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Dedico  

 

Às mulheres marisqueiras que com força e coragem 

contribuem para a desconstrução do discurso da invisibilidade; 

que nas estratégias elaboradas no cotidiano apresentam a 

pesca como uma atividade de múltiplas faces, sendo uma 

delas feminina. 
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RESUMO 

 

(RE) PRODUÇÃO SOCIAL E DINÂMICA AMBIENTAL NO ESPAÇO DA PESCA: 

RECONSTRUINDO A TERRITORIALIDADE DAS MARISQUEIRAS EM TAIÇOCA 
DE FORA-NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE 
 

A pesca é uma atividade desenvolvida há muito tempo, principalmente por 
comunidades ribeirinhas e costeiras. A atividade pesqueira é considerada masculina 
por parte do grupo que a desenvolve, devido à exigência da força física no manuseio 
dos instrumentos e à imprevisibilidade no que se refere à segurança do pescador. 
No que tange às mulheres, estas ficaram responsáveis, por muito tempo, pelos 
serviços domésticos e pela extração de mariscos nas proximidades de suas 
residências.  Porém, as mulheres começaram a participar cada vez mais do setor e 
passaram a lutar por seu reconhecimento perante a comunidade como pescadoras, 
fato concretizado a partir de seu registro nas colônias e associações de pesca. 
Nessa perspectiva, a pesquisa teve como objetivo principal analisar a (re) produção 
social e a dinâmica ambiental do espaço da pesca sob a ótica do trabalho feminino, 
tendo como foco a territorialidade reconstruída no cotidiano das atividades das 
marisqueiras da Taiçoca de Fora/SE. Destarte, a relevância da temática está 
calcada na possibilidade de tornar em evidência grupos e fenômenos que, por muito 
tempo, foram negados nas discussões acadêmicas e político-sociais. No método 
fenomenológico, o espaço geográfico é analisado enquanto espaço das experiências 
vividas, como fenômeno experienciado por homens que nele vivem. Com base nos 
procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa contemplou as seguintes etapas: a) 
levantamento bibliográfico e documental e b) pesquisa de campo, com a aplicação 
de entrevistas semiestruturadas, registro fotográfico, observação participante e a 
aplicação de entrevista em profundidade. O presente trabalho está estruturado em 
cinco capítulos: O primeiro apresenta a sistematização do projeto de pesquisa. O 
capítulo dois traz aspectos a respeito da comunidade, evidenciando o uso e manejo 
do ambiente pelos pescadores da localidade e o conhecimento tradicional como um 
instrumento de manutenção da atividade. O capítulo três explana a compreensão da 
participação da mulher no setor pesqueiro. O capítulo quatro retrata as 
territorialidades das marisqueiras a partir da análise das suas vivências na terra e na 
água. Por fim, as principais considerações a respeito do trabalho feminino na pesca, 
buscando responder as questões norteadoras da pesquisa. Portanto, os desafios 
das mulheres na atividade pesqueira não são poucos, pois ainda são revestidos de 
preconceitos e pelo pouco espaço na produção científica. É preciso desconstruir e 
evidenciar onde estão estas mulheres pescadoras e marisqueiras que fazem de seu 
trabalho verdadeiras lições de vida. 
 

Palavras-Chave: Reprodução social; Dinâmica ambiental; Gênero e Pesca; 

Territorialidade; Marisqueiras. 
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ABSTRACT 

 

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DYNAMICS (RE) PRODUCTION ON FISHING 
SPACE: REBUILDING THE TERRITORIALITY OF MARISQUEIRAS IN TAIÇOCA 
DE FORA-NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 
 

Fishing is an activity for a long time, especially for coastal and riverine communities. 
The fishing activity is considered a male routine by people who develop it because of 
the requirement of physical strength in handling the instruments and unpredictability 
with regard to the safety of fishermen. Regarding to women, they were responsible 
for a long time for housework and the extraction of shellfishes near their homes. But 
women started to take part in the sector and fight for recognition in society as women 
fishers, what was made real because of the register in fishing colonies and 
associations. In this perspective, the research aimed to analyze the social and 
environmental dynamics (re) producing of the fishery space from the perspective of 
women's work, focusing on territoriality rebuilt in the daily activities of the 
marisqueiras in Taiçoca de Fora / SE. Thus, the relevance of the theme is grounded 
in the possibility of making evidence-groups and phenomena that, for a long time, 
were denied in academic and socio-political discussions. In the phenomenological 
method, the geographical space is analyzed as the experiences, as a phenomenon 
of men who live there. Based on the technical procedures used, the survey included 
the following steps: a) bibliographical and documentary survey b) field research, with 
the application of semi-structured interviews, photographic documentation, participant 
observation and application of in depth interview. This paper is structured into five 
chapters. The first one shows the systematization of the research project. Chapter 
two brings about aspects of the community showing the use and management of the 
environment by the local fishermen and the traditional knowledge as a tool for 
maintaining the activity. Chapter three explains the understanding of women's 
participation in the fisheries sector. Chapter four depicts the territoriality of 
marisqueiras from the analysis of their experiences on land and in water. Finally, it 
has the main considerations related to female labor in fishing, trying to answer the 
guiding questions of the research. Therefore, the challenges of women in fishing 
activity are not few, they are still coated with prejudice and the little space coming 
from the scientific production. You need to deconstruct and show where are these 
women fishers and marisqueiras that make from their work, real life lessons. 

 

Keywords: Social reproduction, Environmental dynamics, Gender and Fisheries, 

Territoriality, Marisqueiras. 
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Porto da Areia- Povoado Taiçoca de Fora, 2009. 
 

[...] o avanço técnico transforma a natureza em algo cada 
vez mais social do que natural. O processo histórico-social 
e não natural- controla, incorpora e produz naturezas, 
enquadrando-as nas qualidades humanas (HENRIQUE, 
2009, p.100). 
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INTRODUÇÃO 

 

Na história da humanidade é perceptível o fato de que os grupos humanos ao 

se relacionarem com a natureza elaboraram diversas estratégias de sobrevivência. 

Assim, comportamentos pautados na observação dos fenômenos naturais (mudança 

das estações, movimentação da maré, épocas chuvosas e secas, reprodução das 

espécies, entre outros) foram essenciais para as sociedades interagirem com a 

natureza e modificá-la em benefício próprio.  

Para a compreensão da (re) produção social e da dinâmica ambiental no 

espaço da pesca sob a ótica do trabalho feminino é relevante a discussão sobre a 

relação sociedade-natureza, atividade econômica (pesca) e dinâmica ambiental, 

comunidades tradicionais (pescadores/ marisqueiras), gênero, ambiente e 

territorialidade; modo de vida, representação social e cultura.  

 O modelo de sociedade atual tem contribuído para o desenvolvimento de 

problemas ambientais. No setor pesqueiro, os problemas ambientais foram 

desencadeados como consequência do crescimento desenfreado do turismo nas 

cidades costeiras, da urbanização e da ocupação de áreas fundamentais para 

reprodução das espécies. 

A partir da década de 60 do século XX o debate acerca da questão ambiental 

passou a ser intensificado no cenário mundial. Ainda, nesta década foi fundado o 

Clube de Roma, grupo de especialistas que se reuniu para discutir a crise atual e 

futura da humanidade (DIAS, 1994, p. 21). 

 No plano político emergem os movimentos sociais, dentre eles o ecológico. 

A crítica não é, exclusivamente, sobre o modo de produção, mas, 

fundamentalmente, sobre o modo de vida. No Brasil, o movimento ecológico 

desponta na década de 70 (GONÇALVES, 2006, p.13), num contexto histórico 

caracterizado pela ditadura militar. Nesse período, os tecnocratas brasileiros, 

declaram que a “pior poluição é a da miséria” e tentam atrair capitais estrangeiros 

para o país. A fim de obter investimentos internacionais o Estado criou instituições 

para gerir o meio ambiente.  

A questão ambiental passou a se institucionalizar, a se destacar no cenário 

político, já que tal prerrogativa era vista como critério para futuros investimentos 

econômicos provenientes do exterior.  
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[...] Institucionalizada em 1973, a Sema refletia, por um lado, a 
demanda de controles ambientais por parte de uma minoria advertida 
de técnicos governamentais e, por outro, a oportunidade da chancela 
institucional para a captação de financiamentos internacionais para 
os quais as garantias ambientais eram necessárias (LOPES; 
ANTONAZ; PRADO, et al, 2004, p.20). 

 

 Na década de 1970 intensificou-se o debate acerca da institucionalização da 

temática ambiental no setor público, ou seja, a ambientalização surge como uma 

interiorização das diferentes facetas da questão pública do meio ambiente.  

  A ambientalização e os movimentos sociais acerca da problemática ambiental 

retratam a necessidade de outra postura de relacionamento entre o homem e a 

natureza, uma mudança do modo de vida.  

 A participação popular, a educação voltada para o ambiente e a introdução da 

questão ambiental nas diversas esferas da sociedade correspondem a uma nova 

lógica de debate sobre o meio ambiente, visto que os problemas aí produzidos 

atingem a todos, não tendo como ficar inertes diante do processo.  

 
A questão ambiental é assim esse processo pelo qual antigos 
sentimentos de incômodo, dor, perda, se transformam em 
reivindicações legitimadas, passando de percepção individual e de 
pequenos grupos para tornar-se uma questão coletiva e pública 
(LOPES; ANTONAZ; PRADO; et al, 2004, p. 35). 

 

 Na efervescência das discussões a respeito dos impactos negativos 

gerados, devido à lógica de produção vigente em que vários grupos se uniram e 

passaram a reivindicar uma melhor qualidade de vida foi que surgiram os 

movimentos sociais.  

 Os movimentos sociais surgiram como elo entre a comunidade e as 

entidades públicas e privadas. Eles trabalham com a reconstrução da identidade 

para que o indivíduo passe a lutar por sua dignidade, sua liberdade e sua cidadania; 

unem pessoas em torno de objetivos comuns. 

 

[...] o ponto comum e a “novidade” desses movimentos sociais 
repousavam numa aspiração à construção de uma nova sociedade, 
na rejeição dos valores materiais associados à produção, à renda ou 
ao consumo e na afirmação de valores como a autonomia e as 
liberdades do indivíduo (GOIRAND, 2009, p. 334). 
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Os movimentos sociais estão relacionados à valorização cultural do indivíduo. 

