dos causos ocorridos, notei que estes 

acreditam num retorno de suas ações, e por vezes, esse retorno pode prejudicar a 

coletividade. Mas, enfatizo que as necessidades físicas e reprodutivas desses ribeirinhos 

gritam mais alto, fazendo com que enfrentem essas sanções naturais, como é o caso das 

mulheres que enfrentam o mangue na chuva. 

 Mesmo sem estar no mangue, olhando com um pouco de atenção aquelas ruas, 

tem-se a sensação de que a comunidade, o rio e as pessoas que ali vivem se completam 

e transformam-se um ao outro. O sentimento que tive, ao caminhar por aquelas ruas e 
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vivenciar as tardes, sentada naquelas calçadas, foi o de que havia um enlace entre o rio, 

a comunidade e o cotidiano dos ribeirinhos que ali vivem.  O ambiente e as pessoas 

vivem num processo de transformação e apropriação continua. O rio é ocupado por 

mulheres, crianças e homens com seus barcos e outros apetrechos, transformando a 

paisagem e ressignificando aquele ambiente. 

  Em certa medida, o rio parece transformar-se em território e saudar a presenças 

desses habitantes que o ocupam durante o dia e a noite.  Quando andamos pelas ruas e 

sentamos nas calçadas, notamos que as pessoas trazem consigo parte do rio, parte da 

experiência vivenciada ali, parte de historias passadas ali e parte do que é presenteado 

pelo rio, como peixes e mariscos. Quando estão em terra, os ribeirinhos, as ruas e as 

calçadas cheiram a rio e são parte do rio. Essa paisagem do rio possui um bocado do que 

faz parte dos ribeirinhos que deixam seus barcos atracados, aguardando um novo ciclo 

diário recomeçar. 

 

 

 

 

Figura 19: Marisqueiras voltando do mangue (2013) 

 

 O mangue é o local que essas mulheres ocupam diariamente para angariar o seu 

sustento e de sua família, e, portanto, o local onde vivenciam experiências individuais e 

coletivas. Os laços de pertencimento são construídos a partir dessas experiências que 

transformam o local em lugar. O mangue é conhecido, é nomeado e é transformado por 
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elas.  “Pertencer a pesca artesanal é estabelecer relações de pertencimento com o mar, 

é elaborar rigorosamente uma comunhão com esse recurso ecológico” 

(RAMALHO,2004).  

 Como bem salientou Ramalho (2004), há diferenças importantes entre o 

território dos pescadores e o território do camponês, já que, o vínculo que o pescador 

possui com o mangue ou com os rios é móvel e flexível de acordo com as práticas de 

pesca realizada em determinado local. Ou seja, com a criação dos pontos de pescaria 

estabelecidos em seu cotidiano de pesca, a partir das simbologias criadas como forma de 

interpretar a realidade vivenciada por esses ribeirinhos, do uso diário daquela localidade 

para reprodução física e simbólica do grupo que ali vive. 

 O espaço do mangue é reconstruído através dos relatos das mulheres e é 

utilizado para angariar o sustento das famílias, mas, também, é o mesmo que propicia 

sociabilidade e entretenimento entre eles. 

 

J-A gente somos amigas, elas me ajudam, elas me dão farinha quando 

eu não tenho tudo tudo que já precisei ela nunca me negou. Vamos 

para o mangue junta com as outras e se uma não tiver um bocado de 

farinha a outra tem, já junta com o peixinho torrado e pronto, todo 

mundo come ali sentada na beirada 

   

 A festa dos pescadores realizada anualmente é um exemplo disto, além das 

crianças de diversas idades que brincam no mangue e até mesmo pescam, como também 

os adultos nos intervalos e mesmo nos momentos da pesca, se juntam em frente às 

calçadas, ou em frente ao rio para beberem cerveja, conversar, jogar dominó. Mas, além 

destes momentos elas também constroem sociabilidades concomitantemente a atividade 

do catado do marisco, como nos relata dona Finha: 

 

F-Era tão bom, a gente ia e voltava tudo junto. Depois que voltava 

ficava aqui tudo sentada catando o siri. Era divertido. A gente 

conversava e catava, como elas estão ali olhe. 