Além disso, a participação popular é fundamental para alcançar os resultados 

positivos, pois contribui para o fortalecimento dos atores envolvidos.  

Assim, como afirma Leff (2001), a questão ambiental não se relaciona apenas 

com os problemas gerados pelo modelo econômico vigente; ela envolve a 

preservação da diversidade biológica, cultural, maior participação popular e fomenta 

diferentes formas de manejo produtivo da biodiversidade em harmonia com a 

natureza. 

A problemática ambiental engloba a forma como os grupos humanos se 

organizam diante do modelo de sociedade vigente. Instiga o debate a respeito de 

uma racionalidade além da econômica que valorize a identidade local, que busque a 

equidade social, a autonomia e a participação local.  

Com base nesse princípio é que se desenvolveu o presente estudo, pois a 

pesca é uma atividade que engloba múltiplos grupos em torno de um ponto em 

comum: o recurso pesqueiro (entendido como conjunto de seres vivos e não-vivos 

formadores do ambiente pesqueiro). Além disso, é um dos setores que mais vem 

sofrendo com as ações predatórias do modelo de produção vigente, uma vez que 

houve o aumento na extração do pescado devido ao aumento da demanda de 

mercado. 

Desse modo, o tema abordado tem permeado estudos geográficos no Brasil, 

ora como objeto principal de análise, ora como pano de fundo para os estudos de 

comunidades e áreas ribeirinhas e litorâneas. 

 A pesca é considerada uma das atividades mais antigas do Brasil (Diegues, 

1983), encontrando registros desde o Período Colonial. Ela engloba os saberes 

daqueles que exercem a atividade, a aproximação com os elementos da natureza, 

garante a subsistência das populações denominadas tradicionais e gera divisas para 

o país. 

Com base no art. 36 da Lei 9.065 de 1998, 

 

[...] a pesca corresponde a todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, 
apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, 
crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de 
aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de 
extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 
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Assim, a pesca abrange uma complexa cadeia produtiva, não se referindo 

apenas ao ato de extrair o produto das águas-costeiras, ribeirinhas, lacustre, mas as 

instâncias de produzir peixes, crustáceos, moluscos, de transformar/beneficiar e de 

distribuir/trocar/comercializar. Essas incluem crucialmente relações de gênero e 

onde o trabalho tradicionalmente calcado na mão-de-obra familiar tem contribuído 

decisivamente para sua realização. 

No que se refere aos pescadores, a Organização Internacional do Trabalho 

(MALDONADO, 1986, p. 11) os define como os trabalhadores que se dedicam à 

captura de pescado e exercem as funções de membros das tripulações de barcos 

pesqueiros, executando diversas tarefas de pesca de altura- no caso os pescadores 

marítimos- ou tarefas específicas de água doce e águas costeiras.  

 

No Brasil, a configuração do litoral contribui, significativamente, para 
o desenvolvimento da pesca, uma vez que devido sua extensão 
apresenta uma série de ecossistemas que varia entre eles: campos 
de dunas, ilhas, recifes de corais, costões rochosos, baías, estuários, 
brejos, falésias e baixios.  A riqueza biológica dos ecossistemas 
costeiros faz com que essas áreas sejam grandes “berçários” 
naturais, tanto para as espécies características desse ambiente, 
quanto para outros animais que migram para as áreas costeiras 
durante, pelo menos, uma fase do ciclo de vida (MELO E SOUZA, 
2007, p.19).  
 

As atividades dos pescadores e/ou das marisqueiras são influenciadas pelos 

condicionantes ambientais (clima, marés, ventos, temperatura etc.). Dessa maneira, 

a interferência nesses elementos, de forma desequilibrada, poderá provocar a perda 

da diversidade biológica presente na localidade e o esfacelamento da atividade 

pesqueira. 

Os estudos sobre a pesca no Brasil, principalmente a artesanal, são pouco 

difundidos. Alguns autores (SILVA, 1995; SILVANO, 2004; VASCONCELLOS, 

DIEGUES e SALES, 2004) apontam que grande parte dos dados disponíveis 

encontra-se em fontes secundárias, como teses e relatórios não publicados.  

A pesca artesanal é desenvolvida a partir da utilização de embarcações 

rudimentares (canoa, por exemplo), instrumentos elaborados pelos comunitários e 

auxílio da família. O manejo e a gestão das áreas naturais são profundamente 

influenciados pela visão de mundo, práticas culturais e simbólicas dessas 

comunidades. 
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As classificações de pescador são as mais variadas. Maldonado (1986) os 

classifica em pescadores-agricultores, pescadores artesanais e pescadores 

industriais. 

MALDONADO (1986, p. 13) argumenta que os pescadores-agricultores são 

aqueles que pescam e plantam para consumir e comercializar, praticando uma 

pesca simples. Os grupos são formados dentro da unidade familiar, não ocorrendo 

assalariamento nem excedente. A associação da pesca com a agricultura garante 

gêneros de subsistência na estação chuvosa ou em épocas pouco propícias à 

pesca. Além disso, tem-se o artesanato que pode ser utilizado tanto para a 

fabricação de instrumentos de trabalho como para fins comerciais. 

Em relação aos pescadores artesanais, sabe-se que são expressivos no 

litoral nordestino, têm seu modo de vida assentado principalmente na pesca, ainda 

que exerçam outras atividades, como o extrativismo vegetal, o artesanato e a 

pequena agricultura. Eles praticam a pequena pesca, cuja produção é em parte 

consumida pela família e em parte comercializada. A unidade de produção costuma 

ser a familiar, incluindo na tripulação conhecidos e parentes longínquos (DIEGUES e 

ARRUDA, 2001, p.48). Dependem de intermediários para comercializar seu produto 

(MALDONADO, 1986, p. 15), tanto devido à perecibilidade deste, porque não dispõe 

de infraestrutura para a sua conservação quanto por não possuir meios para 

transportá-los aos mercados mais distantes. 

Ramalho (2006) apresenta o pescador artesanal como aquele que conhece 

os ciclos e o meio ambiente onde realiza trabalho, que sabe discernir tipos de 

ventos, cardumes, períodos relativos ao calendário lunar e mais aptos à captura de 

certos tipos de pescados, melhores locais de pesca e outros. O autor acrescenta 

que sem esse conhecimento, que é adquirido pela experiência de vida, não se faz 

pescador. 

No que diz respeito aos pescadores industriais é encontrado na literatura que 

estes trabalham na pesca empresarial capitalista. A captura, a industrialização e a 

comercialização do pescado são desenvolvidas separadamente, e as tarefas são 

realizadas por grupos de trabalhos diferenciados. Não há tomada de decisão por 

parte do pescador. As relações são exclusivamente patronais (MALDONADO, 1986). 

De acordo com alguns estudos (MPA, 2012; VASCONCELLOS, DIEGUES e 

SALES, 2004), a pesca industrial é apresentada como a mais importante nas regiões 

Sudeste e Sul devido aos incentivos (fiscais, isenção de impostos) para o 



SANTOS, E.A., 2012   INTRODUÇÃO 

 

25 

desenvolvimento de indústrias pesqueiras nacionais na década de 70 pelo governo 

federal nessas regiões e por essas localidades apresentarem maior concentração de 

biomassa de recursos pesqueiros, consideradas como as mais ricas em 

produtividade de pesca do país. 

A pesca artesanal, mais representativa no Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi 

perdendo incentivos, porém continua desempenhando um importante papel no 

cenário da pesca nacional. Quase a totalidade da pesca extrativa continental é de 

pequena escala ou artesanal e ainda nos dias de hoje essa pesca é responsável por 

cerca de 60% de toda a produção extrativa nacional (MPA, 2012). 

A representação profissional do pescador se agrupa em 03 instâncias: 

Confederação Nacional, Federação Estadual e Colônias (Figura 1).  

  

    FIGURA 1-REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL DO PESCADOR 

 

         Elaboração: Eline Almeida Santos, 2012. 

 

A confederação, de instância nacional, tem sua sede em Brasília e congrega 

as federações estaduais, constituídas pelas colônias.  

As colônias de pescadores são entidades associativas cuja estrutura contém 

características opostas enquanto representação de classe dos pescadores e, por 

outro lado, enquanto organização de caráter cooperativista, representativas dos 

interesses do Estado. Estão estreitamente ligadas ao governo e são criadas com fins 

de segurança nacional através da organização da produção pesqueira e de políticas 

de assistência social, saúde e educação (MALDONADO, 1986, p.48). 
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As primeiras colônias no Brasil foram fundadas em 1919, quando iniciada a 

campanha de nacionalização da pesca e a sua organização no litoral brasileiro. 

Nesse período, as colônias também se basearam na defesa nacional, pois os 

pescadores eram os que melhor conheciam o litoral brasileiro. O lema adotado pela 

Marinha para a fundação das colônias de pescadores foi “Pátria e Dever”, 

destacando a obrigação do pescador na defesa do território.  

A partir da Portaria 547 de 11 de março de 2010, as colônias de pescadores 

passaram a ser reconhecidas como entidades sindicais. A portaria estabelece o 

Cadastro Especial de Colônias de Pescadores (CECP), previsto no parágrafo único 

do artigo 8º da Constituição Federal de 1988, mas que ainda não havia sido 

regulamentado.  

Na maior parte dos grupos pesqueiros o marco da divisão do trabalho é 

sobremaneira forte: os homens pescam, enquanto as mulheres se ocupam das 

tarefas domésticas. Não é raro- e no Brasil ocorre com frequência considerável- que 

os membros da família que não fazem parte das tripulações, geralmente mulheres e 

crianças, desempenhem tarefas consideradas de terra (MALDONADO, 1986, p. 19). 

Coube às mulheres, no decorrer dos anos, o papel de catadeiras, coletadoras ou 

como são mais conhecidas, marisqueiras, que dominam junto com os filhos e filhas, 

às margens das regiões estuarinas, dos rios ou dentro dos mangues, com a pesca 

da ostra, marisco, siri, sururu etc. (RAMALHO, 2006, p. 59). 

A inserção da mulher no setor pesqueiro corresponde à lógica que configura o 

mercado de trabalho mundial em que as mulheres passaram a executar diversas 

atividades (educação, saúde, comércio etc.). Porém, muitos são os obstáculos 

enfrentados, principalmente quando o assunto é valorização e reconhecimento 

profissional, visto que há diferenças em termos salariais e direitos sociais. 

Comungando com as ideias de Rocha (2010), mesmo com todas as 

conquistas alcançadas pelas mulheres nos últimos 50 anos, o trabalho feminino 

ainda é visto como algo relativo ao domínio doméstico e, quando há a inserção da 

mulher no domínio público, seu trabalho é considerado como “ajuda” ou 

“complemento” do trabalho exercido pelo homem.  

Assim, o interesse em desenvolver o estudo com esta temática surgiu do 

resultado do projeto de pesquisa referente à Especialização no qual foi desenvolvido 

o tema “Educação ambiental e cotidiano escolar: percepção dos atores sociais da E. 

E. João Arlindo de Jesus-Taiçoca de Fora/ Nossa Senhora do Socorro”.  
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Na realização da pesquisa, especificamente no trabalho de campo com a 

aplicação de questionários e entrevistas, foi identificado que a maioria dos 

moradores vive da pesca, sendo grande parte das mulheres responsáveis pelo 

tratamento do marisco após sua extração. Outro ponto que despertou o interesse 

colocado pelos inquiridos foi a diminuição do pescado e do marisco. Eles apontaram 

a presença das fábricas, a ocupação desordenada, o lixo como principais fatores 

responsáveis por tal situação. 

Neste trabalho, pretendeu-se abordar a (re) produção do espaço da pesca a 

partir do trabalho feminino, tendo como recorte para análise a territorialidade (re) 

construída no cotidiano das marisqueiras da Taiçoca de Fora (Nossa Senhora do 

Socorro).  

O estudo esteve pautado não apenas na relação trabalho feminino e espaço 

pesqueiro, mas também nas transformações resultantes das inter-relações entre 

homens e mulheres no espaço socialmente (re) produzido. Espaço (re) produzido 

através do trabalho, do modo de vida da comunidade e dos saberes que permitem 

fundar o sentido do grupo.  (Figura 2) 

 

 FIGURA  2- ANÁLISE DO TRABALHO DA MULHER NA PESCA- POVOADO TAIÇOCA DE 

FORA 

 

         Elaboração: Eline Almeida Santos, 2011. 
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A análise do espaço se processou através do vivido estabelecido no convívio 

das marisqueiras, isto é, da reconstrução da territorialidade (MELO e SOUZA, 2007) 

desses sujeitos sociais com seu espaço e os significados produzidos socialmente na 

inter-relação grupo pesqueiro-ambiente-modo de vida, enfatizadora da estreita 

vinculação entre relações de vida e dinâmica ambiental da atividade marisqueira.  

  O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro é 

apresentada a sistematização do projeto de pesquisa, o percurso metodológico da 

pesquisa, os principais questionamentos do estudo e os objetivos propostos para 

responder as questões norteadoras. Traz as principais ações realizadas no campo, 

destaque para as entrevistas em profundidade com o grupo de mulheres envoltas no 

ambiente pesquisado, na tentativa de aproximar o entendimento das práticas 

cotidianas na constituição da territorialidade das marisqueiras. 

O capítulo dois traz aspectos a respeito da comunidade, evidenciando o uso e 

manejo do ambiente pelos pescadores da localidade e o conhecimento tradicional 

como um instrumento de manutenção da atividade, como um meio de conservação 

dos recursos pesqueiros. 

O capítulo três mostra a participação da mulher no setor pesqueiro, suas 

práticas cotidianas, sua ação na terra e na água, destacando os sentidos da 

reprodução social e do cotidiano das mulheres na configuração do seu espaço de 

trabalho. 

O capítulo quatro retrata as territorialidades das marisqueiras a partir da 

análise das suas vivências na terra e na água. Apresenta que a construção da 

identidade das mulheres ocorre no coletivo e está permeada de concepções sobre 

“ser feminino” e “ser masculino” no espaço da pesca. Além disso, traz uma 

discussão sobre as políticas implantadas no setor pesqueiro e as estratégias que 

estas mulheres elaboram cotidianamente como forma de manter-se na atividade. 

Por fim, traz as principais considerações a respeito do trabalho feminino na 

pesca, buscando responder as questões norteadoras da pesquisa. Desse modo, a 

análise perpassou pela discussão da dinâmica ambiental e permanência na 

atividade, divisão do trabalho e espaço da pesca, atividade das marisqueiras, 

reprodução social e identidade, representação e representatividade da mulher na 

pesca. 

 



 

 

 
 

 

 

Pescadores no rio Cotinguiba, 2011. 
 

Como tudo na vida, a ciência não é ensinada totalmente, 
porque não é apenas técnica. É igualmente uma arte. E na 
arte vale a máxima: é preciso aprender a técnica, para 
termos base suficiente; mas não se pode sacrificar a 
criatividade a técnica; vale o contrário; o bom artista é 
aquele que superou os condicionamentos da técnica e voa 
sozinho. Quem segue excessivamente as técnicas, será 
por certo medíocre; porquanto onde há demasiada ordem, 
nada se cria. (DEMO, 2008, p.22). 
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1 TRILHANDO O CONHECIMENTO: O DESVELAR DA PESQUISA 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A pesca é uma atividade desenvolvida há muito tempo, principalmente por 

comunidades ribeirinhas e costeiras. Os recursos pesqueiros já fazem parte da dieta 

dessas populações adentrando os mercados das cidades posteriormente. 

O tipo de pesca a ser destacado nesta pesquisa é a artesanal, por ser uma 

atividade realizada com a utilização de instrumentos simples, por ter a família como 

base para seu desenvolvimento, por envolver relações de autonomia, parentesco e 

por abastecer o mercado interno brasileiro. 

O desenvolvimento da atividade engloba saberes construídos na prática 

cotidiana. A partir do conhecimento adquirido na relação grupo pesqueiro-meio a 

pesca vai sendo organizada. Esses saberes envolvem um código de convivência, o 

entendimento dos melhores momentos para a captura das espécies, um respeito 

aos que possuem mais experiência, visto que conhecem os melhores pontos de 

pesca, e uma ética configurada nas relações entre os grupos. 

A atividade pesqueira é considerada masculina devido a fatores como: risco, 

uma vez que os pescadores deslocam-se para lugares distantes e estão sujeitos as 

intempéries da natureza; exigência da força física no manuseio dos instrumentos e 

no lidar com o barco, canoa, e, imprevisibilidade no que se refere à segurança do 

pescador, pois como dito o pescador não pode controlar a ação do tempo. 

Quanto às mulheres, estas ficaram responsáveis durante longo período pelos 

serviços domésticos e pela extração de mariscos nas proximidades de suas 

residências.  Elas adentraram no mercado com a função de complementar a renda 

familiar e de iniciar os filhos nessa atividade. Porém, as mulheres começaram a 

participar cada vez mais do setor e passaram a lutar por seu reconhecimento 

perante a comunidade como pescadoras, fato concretizado a partir do seu registro 

nas colônias e associações de pesca. 

A pesca configura-se como uma atividade estritamente ligada às oscilações 

do ambiente, sendo desenhada a partir dos elementos que o constituem.  

Nos últimos anos, devido a impactos negativos (desmatamento de 

manguezal, crescimento desordenado em áreas litorâneas, poluição gerada por 

esgoto industrial e doméstico, entre outros) provocados pela ação de agentes 
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movidos pelo ideal produtivista capitalista, as áreas de pesca estão sendo cada vez 

mais arrasadas e disputadas. Marisqueiras e pescadores estão se deslocando para 

pontos mais distantes devido à diminuição do marisco/pescado.  

As considerações apresentadas constituíram os fundamentos argumentativos 

do problema.  Este se resume na seguinte indagação: Qual é o papel da mulher na 

organização do setor pesqueiro da Taiçoca de Fora, ou seja, como o seu trabalho 

influencia na dinâmica do espaço pesqueiro sob o ponto de vista social, econômico, 

cultural e ambiental? 

A pesquisa direcionou-se na busca do entendimento de como as mulheres 

envoltas na pesca se territorializam no espaço pesqueiro, visto que prevalece a 

premissa de que a pesca é uma atividade considerada masculina. 

 

1.2 OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

  

Toda pesquisa parte da motivação em desvendar a realidade. Porém, esta é 

dinâmica e complexa, levando a uma busca instigante e contínua.  

Como afirma Demo (2008), a pesquisa é uma atividade científica pela qual 

descobrimos a realidade. Ademais, nossos esquemas explicativos nunca esgotam a 

realidade porque é mais exuberante que aqueles. 

Nessa perspectiva, a pesquisa, em questão, teve como objetivo principal 

analisar a (re) produção social e a dinâmica ambiental no espaço da pesca sob a 

ótica do trabalho feminino, tendo como foco a territorialidade reconstruída no 

cotidiano das atividades das marisqueiras da Taiçoca de Fora/SE.  

Para alcançar tal propósito foram elencados alguns objetivos específicos, tais 

como:  

Entender a influência da dinâmica ambiental nas atividades das marisqueiras 

e as transformações do espaço resultantes dessas atividades; 

Compreender o processo de organização das mulheres marisqueiras no setor 

da pesca, suas formas de resistência, sua representatividade nas decisões locais e 

significações a respeito do “viver” e do “ser” marisqueira; 

Explicar as relações entre os saberes locais expressos no cotidiano e a 

territorialidade configurada pela atividade marisqueira na comunidade; 
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Identificar os impactos socioambientais, econômicos e culturais decorrentes 

da atividade pesqueira na localidade, bem como o entendimento dos indivíduos 

acerca do papel da natureza para a continuidade de suas práticas cotidianas; 

Avaliar a atuação do Estado na execução de políticas públicas voltadas para 

a sustentabilidade da comunidade. 

 

Para melhor fundamentar a temática, foram levantados alguns 

questionamentos importantes para nortear o desenvolvimento da pesquisa: 

 

a) Como as atividades das marisqueiras contribuem para a (re) produção social 

no espaço da pesca? 

 

b) Qual o papel da dinâmica ambiental na realização e na permanência da 

atividade pesqueira na comunidade a estudada? 

 

c) De que maneira está organizada a divisão de trabalho entre os gêneros no 

espaço da pesca na comunidade analisada? 

 

d) A mulher exerce um papel significativo nas decisões referentes ao bem-estar 

da comunidade local? Quais suas significações a respeito do “viver” e do “ser” 

marisqueira? 