 

  

 Nessas conversas e nesses momentos de sociabilidades, criam laços sociais e 

afetivos entre os grupos de pescaria e com o espaço da pesca. As mulheres revelaram 

alguns dos nomes que identificam os mangues que elas pescam. Os mangues de 

pescaria, como elas chamam, ocupados para realização da pesca durante o dia são: 
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QUADRO VI:MANGUES DE PESCARIA 

Ribeira  Cascalhinho Ilha do 

Sossego 

Enseada  Terra Caida 

Pindoba  Porto da Lama  Guarerema  Bode  Caveira  

FONTE: Pesquisa direta realizada entre 2012 e 2013 

 

 

  São nomes relacionados a povoados próximos, a tipos ambientais ou a histórias 

ocorridas ali.  O espaço do mangue, apesar de proporcionar bons momentos de 

sociabilidade, também é lembrado como causa de sofrimentos. 

 

A- O que o mangue significa para a senhora? 

J- O mangue significa, porque é cansativo porque é muito sofrido. 

Tem muita lama, muito cascalho, se topa com cobra, se corta porque 

se não tiver cuidado de pisar onde pisar a gente se corta. É muito 

arriscado, é um trabalho sofrido para a gente, para todos nós que vive 

aqui de pescaria. 

 

 Não tive condições de obter, a partir delas, um mapa dessas informações para 

que tivesse uma noção do espaço do mangue que elas utilizam. Mas, percebi que esses 

espaços são utilizados por elas e por outras marisqueiras dos povoados vizinhos como o 

povoado Bode, o povoado Cajazeiras e o povoado Rua da Palha. 

 

J- A gente pesca nisso aqui tudo minha fia. 

A- Mas só pescam vocês aqui do Crasto? 

J-Pesca a gente, pesca do Bode, Cajazeira, tudo desses povoado aqui 

pesca. A gente vai pesca naquele mangue, aí quando não está dando 

mais vencimento, vai para outro mangue. Depois de um tempo, olhe a 

gente no mangue aqui de novo. 

 

  A mentalidade dessas mulheres juntamente com as contingências naturais e 

culturais assemelha-se a instrumentos da grande orquestra que é o meio ambiente. O 

ambiente espacial e natural é transformado e seu ritmo afinado a andar de acordo com a 

melodia social tocado por elas e pelos pescadores. No entanto a melodia social não está 

livre de ser desafinada. A do território da pesca é dada pelo espaço físico em si, mas 

também por outros condicionantes simbólicos que revelam a maneira que estas se 

relacionam com a natureza. A calçada, o mangue e a casa, por serem espaços ocupados 

cotidianamente estão próximos simbolicamente, mesmo que espacialmente estejam 
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distantes. O mangue é como se fosse uma extensão da casa das marisqueiras, sendo que 

muitas das experiências vivenciadas ali foram e são compartilhadas com os filhos, 

amigos e colegas do mangue, além do conhecimento tradicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Estudar uma comunidade que vive e sobrevive da pesca é algo extremamente 

complexo e desafiador.  A simplicidade que, inicialmente, se percebe nos surpreende 

com uma multiplicidade de indagações sobre sua organização social, sobre o modo 

como os ribeirinhos percebem sua realidade, como estes sentem e interpretam à sua 

maneira a racionalidade competitiva do mercado e da sociedade capitalista. Expus aqui 

no texto a maneira peculiar com que as marisqueiras organizam suas rotinas, a partir  do 

tempo e espaço da natureza, mas também a partir do tempo e espaço social.  

 A intenção deste trabalho foi  mergulhar no universo das mulheres marisqueiras 

do povoado Crasto, a fim de compreender a maneira que estas interpretam sua 

realidade, ou seja, tentar compreender de que modo se dá a perspectiva delas em relação 

ao tempo e espaço das atividades da pesca, além de investigar a maneira com que se 

configura o mangue simbolicamente para o grupo dessas mulheres.    

 Esforcei-me para revelar no texto as negociações travadas no cotidiano, as 

conversas e as relações construídas ao longo da pesquisa.  O texto foi construído a partir 

das relações negociadas entre os informantes e a pesquisadora que vos escreve. 

 Além das reflexões que realizei sobre o campo, a pesquisa, os pesquisados e a 

relação entre estes, o texto foi construído principalmente, com a participação efetiva das 

mulheres pesquisadas, que direcionavam suas falas, suas  histórias a partir de sua 

realidade que queriam mostrar. Digo isto na intenção de demonstrar o quanto a pesquisa 

foi sendo costurada, ao modo em que as marisqueiras iam direcionando suas falas, 

juntamente com minhas interpretações da realidade dessas mulheres, a partir da minha 

posição, também enquanto mulher pesquisadora. Busquei utilizar as falas relacionadas 

ao tema principal do trabalho, na tentativa de alcançar o objetivo da pesquisa. 

 A maneira como estas mulheres percebem o tempo e espaço da pesca e de seu 

cotidiano, dialoga com a sociedade geral. No entanto, estes ribeirinhos forjam modos de 

vida peculiares, com uma existência peculiar a existência daqueles que tem o relógio 

como determinante de suas vidas. Vimos aqui que a natureza e o corpo delineiam muito 

mais sua rotina e suas decisões diárias.  Mais do que as horas do relógio o que mais 

interfere nessas decisões são as contingências relacionadas ao clima, ao vai e vem da 

maré, a necessidade de se alimentar e alimentar a família, alguma enfermidade ou ainda 
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algum costume de ir ou não ir naquele determinado dia da semana. Também 

percebemos o quanto a coletividade e solidariedade do grupo são importantes para a 

reprodução socioambiental.  

  Nas tentativas de interpretar suas maneiras de perceber o tempo e o espaço a 

partir das narrativas, tive acesso também as suas impressões mais intimas, além de suas 

experiências de vida. Percebi como é dado o repasse do conhecimento tradicional de 

mulher para mulher, de mães para filhos e filhas. Esses saberes são passados a partir da 

observação desses pequenos, da rotina diária de suas mães. Às vezes, transformando a 

lida dessas mulheres em atividades lúdicas. Percebi também a relação complexa dessas 

mulheres com o tempo espaço do mangue. Relatei algumas situações sofridas e outras 

alegres vivenciadas pelas mulheres que de certa forma representa a realidade mais geral 

das mulheres pescadoras, como notamos nos trabalhos sobre pesca. As dificuldades 

sofridas por elas também são sofridas por mulheres de outras comunidades pesqueiras, 

situação que demonstra que as opressões, o descaso em relação a condição de trabalho 

na pesca, a educação,  saúde, a violência doméstica, além de outras questões tem uma 

relação com a sociedade mais geral, dialogando com a realidade particular desta 

comunidade ribeirinha. 

 As lembranças do tempo de antigamente e a inconformidade do tempo de hoje, 

além das alegrias e tristezas, prazeres e sofrimentos foram imprescindíveis para me 

ajudar a compreender como elas se apropriam do mangue e transformam em território 

delas. O vínculo com o mangue e com as águas do rio perpassam a racionalidade 

determinista e competitiva capitalista. Estas forjam uma relação muito mais do que 

material, uma relação simbólica com o espaço do mangue. As gaitheras, a lama, as 

águas e os mariscos  são parte de historias, lembranças e sentimentos, marcadores da 

memória individual e coletiva dessas mulheres.  

 Por fim, espero ter contribuído minimamente para a compreensão do modo de 

vida das mulheres marisqueiras e, também, ter conseguido repassar através dessas 

linhas, um pouco da experiência que vivenciei ao lado delas, além do leque de questões 

que espero poder aprofundar em pesquisas futuras.  

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

ALAIN, Caillé. Nem Holismo e nem Individualismo metodológicos. Marcel Mauss e o 

paradigma da dádiva, Rev. bras. Ci. Soc. vol. 13 n. 38 São Paulo Oct. 1998 

ARAUJO, Marivânia Conceição de. A teoria das representações sociais e a pesquisa 

antropológica. Revista Hospitalidade. São Paulo, ano V, n. 2, p. 98-119, jul.- dez. 20 

ARRUDA, Angela. Teoria da Representações Sociais e Teorias de Gênero. UFRJ,2002 

BACHELARD, Caston. Os Pensadores. Ed. Ática. 1978 

BARTH, Fredrick. Os Grupos étnicos e suas fronteiras, São Paulo: EdUNESP,1998. 