 

1.3 RELEVÂNCIA DA TEMÁTICA 

 

 O domínio da natureza tornou-se para o Ocidente o motor do 

desenvolvimento tecnológico e econômico. Esse desejo de dominá-la surgiu a partir 

do momento em que o homem procurou saciar a sua curiosidade intelectual, quando 

o homem superou o “pensamento mágico” por meio de explicações que se 

dedicavam a apreender a racionalidade intrínseca aos fenômenos naturais. 

Assim, por muito tempo a natureza foi apresentada como fonte inesgotável de 

recursos, tendo como função saciar o ideal consumista do homem moderno. 

O homem foi se distanciando progressivamente e a consequência de tal 

comportamento tem sido a destruição dos elementos que a constitui e o surgimento 

de uma crise denominada ambiental, mas que também é social, política e cultural.  
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 Foladori (2007) apresenta que é impossível entender a crise ambiental sem 

partir da compreensão da dinâmica econômica da sociedade capitalista, uma vez 

que a tendência à produção ilimitada é o resultado direto e necessário de uma 

organização econômica que gira em torno da produção de lucro e não da satisfação 

das necessidades. 

Partindo desse princípio, a crise ambiental é caracterizada pela destruição da 

base física, pelo desmantelamento social com o aumento da miséria, da finitude dos 

recursos naturais remetendo a uma reflexão sobre o modelo civilizatório, 

despertando novos sentidos e oportunidades de vida e mudança. 

Nessa lógica, pode-se pensar o espaço da pesca caracterizado 

principalmente pela profunda ligação entre homem-natureza, pelos saberes 

tradicionais construídos nessa relação e pela exploração intensiva dos recursos, 

acarretando a diminuição da oferta do pescado para os pescadores e os conflitos no 

espaço litorâneo e ribeirinho. 

No Brasil, o que tem garantido o abastecimento interno em produtos 

pesqueiros é a pesca artesanal, compreendida como uma atividade econômica que 

utiliza de embarcações e instrumentos de pesca rústicos. 

 Os pescadores artesanais encontram-se espalhados pelo litoral em rios e 

lagos, e tem o seu modo de vida assentado principalmente na pesca, ainda que 

exerçam outras atividades econômicas, como o extrativismo vegetal, o artesanato e 

a pequena agricultura. 

Na pesca artesanal há a participação da mulher contribuindo para a 

conservação do meio e o sustento da família. Aplicado ao estudo da pesca, pode-se 

pensar, o estudo sobre gênero, isto é, “a análise temporal e espacial na 

configuração das relações sociais, envolvendo uma perspectiva relacional, já que as 

mulheres são concebidas na sua relação com os homens” (SILVA, 2009, p. 35).  

Assim, o gênero corresponde aos papéis e status atribuídos a homens e 

mulheres numa sociedade. O enfoque de gênero deve se concentrar nos efeitos e 

impactos desiguais de políticas e estratégias de desenvolvimento causadas em 

homens e mulheres. Rossini e Calió (2008) apresentam que essa relação não é 

estabelecida pelo fato de as mulheres pertencerem ao sexo feminino (biologia), mas 

sim aos papéis socialmente criados (papéis de gênero) e que continuam lhes sendo 

impostos estejam onde estiverem.   
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O gênero, numa sociedade patriarcal1, representa um campo de forças no 

qual um polo se sobrepõe: ao homem é incorporada a idéia de autoridade, o chefe 

da família; já a mulher é colocada numa situação de complementação e 

subordinação ao homem.  

Embora existam estudos sobre a produção da mulher no setor pesqueiro, 

pouco ainda se sabe sobre a realidade dessa produtora, e muito menos a dinâmica 

da sua atividade. Essa realidade ainda não é traduzida em números, uma vez que 

as mulheres não aparecem nas estatísticas oficiais (ROCHA, 2010, p. 33). 

Assim, este trabalho, mesmo direcionando o olhar para a mulher marisqueira, 

não estará apenas enfocando essas mulheres, mas considerando as relações que 

se estabelecem entre mulheres e homens no espaço da pesca.  

Os rebatimentos de gênero no espaço ocorrem a partir das relações 

estabelecidas na organização da atividade, nas transformações provocadas no 

espaço da pesca pelo trabalho feminino, levando em consideração a dinâmica 

ambiental e as atividades desenvolvidas pelas marisqueiras. Atividades 

consideradas de especial interesse para a Geografia e demais campos do 

conhecimento (Sociologia, Antropologia, Educação etc.) por permitir a investigação 

de novas problemáticas tais como: a análise de territórios do cotidiano, as questões 

entre gênero, trabalho e meio ambiente, reflexão acerca dos saberes tradicionais e 

sustentabilidade. Destarte, a relevância dessa temática está calcada na 

possibilidade de pôr em evidência grupos e fenômenos que por muito tempo foram 

negados nas discussões acadêmicas e político-sociais; tornar em evidência objetos 

que se encontram à margem do interesse de pesquisadores.  

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para o entendimento do papel 

exercido por homens e mulheres na sociedade, no reconhecimento das diferenças e 

na elaboração de políticas públicas que colaborem com a equidade entre os seres, 

bem como na elaboração e implementação do plano de manejo no povoado Taiçoca 

de Fora; e na maior participação de marisqueiras e pescadores nas decisões 

referentes à realidade local. 

 

 

                                            
11 O patriarcado é compreendido pelas geógrafas feministas como um sistema de relações 

hierarquizadas no qual os seres humanos detêm poderes desiguais, com a supremacia da autoridade 
masculina sobre a feminina em diversos aspectos da vida social [...] (SILVA, 2009, p. 33). 
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1.4 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA SOB O PRISMA FENOMENOLÓGICO EM GEOGRAFIA 

  

Segundo Demo (1996), os passos metodológicos indicam o caminho concreto 

a ser percorrido, delineando as várias partes, as técnicas e os métodos implicados, 

as leituras e discussões enfrentadas, sobretudo a pretensão de cientificidade. 

Dessa maneira, a pesquisa esteve fundamentada no método fenomenológico 

que permite analisar “o mundo ou a realidade como um conjunto de significações 

ou de sentidos que são produzidos pela consciência ou pela razão” (CHAUI, 2000, 

p.102, grifos da autora). 

No método fenomenológico, o espaço geográfico é analisado enquanto 

espaço das experiências vividas, como fenômeno por homens que nele vivem. Os 

sujeitos das pesquisas não são percebidos como meros informantes, mas são 

reconhecidos como autores, pois a experiência vivida por eles será a principal fonte 

de interpretação para a reflexão. 

A abordagem metodológica que estrutura essa pesquisa está norteada pelos 

aspectos de pesquisa qualitativa. Para Fraser e Gondim (2004), a abordagem 

qualitativa ou idiográfica parte da premissa de que a ação humana tem sempre um 

significado (subjetivo ou intersubjetivo) que não pode ser apreendido somente do 

ponto de vista quantitativo e objetivo, aqui entendido como independente do 

percebedor e do contexto da percepção.  

Na pesquisa qualitativa o essencial não é quantificar e mensurar e sim captar 

os significados. O que se busca não é explicar a relação antecedente e 

consequente, e sim compreender uma realidade particular na sua complexidade 

(influência mútua dos atores sociais na construção de sua realidade). Esse foi o 

princípio que norteou toda a pesquisa, pois a análise da (re) produção social e da 

dinâmica ambiental na Taiçoca de Fora foi pautada na investigação das 

transformações ocorridas no espaço pesqueiro a partir do trabalho de indivíduos 

envolvidos na atividade e na relação entre estes e o ambiente onde se desenvolvem 

as atividades de pesca.  

Por conta de seus objetivos, esse estudo pode ser classificado como 

exploratório e descritivo de cunho fenomenológico. Exploratório, pois proporcionou 

maior familiaridade ao problema, com vistas a torná-lo mais explícito, estabelecendo 

os critérios a serem adotados, os métodos e as técnicas adequadas; é descritivo, 
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pois possibilitou a descrição do objeto estudado e o estabelecimento entre as 

variáveis. 

A importância dessa classificação está no fato de que a mesma determinou o 

marco teórico da pesquisa. Todavia, para confrontar a visão teórica com os dados 

da realidade, fez-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo do estudo. 

Com base nos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa contemplou as 

seguintes etapas: a) levantamento bibliográfico e documental dos dados secundários 

e b) pesquisa de campo, caracterizada pela aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, registro fotográfico, observação participante, formação de grupo para a 

aplicação de entrevista em profundidade buscando desvelar o que está na tessitura 

do cotidiano das marisqueiras com o seu ambiente e com os demais atores sociais. 

Os fundamentos teóricos que proporcionaram a discussão sobre gênero, 

trabalho, territorialidade e representação social (categorias-mestras do estudo) 

estiveram alicerçados sobre as idéias de Castro e Abramovay (2005), Diegues 

(1983, 1999, 2000, 2001, 2007), Marques (2001), Begossi (2004), Haesbaert (2007), 

Rossini (1986) dentre outros, referências fundamentais no desenvolvimento da 

pesquisa. Essas discussões possibilitaram o entendimento a respeito da 

organização social do espaço da pesca, os saberes das marisqueiras adquiridos a 

partir da sua relação com o meio e como esta relação constrói uma territorialidade 

marcada pela tônica de gênero.  

O material utilizado foi extraído de livros, periódicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, anais de eventos, bem como pesquisas na internet 

(sites: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Universidade Federal de 

Sergipe, IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, MPA- 

Ministério da Pesca e Aquicultura e textos cedidos pela orientadora da pesquisa. 

O levantamento documental baseou-se na coleta dos seguintes dados: 

-Pesca: colônia em que há o registro de indivíduos envolvidos na atividade, 

principalmente o número de mulheres registradas que residem no município de 

Nossa Senhora do Socorro; a situação das marisqueiras no período do defeso; 

-Aspectos socioeconômicos- número de residentes no povoado para estar 

ciente da distribuição dos habitantes; serviços de saúde e ensino, para compreender 

as questões referentes ao saneamento básico e educação, isto é, a qualidade de 

vida da população; atividades econômicas e uso da terra.  
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-Atuação do Estado- levantamento do número de projetos da administração 

pública desenvolvidos na comunidade, bem como de dados referentes aos 

investimentos da pesca na localidade. 

Em relação ao trabalho de campo (observações e entrevistas), este foi 

realizado a partir do mês de maio de 2011 até o mês de janeiro de 2012, sendo 

realizadas neste período 13 visitas à comunidade analisada.  