BENJAMIM, Walter. Mágia e Técnica; Arte e Politica: Ed. Brasiliense,1987 

BERGSON, Henri. Memória e Vida. São Paulo,2006  

BOAS, Franz.  Antropologia cultural. Org. Celso Castro. Jorge Zahar, 2004.  

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças dos velhos São Paulo: Companhia de 

Letras, 1994 

BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2003 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1979. "Introdução a uma Leitura de Mauss" in 

Cardoso de Oliveira (org.) Mauss. Editora Ática, São Paulo. 

CASTRO, Paula. (2003). Pensar a natureza e o ambiente: alguns contributos a partir da 

Teoria das Representações Sociais. Estud. psicol. (Natal), maio/ago, vol.8, no.2, p.263-

271. ISSN 1413-294X. 

CASTRO, Viveiros de Castro. O Nativo Relativo, Mana vol.8 no.1 Rio de 

Janeiro Apr. 2002 

CLIFFORD, James. A experiência etnográfica. Editora UFRJ, 2008 



102 
 

CRUZ, Tereza Almeida. Mulheres da floresta do Vale do Guaporé e suas interações 

com o meio ambiente: Estudos Feministas, Florianópolis, 16(3):913-925, setembro-

dezembro/2010 

DIEGUES, Antônio Carlos e ARRUDA, Rinaldo. Saberes tradicionais e biodiversidade 

no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 2001.  

DIEGUES, Antonio Carlos Santana. A pesca construindo sociedades. São Paulo: 

Nupaub-USP, 2004.  

DIEGUES, Antonio Carlos Santana. Conhecimento e Manejo Tradicionais: Ciencia e 

Biodiversidade. 2000 

DIEGUES, Antônio Carlos. Ecologia Humana e Planejamento Costeiro. São Paulo: 

USP,2001 

DURKHEIM, Emile. As Regras do método sociológico. Martins Fontes, São Paulo, 

2007 

DURKHEIM, Emile. Da divisão social do trabalho. Martins Fontes, São Paulo, 1999 

EPELBOIN, Solange. Memória individual e memória social/ coletiva: considerações a 

luza da psicologia social. Memorandum, 7, 18-31. 

EVANS-PRITCHARD, E. Os Nuer. São Paulo: Perspectiva, 1978 

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

GODOI, Emilia Piatrafesa de . O Trabalho da Memoria: Cotidiano e Historia no Sertão 

do Piauí, UNICAMP, 1999 

GUARESCHI, Pedrinho A. JOVCHELOVITCH, Sandra. Textos em Representações 

Sociais, Editora Vozes, 2008 

HALBWACHS, Maurice. A memoria coletiva. São Paulo: ED Vertive, 1990 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

UFMG,2003. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a História. Ed Paz e Terra, 2011 



103 
 

IBAMA ‒ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Estatística da pesca 2006 Brasil: grandes regiões e unidades da federação 

/Brasília:Ibama, 2008.  

IBAMA. Boletim Estatístico da pesca marítima e estuarina do Nordeste do Brasil – 

1999-2006. Cepene/Ibama: Tamandaré, PE, 2000/2001/2002/ 2003/2004/2005/2006 

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. Edição 

revista. 

LEVI-STRAUSS, Claude. Introdução ao Ensaio sobre a dádiva. In MAUSS, Marcel. 

1988 

MACHADO, Denise. Catadoras de Caranguejo e saberes tradicionais na conservação de 

manguezais da Amazônia brasileira. Estudos Feministas, Florianópolis, 15(2):485-490, 

maio-agosto/2007. 

MALDONADO, Simone. Mestres e Mares: Espaço e Indivisão na pesca marítima. 1994 

MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Abril 

Cultura, 1976.  

MANESCHY, Maria Cristina; ALVARES, Maria Luiza. Mulheres na pesca: trabalho e 

lutas por reconhecimento em diferentes contextos. Coletiva, nº1. 2010.  

MANESCHY, Maria Cristina; SIQUEIRA, Deis; ÁLVARES, Maria Luzia Miranda. 

Pescadoras: subordinação de gênero e empoderamento. In: Estudos Feministas, 

Florianópolis, p. 713-737, set-dez/2012.  

MARCON, Frank Nilton; BOMFIM, Manuel. Relatório Antropológico do Território 

Luziense. (Santa Luzia do Itanhy-SE). UFS/NEAB. Convênio INCRA/FAPESE-SE. 