O trabalho de campo é uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador entra 

em contato direto com o fenômeno analisado. Assim, foram realizadas observações 

por meio das jornadas de convívio. A partir delas buscou-se compreender a 

estrutura e operacionalização da atividade pesqueira, a participação das 

marisqueiras em organizações tais como associações, colônias; ou seja, o cotidiano 

dessas mulheres, seu modo de vida, sua relação com o lugar e saberes referentes 

ao sentido de pesca, de ser marisqueira.  

A observação foi registrada em diários de campo, com o objetivo de manter 

uma memória vívida, realizar a descrição rápida dos eventos e fazer notas, 

lembretes para investigação de algum evento com mais profundidade. Nesse 

momento, a pesquisadora participou de reuniões com a comunidade, eventos que 

traduziram as manifestações religiosas (procissão de São Pedro Pescador) 

presentes na localidade e atividades no rio e manguezal.  

A observação participante diz respeito ao engajamento na cena social, 

experienciando e procurando entendê-la e explicá-la. O pesquisador é o meio pelo 

qual isso acontece (MAY, 2004, p. 202).  A observação participante parte da 

premissa de que a apreensão de um contexto social específico só pode ser 

concretizada se o observador puder imergir e se tornar um membro do grupo social 

investigado. Só então poderá compreender a relação entre o cotidiano e os 

significados atribuídos por este grupo (FRASER e GONDIM, 2004). 

Além da observação participante, houve a aplicação de entrevistas, que  

ocorreram em dois momentos: no primeiro, por meio de entrevista semiestruturada, 

foram inquiridos indivíduos que possuíam relação com a pesca. Já no segundo 

momento, foram inquiridos apenas mulheres marisqueiras, utilizando-se a técnica de 

entrevista em profundidade. 

A entrevista em profundidade é uma técnica que permite a apreensão da 

realidade a partir da análise profunda das questões apresentadas pelo entrevistado; 
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permite a descrição de processos complexos nos quais o entrevistado está ou 

esteve envolvido. 

De acordo com Richardson (2007), a entrevista em profundidade visa obter 

informações detalhadas que possam ser utilizadas numa análise qualitativa. 

Com base no exposto, a pesquisa foi desenvolvida a partir do engajamento do 

pesquisador na comunidade analisada, de modo a vivenciar a dinâmica local com 

intensidade. 

Na entrevista semiestruturada, os envolvidos responderam questões 

referentes ao grau de escolaridade, ao tempo de serviço, à idade, ao local de 

moradia, ao saneamento básico, à regularização da atividade, aos problemas 

ambientais, à identidade cultural, aos programas de incentivo à pesca, entre outras 

(Apêndices A e B).  

No tocante a segunda fase de entrevista, o grupo participante foi formado a 

partir de alguns critérios: mulheres que estivessem intimamente ligadas à atividade 

(tivessem a pesca como única fonte de renda), que desenvolvessem a atividade há 

mais de 10 anos, que possuíssem mais de 20 anos de idade, que fossem residentes 

do povoado e que tivessem acesso facilitado para a entrevista. A entrevista 

(Apêndice C) foi dirigida a partir de questões referentes à dinâmica ambiental e à 

atividade pesqueira, organização política das mulheres na pesca, saberes 

tradicionais, territorialidade e patrimônio cultural.  

No tocante à realização das entrevistas com as marisqueiras, vale ressaltar 

que a proposta inicial estava baseada na técnica de grupo focal2, porém, devido a 

reuniões da comunidade com os advogados da Federação de pescadores para a 

discussão da ação judicial que a comunidade ajuizou contra a FAFEN-SE (Fábrica 

de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe), não foi possível agendar os encontros 

com o grupo de marisqueiras.  

A seleção da amostragem ocorreu a partir da aplicação da técnica “bola de 

neve” (snowball), que consiste, na primeira etapa, na seleção de algumas pessoas 

                                            
2 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa que oferece informações qualitativas; coleta dados por 
meio de interações grupais e possibilita a compreensão das percepções, atitudes e representações 
sociais de grupos humanos. Segundo Morgan apud Gondim (2003), os grupos focais podem estar 
associados a outras técnicas como a entrevista individual e a observação participante. A associação 
dos grupos focais com a observação participante permite comparar o conteúdo produzido no grupo 
com o cotidiano dos participantes em seu ambiente natural. 
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que atendem a pré-requisitos estabelecidos. Essas pessoas são usadas 

como informantes para identificar outras pessoas que possam ser incluídas na 

amostra. O termo “bola de neve” (BAILEY, 1994) possui analogia a uma bola de 

neve que começa pequena e com o passar do tempo torna-se cada vez maior. 

Fizeram parte do grupo analisado mulheres pescadoras, pescadores, 

representantes comunitários (político-culturais), representantes de colônia de 

pescadores e gestores públicos. Dessa maneira, foram realizadas 35 entrevistas 

com indivíduos que possuem uma intrínseca relação com a pesca. (Figura 3) 

 

         FIGURA 3-AMOSTRAGEM DA PESQUISA 

ESPECIFICIDADE LOCALIDADE QUANTIDADE 

Pescador 

Canabrava 03 

Barreira 04 

Bolandeira 02 

Marisqueira 

Canabrava 03 

Barreira 11 

Bolandeira 04 

Presidente de colônia 
Z-1 01 

Z-6 01 

Representante da comunidade 

(político-culturais) 

Barreira 02 

Bolandeira 01 

Gestor público 

IBAMA 01 

MPA 01 

SEMAIMAP3 01 

Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

O georreferenciamento foi outro procedimento utilizado no trabalho de campo. 

Com a utilização de GPS (Global Positioning System) de navegação Garmin Etrex, 

câmera fotográfica e gravador mp4, foram catalogados os pontos de pesca utilizados 

pelas marisqueiras e pescadores da Taiçoica de Fora. Porém, devido à limitação de 

                                            
3
 Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Meio Ambiente e Pesca 
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tempo da pesquisa, nem todos os pontos foram catalogados e sim os mais 

utilizados. 

 O levantamento dos pontos de pesca foi realizado com auxilio de informantes 

nativos (pescadores e marisqueiras) que possuíam um profundo conhecimento da 

área de estudo. Eles conduziram e orientaram todo o trajeto, percorrendo com um 

barco a motor os afluentes do rio Cotinguiba que banham desde a Taiçoca de Fora 

até Pedra Branca (Laranjeiras). Além de georreferenciar os pontos de pesca, foram 

levantadas as artes de pescas, lendas folclóricas, tipo de pescado e marisco que 

são extraídos em cada localidade. (Figura 4). 

 

        FIGURA 4 – MARISQUEIRA E PESCADOR DA TAIÇOCA DE FORA INDICANDO OS 

PRINCIPAIS PONTOS DE PESCA 

 
   Fonte: Eline A. Santos, 2011. 

 

A partir desse levantamento, foram elaborados mapas temáticos a respeito 

da área de atuação das marisqueiras e pescadores nas proximidades da foz do rio 

Cotinguiba. Para isso, utilizou-se técnicas de geoprocessamento em Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), através do software ArcGIS 10. Assim, foram 

produzidos os bancos de dados geográficos realizados em projeção cartográfica 

UTM, Datum South American de 1969 (SAD 69), zona 24 Sul.  
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Por fim, os dados colhidos nas entrevistas foram sistematizados de maneira a 

possibilitar a construção de gráficos, tabelas, quadros para uma melhor 

compreensão do problema de pesquisa a partir de uma análise crítica e reflexiva na 

comunidade estudada. 

De fato, trabalhar com a temática sobre a pesca e territorialidade pesqueira é 

algo desafiador e enriquecedor, por englobar uma dinamicidade de termos, 

comportamentos e saberes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreira-Povoado Taiçoca de Fora, 2011. 

“O mangue tá batido. Todo mundo da Taiçoca vevi da 
pesca” (Srª M. A., marisqueira da Canabrava). 
 
 

“[...] o marisco tá diminuindo. A gente às vezes tem que 
caminhar pra longe pra achar eles” (Srª M. I, marisqueira 
da Bolandeira). 
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2 COMUNIDADE EM FOCO: CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA ÁREA 

DE ESTUDO 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

 

O recorte territorial utilizado para o desenvolvimento da pesquisa é o povoado 

Taiçoca de Fora, localizado no município Nossa Senhora do Socorro, porção leste 

do território sergipano. A definição para tal recorte ocorreu devido à área apresentar 

características peculiares em relação à atividade pesqueira. 

Contudo, antes de caracterizar a área de estudo é relevante apresentar uma 

síntese de dados referentes ao município para que haja a compreensão integrada do 

objeto analisado. 

Nossa Senhora do Socorro limita-se com Aracaju a leste, Laranjeiras e Santo 

Amaro das Brotas a norte e São Cristóvão a sul e oeste. Possui uma área de 156, 7 

Km2, o que corresponde a 0,7% da área estadual e 7,4% da Micro-região da Grande 

Aracaju. (Figura 5). 

 

FIGURA 5- TERRITÓRIOS SERGIPANOS: GRANDE ARACAJU  

 

      Fonte: CODISE, 2007 
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De acordo com o art. 30 do Plano Diretor (2002) do município, para fins de 

planejamento a cidade está dividida em três regiões: Complexo Taiçoca, Sede 

Municipal e Complexo Jardim.  

O artigo especifica que o Complexo Taiçoca compreende os conjuntos 

habitacionais João Alves Filho, Marcos Freire I, II, e III, Fernando Collor I e II, Albano 

Franco I e II e loteamentos adjacentes. A Sede Municipal tem como ponto inicial o 

cruzamento da RFFSA com a Rua Nossa Senhora de Fátima, finalizando nos limites 

da propriedade do Sr. Ely e daí numa linha imaginária, até o ponto inicial. Enquanto, 

o Complexo Jardim é formado pelas diversas etapas do conjunto habitacional de 

mesmo nome e dos loteamentos adjacentes. 

Bomfim, Costa e Benvenuti (2002) afirmam que o relevo do município é 

caracterizado pela presença de depósitos sedimentares, incluindo as unidades 

geomorfológicas: Planície Litorânea, contendo a planície fluviomarinha e os 

Tabuleiros Costeiros, que apresentam relevos dissecados em forma de colinas e 

interflúvios tabulares, com testemunhos da superfície tabular erosiva.  

Os autores apresentam ainda que a geologia do município é configurada 

pelos sedimentos cenozóicos das Formações Superficiais Continentais e unidades 

mesozóicas da Bacia de Sergipe. Entre os sedimentos cenozóicos predominam 

areias finas e grossas com níveis argilosos a conglomeráticos do Grupo Barreiras, 

além de depósitos aluvionares e coluvionares, flúvio-lagunares, depósitos de 

pântanos e mangues e terraços marinhos mais recentes. 

O clima da localidade é o tropical quente e úmido, que apresenta de um a três 

meses secos e um período chuvoso entre os meses de março a agosto. Elemento 

relevante para o desenvolvimento da agricultura, com destaque para o cultivo da 

banana, coco-da-baía, manga, batata doce, cana-de-açúcar, mandioca e feijão. 

O município está inserido na bacia hidrográfica do Rio Sergipe, que abrange 

26 municípios, drenando aproximadamente 16, 7% do estado. 

O rio Sergipe percorre aproximadamente 210 Km desde a sua nascente em 

Nossa Senhora da Glória (Serra Negra) até desaguar no Oceano Atlântico. Seus 

principais afluentes da margem esquerda são os rios Pomonga, Parnamirim, 

Ganhamoroba e Cágado; pela margem direita, os rios Poxim, Sal, Contiguiba, 

Jacarecica, Morcego, Campanha, Lajes e Melancia (ALVES, 2006, p. 24). 

Além do rio Sergipe, constitui drenagem principal do município de Nossa 

Senhora do Socorro os rios Cotinguiba e do Sal. 
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O rio Cotinguiba, ponto de análise da pesca no Povoado Taiçoca de Fora, 

nasce em Areia Branca (Serra Comprida), com altitudes variando em torno de 400 m 

e desemboca em Nossa Senhora do Socorro junto ao rio Sergipe. É um rio 

importante historicamente, pois às suas margens, na cidade de Laranjeiras, 

desenvolveu-se a economia canavieira. Além disso, contribui para tornar o município 

de Nossa Senhora do Socorro um expressivo produtor de pescado do estado. 

O rio do Sal possui uma extensão de 20,5Km desde a sua nascente até sua 

desembocadura no rio Sergipe. O seu curso é formado por mangues, alagadiços e 

apicuns. Entretanto, é o rio que mais vem sofrendo com a interferência humana, 

visto que em sua parte estuarina é descartado o efluente da Estação de Tratamento 

do Esgoto de Aracaju (ETE). 

O retrato ambiental dos rios do município é preocupante, uma vez que estes 

se apresentam degradados pelas inúmeras atividades desenvolvidas em sua bacia.  

Neles são encontradas pocilgas, lixo, esgoto doméstico e industrial, ocupação 

desordenada, carcinicultura e pesca predatória. Isso tem levado ao assoreamento 

desses rios, à retirada do manguezal e à mortandade de peixes. Esse quadro é 

evidenciado no povoado Taiçoca de Fora, localizado na porção estuarina do rio 

Sergipe e que apresenta como principal atividade econômica a pesca. 

A pesca é desenvolvida de forma artesanal com a utilização de embarcação 

de pequeno porte e apetrechos rudimentares. Ela se desenvolve com maior 

frequência na Bacia do Doido (desembocadura do rio Cotinguiba), nos rios Cajaíba 

(tributário do rio Cotinguiba), Pomonga, Maruim, Riachão, da Vila de Santo Amaro e 

do Sal. 

O povoado Taiçoca de Fora dista 5 Km de Aracaju cujo ponto de referência é 

a ponte sobre o rio do Sal que separa o Conjunto João Alves Filho (Nossa Senhora 

do Socorro) do Bairro Lamarão (Aracaju), e possui uma população residente de 

aproximadamente 6000 habitantes (UBS, 2011). Ele está dividido nas localidades de 

Bolandeira, Barreira e Canabrava (Figura 6). 

Existem suposições a respeito da origem do nome do povoado. Moradores 

antigos afirmam que o nome é formado da junção das palavras indígenas taóka 

(formiga pardo-avermelhada encontrada em área de manguezal) e oca (habitação 

típica dos povos indígenas). Eles justificam tal afirmativa pelo fato de ter existido há 

muito tempo uma tribo indígena na localidade.  
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Estudioso da história de Nossa Senhora de Socorro, Manoel Messias 

(secretário de meio ambiente do município) acredita que o nome pode ser originado, 

além disso, de um tipo de capim que ali existia chamado taiçoca. 

 

[...] taiçoca, dizem que existe um capim chamado taiçoca e que ali 
tinha... E taiçoca, também, vem dos antigos, dos índios. Uma palavra 
que vem de taioca [...] que é uma formiga grande. Diz que ali tinha 
muito também. Isso é história que contam os mais velhos. Como 
tinha essa taioca grande, que alguns indígenas chamavam de 
taiçoca [...] deu essa mistura de nome e deu taiçoca (Sr Manoel 

Messias). 

 

Quanto aos termos Bolandeira, Canabrava e Barreira, ele complementa 

dizendo que  

 

Bolandeira é uma roda grande de ferro que girava as pedras que 
moíam a cana e Socorro teve engenho de cana. E ali na Bolandeira 
descobriram numa curva uma pedra muito grande. [...] eu acho que 
associaram aquela grande pedra ali. [...] A Barreira [...] é o morro lá 
embaixo. É o despencar de terra quando a maré baixa. [...] Ali tinha 
um encharcado antigamente e tinha uns matos grandes que parecia 
cana. Como não inchava é cana brava, é cana do mato, é cana 

brava. 
 

O ambiente natural do povoado é caracterizado principalmente pelo 

manguezal presente ao longo do estuário do rio Cotinguiba. 

 Alguns autores utilizam o termo manguezal para se referir ao ecossistema e 

o termo mangue para designar a espécie de árvores ou arbustos típicos desses 

ambientes. 

Os manguezais são formações florestais configuradas em solo lamoso, com 

baixo teor de oxigênio e alta salinidade. Eles estão localizados na faixa de transição 

entre o ambiente marinho e terrestre, na faixa entre-maré (entre o ponto mais alto da 

maré alta e o ponto mais baixo da maré baixa).  

Lacerda, Maia, Monteiro et al  destaca em seu artigo Manguezais do Nordeste 

(2006), que o principal responsável pela expansão do manguezal no Nordeste está 

relacionado à amplitude das marés e ao suave gradiente de altitude das bacias 
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FIGURA 6- POVOADO TAIÇOCA DE FORA E LOCALIDADES 
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costeiras dos rios que tornam o seus estuários sensíveis a variações do nível do mar 

e mudança fluvial. Assim, há o aumento da intrusão salina no continente e a 

expansão dos manguezais rio acima, colonizando áreas ocupadas por vegetação 

terrestre ou de água doce. Esse pode ser acelerado pelo depósito de sedimentos 

finos trazidos pela maré, oriundos da erosão de depósitos de praias. 

O ecossistema manguezal é muito importante porque atua na bioestabilização 

do relevo, contribuindo para uma melhor proteção da paisagem costeira, seja na 

fixação de solos instáveis, diminuindo a erosão das margens dos canais, na 

proteção contra inundações, diminuindo a força das mesmas e o avanço das marés 

e como depósito de sedimentos. Além disso, no manguezal são encontradas muitas 

espécies de animais, “tais como peixes, crustáceos como camarões, siris e 

caranguejos, e moluscos como a ostra, o sururu, o maçunim e a lambreta, de grande 

importância econômica, constituindo a base alimentar de populações ribeirinhas” 

(ALVES, 2006, p. 204). Portanto, a exploração dos ecossistemas litorâneos 

apresenta-se como uma importante fonte de rendimentos e de proteínas para as 

comunidades pesqueiras. 

Na área de estudo, os manguezais estão sendo intensamente degradados 

devido a inúmeros fatores: expansão urbana, carcinicultura e desmatamento. Ponto 

que será debatido ao longo do texto. 

Segundo os pescadores do povoado Taiçoca de Fora, na localidade são 

encontrados o mangue sapateiro, também denominado de mangue vermelho 

(Rhizophora mangle), o mangue branco (Laguncularia racemosa) e o mangue botão 

(Conocarpus erectus). (Figura 7) 

 

   FIGURA 7- MANGUEZAL-TAIÇOCA DE FORA 

 
  Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 
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Com base em Meireles e Silva (2006), o mangue sapateiro (Rizophora 

mangle) é uma planta vivípara, desprendendo o seu fruto somente após a 

germinação como plântula. Possui raízes aéreas (ALVES, 2006, p. 198), chamadas 

raízes-escora, porque ajudam a sustentar a árvore no solo lamoso do manguezal. 

Em sua superfície encontram-se numerosas lenticelas, que ajudam na realização 

das trocas gasosas. 

O mangue sapateiro (Rizophora mangle) é considerado por alguns 

pescadores como o mais importante, pois é o mangue criador, berçário natural de 

muitas espécies que encontram neste ambiente as características fundamentais 

para a reprodução, crescimento e proteção. Ele também é utilizado pela comunidade 

na cura de determinadas doenças e na manutenção dos petrechos de pesca. “O 

mangue sapateiro é o que chama de mangue vermelho. Ele serve pra pintar rede [...] 

pra deixar a rede mais forte e serve pra ferida, pra sarar ferida’ (Srª D.S., 

marisqueira da Barreira).  

No que concerne ao mangue branco (Laguncularia racemosa), Alves (2006) 

destaca que essa espécie também tem raízes aéreas, mas de outro tipo. Suas 

raízes crescem perpendiculares ao solo, com pequenas projeções para o exterior do 

sedimento, os pneumatóforos. Em sua superfície, como no mangue vermelho, 

também estão presentes as lenticelas. Já o mangue de botão (Conocarpus erectus) 

é uma espécie característica de ambientes de transição entre o mangue e a terra 

firme, frequentemente encontrada nas áreas de apicum.  

Os indivíduos que necessitam dos recursos provenientes do manguezal 

possuem um profundo conhecimento a respeito dos componentes bióticos e 

abióticos desse ecossistema. Esse conhecimento é adquirido a partir da experiência 

construída no manejo do ambiente, fato percebido nas falas dos moradores da 

Taiçoca de Fora e que será mais bem explicitado ao longo do trabalho. 