São Cristovão-SE, 2009.  

MARCONI, M. de A. PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São 

Paulo:1985 

MARTINS, José de Souza. Uma arqueologia da memória social: autobiografia de um 

moleque de fábrica. São. Paulo: Ateliêr Editorial, 2011. 97   



104 
 

MARTINS, Maria Cristina. Partilhando saberes na ilha de Itaoca: A roda de siri - entre 

o mundo do trabalho e as memórias de infância. Universidade Federal  Fluminense. 

Programa de Pós- Graduação em Educação. Doutorado. Niterói, 2005.  

MERLEAU-PONTY, Fenomenologia da percepção, 1999. 

MILLER, Francisca de Souza. Pescadores e coletoras de Patané/Camocim: aspectos da 

adaptação humana aos manguezais do Rio Grande do Norte. Natal: Edufrn, 2008.  

MINAYO,M.C.S. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis-RJ,2010 

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA (MPA). Boletim Estatístico da Pesca e  

Aquicultura. Brasil. MPA, 2008-2009.  

MINTZ. Sidney W.  Cultura: uma visão antropológica. Rio de Janeiro, 2009 

MOTTA-MAUÉS, Maria Angélica. Pesca de homem/Peixe de mulher(?): Repensando 

gênero na literatura acadêmica sobre comunidades pesqueiras. Etnográfica (Lisboa), 

Lisboa, v. III, p. 377-399, 1999.  

MOURÃO, Fernando A. Os Pescadores do Litoral Sul de São Paulo.São Paulo: 

Hucitec/NUPAUB/CEC,2003 

OLIVEIRA, Marcio S. B. de. Representações sociais e sociedade: as contribuições de 

Serge Moscovi. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol 19, n 55 

OVERING, Joanna. Elogio do cotidiano: A confiança e a arte da vida social em uma 

comunidade amazônica, 1999, MANA 5(1):81-107 

PEIRANO, Maria G. S. A Favor da Etnografia. Brasília: Série Antropologia, nº 130. 

Brasília, 1992. 

PESSANHA, Eiana Gonçalves da Fonte. Os companheiros: trabalho e sociabilidade na 

pesca de Itaipu. Niterói:EdUFF,2003 

PIATRAFESA DE GODOI, Emilia. O trabalho da memória: cotidiano e historia no 

sertão do Piaui, Campinas-SP, ed UNICAMP. 1999 

POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social, Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 

vol.5, n.10, 1992. p.200-212 



105 
 

RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto. Ah, esse povo do mar!: um estudo sobre 

trabalho e pertencimento na pesca artesanal pernambucana. São Paulo, Editora Polis; 

Campinas, Ceres, 2006.  

_____. A formação histórica da pesca artesanal: origens de uma cultura do trabalho 

apoiada no sentimento de arte e de liberdade. In: Cadernos de Estudos Sociais, Recife, 

v. 24, p. 261-286, 2008. . 

_____. Embarcadiços do encantamento: trabalho como arte, estética e liberdade na 

pesca artesanal de Suape, PE / Cristiano Wellington Noberto Ramalho. - Campinas, SP: 

[s.n.], 2007.  

SANTOS, Maria da Conceição dos. A Invisibilidade da pesca artesanal: o caso das 

pescadoras da comunidade rua da Palha,2013 

SAHINS, Marshall. O pessimismo sentimental. 1997 

SIMONIAN, L. T. L.. Pescadoras de camarão: gênero, mobilização e sustentabilidade 

na ilha Trambioca, Barcarena. Pará: Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, v. 1, p. 

1, 2006.Unicamp, 2007 

SPINK, Mary Jane(org). O conhecimento no cotidiano: As representações sociais na 

perspectiva da psicologia social, Editora Brasiliense, 1995 

THOMPSON, Edward P. Costumes em comum, 1998 

VILAS BOAS, Lucia Pintor Santiso. Uma Abordagem da Historicidade das 

Representações Sociais, Caderno de pesquisa , volume 40 , 2010 

WOORTMANN, Ellen F. Da complementaridade à dependência: a mulher e o ambiente 

em comunidades “pesqueiras” do nordeste. Brasília: Série antropologia, 1991 

 