 

2.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS MORADORES E DAS MULHERES PESCADORAS DA 

TAIÇOCA DE FORA  

 

O município de Nossa Senhora do Socorro dista da capital em linha reta 11 

km e em razão de sua proximidade com a mesma, o município tornou-se verdadeira 

cidade dormitório. Na sua Sede está agrupada a maior parte dos órgãos da 
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administração municipal. Porém, a concentração populacional é pequena, em 

comparação aos complexos habitacionais da Taiçoca e demais conjuntos. 

A historiografia do município apresenta que em 1575 os portugueses 

chegaram às terras em que hoje se encontra a sede de Nossa Senhora do Socorro, 

e que lá existiam índios da tribo Tupinambá.  

Por volta de 1718, a aldeia foi transformada em freguesia recebendo o nome 

de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do Cotinguiba. Neste período, a 

economia da freguesia era dinamizada a partir do trabalho nos engenhos e na 

produção do açúcar. Os produtos manufaturados utilizados pelos habitantes da 

freguesia eram importados da Bahia. 

Somente em 1954 o município passou a ser denominado definitivamente de 

Nossa Senhora do Socorro. 

O município atravessou por um tempo de estagnação econômica e por alguns 

conflitos envolvendo questões territoriais. A dinamização econômica e o 

parcelamento do solo começaram nos anos 1970 do século XX, quando o município 

passa a ser alvo de políticas públicas. 

 

[...] o parcelamento surge ao longo da BR101 ainda na década de 
setenta. Município de economia estagnada até a década de setenta, 
passa a ser alvo de políticas públicas com a aquisição de grandes 
glebas para a implantação de conjuntos habitacionais e de distrito 
industrial, gerando uma valorização de terra e desencadeando um 
processo de parcelamento, proliferando os loteamentos à baixa 
renda (FRANÇA, 1997, p. 101). 
 

Foi na década de 1980 do século passado que o município sofreu grandes 

transformações devido à política de expansão da indústria sergipana para o interior- 

Projeto Grande Aracaju- já que o Distrito Industrial de Aracaju não tinha 

possibilidade de crescimento por está esgotado e localizado numa área de 

concentração populacional intensa. 

A política de expansão da indústria sergipana aliava crescimento econômico e 

sistema habitacional. França (1997) destaca que em Nossa Senhora do Socorro 

ocorreu à construção da ponte sobre o rio do Sal, principal corredor de transporte 

entre Aracaju e o Complexo Habitacional, bem como a construção da primeira etapa 

do Complexo Habitacional Taiçoca, o Conjunto João Alves Filho com cerca de 3.458 

unidades habitacionais destinadas a funcionários públicos. Essa etapa foi construída 
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pelo sistema de Mutirão em que as casas eram pré-moldadas e havia a integração 

entre as construtoras, empresas de construção, os mutuários e a COHAB/SE 

(Companhia de Habitação Popular de Sergipe). 

A instalação dos conjuntos habitacionais promoveu o crescimento da 

população. Em poucas décadas, a população do município dobrou. Para se ter ideia, 

nos anos 1990 o número de habitantes era em torno de 67.000, passando para mais 

de 130.000 habitantes na década seguinte (Tabela 1). 

 

        TABELA 1- POPULAÇÃO: NOSSA SENHORA DO SOCORRO (1970-2010) 

ANOS TOTAL URBANA RURAL 

1970 9.346 1.557 7.789 

1980 13.688 1.596 12.092 

1990 67.574 67.516 580 

2000 131.679 131.279 400 

2010 160.827 155.836 4.993 
     Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
      Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970-2010. 

 

Na década de 70, o município possuía uma taxa de urbanização de 16,66%, 

predominando a concentração populacional no campo. A Sede do município se 

configurava como um pequeno núcleo rural/urbano (FRANÇA, 1997, p.134). Porém, 

em 2010 o quadro foi modificado, uma vez que a taxa de urbanização chegou a 

96,89%, representando uma população quase totalmente urbana (Tabela 2). 

 

        TABELA 2-NOSSA SENHORA DO SOCORRO: TAXA DE URBANIZAÇÃO 

Taxa de Urbanização (%) 

1970 1980 1990 2000 2010 

16,66 11,66 99,29 99,70 96,89 

    Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
    Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1970-2010.  

 

A Sede sofreu pouca alteração pelo processo de urbanização do município. O 

que existiu mesmo foram aglomerações de pessoas nos conjuntos habitacionais 

localizados nas proximidades da capital, a exemplo da região do Complexo Taiçoca 
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(João Alves Filho, Fernando Collor, Marcos Freire I, II e III, Venúzia Franco, Taiçoca 

de Fora e de Dentro) e da Grande Socorro (Conjuntos Jardim e Parque dos Faróis).  

  Moura (2007) salienta dois fatores para explicar tal panorama: o primeiro 

refere-se à chegada de pessoas de outros municípios e de outros estados atraídos 

pelas expectativas geradas com a instalação do complexo urbano-industrial. O 

segundo está relacionado à delimitação dos perímetros rural/urbano que, segundo a 

autora, varia conforme os interesses dos órgãos político-administrativos municipais 

diante da possibilidade de angariar recursos da esfera estadual e federal. 

Juntamente ao parcelamento da terra surgem problemas socioambientais, 

visto que o município não estava estruturado em termos de saúde, saneamento 

básico, educação, entre outros, para atender o contingente populacional atraído pelo 

processo em questão.   

Dessa maneira, áreas que apresentavam uma densa vegetação se 

transformaram em grandes conjuntos habitacionais e atualmente apresentam sérios 

problemas ambientais e sociais difíceis de resolver. 

A instalação do Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro (DIS) no final 

da década de 1970 foi outro encaminhamento para o incremento industrial no 

estado.  O DIS localiza-se nas proximidades do Conjunto João Alves Filho, entre os 

rios do Sal e Cotinguiba (FRANÇA, 1997), numa área de topografia suave e 

anteriormente ocupada por atividades agrícolas com o predomínio de coqueirais. 

Nos últimos vinte anos, graças a incentivos fiscais, o município atraiu 

inúmeras indústrias. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Nossa Senhora do Socorro foi o município que mais atraiu empresas entre 1997 e 

2002, uma vez que houve o aumento de 566 unidades em 1997 para 1.024 em 

2002, crescimento superior a 80%. Nesse período, no DIS foram implantadas 

indústrias de alimentos, malharias, artefatos de cimento, renovadoras de pneus, 

fábricas de velas, de leite de coco, gesso, entre outras.  

A exploração de sal já teve lugar de destaque na economia do município, que 

já foi o mais importante produtor de sal, alcançando segundo lugar na produção 

nacional. O município já chegou a ter mais de 380 salinas. 

 

Trabalhei uns quatorze anos em salina. As indústrias de Socorro era 
salinas. [...] salina é o seguinte [...] tem que tá limpinha. O inverno 
chega e enche de água e no verão ela seca. Aí tem que raspar. O sal 
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é mineral. Ele vem da terra, ninguém faz (Sr. J.A, proprietário de 

viveiro, Bolandeira, 2011). 

 

Na atualidade, a maior parte dos viveiros de camarão está localizada em 

terrenos de antigas salinas no estuário do rio Sergipe. Isso pode ser facilmente 

identificado no povoado Taiçoca de Fora, sobretudo na Bolandeira. Ao longo do rio 

Cajaíba são observados criatórios de camarão que já foram utilizados como viveiros 

de peixe e extração de sal. 

Além da produção de camarão em viveiro, no município a piscicultura é 

diversificada, extraindo-se dos rios que margeiam a localidade espécies como 

curimã (Mugil spp.), xaréu (Caranx hippos), bagre (Tachysurus spp), tainha (Mugil 

curema), sardinha (Opisthonema oglinum), robalo (Centropomus spp.), carapeba 

(Diapterus rhombeus) e milongo (Gymnotus carapo).  

No município podem ser encontradas ainda atividades ligadas ao setor 

pecuário e de comércio. Na pecuária destacam-se os rebanhos bovinos, suínos, 

eqüinos, ovinos e galináceos. O comércio é efervescente com um número crescente 

de atividade, fazendo com que haja uma circulação local que contribua para que a 

população seja atendida e atraia população de Aracaju. A concentração maior de 

serviço está no Conjunto João Alves Filho, onde são encontrados supermercados, 

restaurantes, lojas de vestuário, farmácias, frutarias etc. 

Com o intuito de dinamizar ainda mais o comércio local, no ano de 2011 foi 

inaugurado o primeiro shopping de Sergipe fora da capital Aracaju. O Shopping 

Prêmio está localizado no Marcos Freire I e foi inaugurado com o tamanho quase 

três vezes maior que o planejado inicialmente. 

Todo esse quadro contribuiu para que o município adquirisse expressividade 

na economia do estado.   

 

Em ordem decrescente, Nossa Senhora do Socorro é o segundo 
município mais importante economicamente, com ganhos de 0,60 
p.p. ampliou sua participação no PIB estadual para 7,19%, que 
corresponde a preços correntes um PIB de R$ 1,4 bilhões. Como se 
trata de um município, cuja população cresce acima da média do 
estado é evidente que a demanda por serviços será sempre 
crescente. Em 2009 o setor foi responsável por quase 4/5 da riqueza 
gerada no município (79,3%); em relação aos resultados de 2008 sua 
participação expandiu 5,4 p.p (SEPLAG, 2011, p.10). 
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No município são encontrados também estabelecimentos bancários, unidades 

de saúde, centros de atendimento psicossocial e diversas escolas particulares, 

públicas municipais e estaduais. 

Quanto ao povoado Taiçoca de Fora, são observados na localidade pequenos 

estabelecimentos que empregam mão-de-obra familiar e uma parte dos jovens da 

localidade. As atividades mais usuais são: prestação de serviços mecânicos, 

transportes com carroça (distribuição de materiais de construção e de mariscos), 

padaria, bares, cabeleireiros, peixarias, lojas de vestuários, armarinho (pequenas 

lojas com variedades para presentes), costureiras e criação de suínos, vendidos 

para comerciantes do Conjunto João Alves Filho. Existe ainda uma parcela da 

população que trabalha no DIS e em Aracaju, desempenhando atividades de 

porteiros, domésticas, serviços gerais dentre outras. 

O povoado Taiçoca de Fora está localizado numa área urbano-periférica que 

apresenta características rurais, uma vez que a base econômica da comunidade é a 

pesca. Além disso, uma parte da população desenvolve atividades ligadas à criação 

de animais para complementar à dieta alimentar da família como a criação de 

galináceos e o cultivo de mandioca. 

A infraestrutura de saneamento básico da localidade necessita de ampliação 

e essa estrutura abrange o tratamento da água, coleta de lixo e sanitários.  

A água que abastece os domicílios do povoado é tratada pela Companhia de 

Saneamento de Sergipe (DESO) e a coleta de lixo é realizada pela prefeitura do 

município (65,2%). De acordo com os entrevistados, a coleta de lixo ocorre três 

vezes por semana, mas não abrange todas as ruas do povoado. Assim, os resíduos 

não coletados são lançados num recipiente localizado no porto da Areia (17,4%) 

e/ou são queimados nos quintais das residências (13,1%) ou jogados diretamente no 

rio (4,3%), proporcionando a degradação do ambiente e a proliferação de animais 

nocivos à saúde humana. (Tabela 3) 

No ano de 2009, por meio de um projeto da prefeitura municipal, algumas 

ruas do povoado foram pavimentadas, a exemplo da Rua José do Prado Franco 

Sobrinho, que liga o povoado ao Conjunto Fernando Collor. Porém, existem muitas 

ruas sem calçamento e no povoado não há rede de esgoto.  

No povoado Taiçoca de Fora os dejetos provenientes de banheiros são 

lançados na fossa (52,2%), enquanto o material de pias é despejado na maré (26,1 

%), nos quintais e nas ruas do povoado (21,7%).  Aqui o esgoto é a céu aberto. As 
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crianças ficam doentes com perebas [...], o mau cheiro é grande por causa da água 

da lavagem do sururu e do camarão (Srª M. G. S., Marisqueira da Barreira). (Figura 

8). 

Numa sociedade na qual o mínimo direito não é respeitado, a exemplo do 

acesso à moradia, a questão do saneamento básico fica relegada a última instância. 

O resultado é a transmissão de doenças, devido ao serviço de saneamento 

inadequado. Doenças a partir da transmissão feco-oral (diarreias e hepatite A); 

transmissão por inseto vetor (dengue, leishmanioses, doenças de chagas etc.); 

transmissão através do contato com a água (esquistossomose e leptospirose), entre 

outras. 

No quesito educação, na comunidade existem 03 escolas públicas de Ensino 

Fundamental (01 estadual e 02 municipais). Os moradores que cursam o Ensino 

Médio deslocam-se principalmente para o Conjunto João Alves ou para Aracaju. 

 

TABELA 3- DESTINO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS- POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

PARÂMETROS 
DOMICÍLIOS (%) 
(TOTAL=23) 4 

 

DESTINO DO LIXO 

Queimado 13,1 

Recolhido pela prefeitura 65,2 

Lançado no rio 4,3 

Porto da Areia (container) 17,4 

DESTINO DOS DEJETOS 

Fossa séptica 
 

52,2 

Lançado na maré 
 

26,1 

Lançado a céu aberto 21,7 

Organização: Eline A. Santos, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 
 

Os serviços de saúde são realizados na Unidade Básica de Saúde Prefeito 

Luiz Pereira da Silva, onde os moradores recebem atendimento odontológico e 

clínico geral. No entanto, os inquiridos avaliaram o serviço prestado como precário, 

pois faltam profissionais especializados, medicamentos e há uma morosidade na 

marcação de exames. Realidade não muito diferente do panorama nacional, uma 

                                            
4 A amostra utilizada corresponde à aplicação de entrevista semi-estrutura a 09 pescadores e 14 

marisqueiras que participaram do primeiro momento da realização da pesquisa. Etapa importante na 
formação do grupo para a entrevista em profundidade. 
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vez que os principais jornais do país noticiam diariamente casos de pessoas que 

necessitam do Serviço Único de Saúde (SUS) e são expostas a riscos cada vez 

maiores de exclusão e carência de um atendimento de qualidade.  

 

FIGURA 8-LANÇAMENTO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS NO RIO CAJAÍBA 

 
Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

No povoado existem ainda 03 igrejas católicas, algumas igrejas evangélicas, 

centros de candomblé, bem como associação de moradores, local onde são 

realizadas as reuniões referentes à pesca; centro cultural, pertencente à igreja 

Nossa Senhora da Conceição, posto policial e uma associação de pescadores 

desativada temporariamente devido a débitos com o Banco do Nordeste e 

problemas com o estatuto.    

O perfil socioeconômico da mulher pescadora foi delineado a partir da 

aplicação de entrevista semiestruturada a 14 mulheres que possuíam profunda 

ligação com a atividade pesqueira. (Tabela 4). 
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    TABELA 4- PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS MULHERES PESCADORAS DA TAIÇOCA DE FORA-    
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 
PARÂMETROS 

 

MULHERES (%) 
(TOTAL=14) 

 

IDADE 
31-40 42,9 

41-50 42,9 

51-60 14,2 

ESTADO CIVIL 
Casada 14,3 

Solteira 21,4 

União Estável 64,3 

ESCOLARIDADE 

Analfabeta 14,3 

Ensino Fundamental incompleto 64,3 

Ensino fundamental completo 14,3 

Ensino Médio incompleto 7,1 

Ensino Médio completo - 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

02 7,2 

03 35,7 

04 21,4 

Acima de 05 35,7 

RENDA 
Até 01 salário mínimo 71,4 

02-03 salários 28,6 

04-05 salários - 

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO 
Própria 85,7 

Alugada 14,3 

Cedida - 

TIPO DE CONSTRUÇÃO 
Alvenaria 100 

Taipa - 

Material de coqueiro - 

     Organização: Eline Almeida Santos, 2012.         
     Fonte: trabalho de campo, 2011. 

 

As inquiridas tinham idade entre 31 e 58 anos, prevalecendo as de faixa etária 

de 31-40 (42,9%) e de 41-50 (42,9%) formando, desse modo, um grupo quase 

homogêneo no tocante a idade e experiente no desenvolvimento da atividade. Isso 

favoreceu o entendimento da atividade pesqueira devido ao conhecimento destas 

adquiridas ao longo dos anos. 

A maior parte das mulheres pescadoras entrevistadas possui união estável 

(64,3%), elemento que traz uma relevância social para essas mulheres que atribuem 

ao homem o direcionamento familiar, mesmo que na realidade seja realizado por 

elas. Isso é fruto de uma sociedade patriarcal na qual estão inseridas. 
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As famílias são compostas em grande parte por mais de 05 pessoas (35,7%), 

tendo famílias que possuem até 11 integrantes. Tal número de componentes 

justifica-se pelo fato de os filhos auxiliarem no desenvolvimento da atividade e 

contribuírem para a complementação da renda familiar. (Figura 9).  

 

         FIGURA 9- TRATAMENTO DO MARISCO COM AUXÍLIO DA FAMÍLIA 

 

Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

O grau de instrução é considerado baixo, pois as mulheres em sua maioria 

(64,3%) possuem o Ensino Fundamental incompleto. Há aquelas que não sabem ler 

nem escrever (14,3%) e uma pequena porcentagem que se encontra no Ensino 

Médio. Muitas atribuem a baixa escolaridade ao trabalho árduo na maré que 

impossibilitou a freqüência à unidade escolar.  “Não estudei, minha escola foi a 

maré” (Srª  M. A., marisqueira da Canabrava).  

A realidade escolar das mulheres pescadoras da Taiçoca de Fora não 

contrasta em nenhum aspecto com o quadro atual dos pescadores do estado. 

Segundo Omar P. Monteiro (2011), então coordenador assistente do MPA/SE 

(Ministério da Pesca e Aquicultura em Sergipe), o nível de formação dos 

profissionais da pesca é muito baixo, o que reflete no nível de organização da 

categoria, dificultando a maior participação dos pescadores na tomada de decisões 

nos assuntos referentes à pesca. 

A baixa escolaridade evidenciada em comunidades que desenvolvem a pesca 

pode ser corroborada pelo distanciamento existente entre o currículo escolar e o 
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calendário pesqueiro. Como não há uma integração entre o currículo e a realidade 

pesqueira, muitos pescadores são obrigados a abandonar a escola, havendo assim 

um elevado índice de evasão escolar.   

No tocante às características domiciliares, a maior parte das entrevistadas 

possui residência própria (85,7%), as outras residem em casas alugadas (14,3%) e 

todas moram em casa de alvenaria. Foi observado no trabalho de campo que no 

povoado existe residência de taipa. Há ainda residência que não possui água 

encanada e a utilização desse recurso ocorre a partir do auxílio dos comunitários. 

(Figura 10). 

 

          FIGURA 10- RESIDÊNCIA DE TAIPA-TAIÇOCA DE FORA 

 

                     Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Como já explicitado, as condições de saneamento básico e higiene são 

precárias no povoado em questão. Aspectos evidenciados no processo de 

beneficiamento dos recursos pesqueiros, que são manuseados com a mínima 

condição de higiene, com o uso de material inadequado para tal, a exemplo da 

utilização de lata de tinta para o cozimento do sutinga5 (Mytella charruana), sururu 

(Mytella guyanensis) e ostra (Crassostrea rhizophorae). 

                                            
5
 De acordo com os moradores da localidade são animais cujas características apresentam-se 

semelhantes a do sururu, diferenciando no tamanho, no sabor e no preço. Eles afirmam que a 
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As mulheres pescadoras entrevistadas trabalham em média 05 dias, sendo 05 

horas no complexo estuário-manguezal. Isso pode variar a depender da 

necessidade financeira. “Depende da fome quando bate” (Srª D.J.S, marisqueira da 

Bolandeira). Complementam sua carga horária com os afazeres domésticos e no 

tratamento do marisco. Portanto, a carga horária é longa e exaustiva, chegando a 

mais de 11 horas diárias voltadas a pesca. Contudo, a maioria (71,4%) vive com até 

um salário mínimo (R$ 620,00), sendo seu esforço diário não recompensado 

financeiramente. A ausência de organização da atividade na localidade é algo que 

contribui para a dependência dessas mulheres às ações dos cambistas 

(atravessadores). Elas são subjugadas às imposições dos cambistas que 

determinam o quanto vale o seu trabalho, o esforço despendido na execução da 

atividade. Essas mulheres possuem grande dependência desses indivíduos que 

indicam o que deve ser capturado no manguezal e o ritmo de pescaria da 

comunidade. 

O resultado é a pobreza que se alastra nas comunidades que desenvolvem a 

pesca e a exploração intensiva de determinadas espécies para atender o ritmo 

imposto pelo mercado.   

 

2.3 USOS E MANEJO DO AMBIENTE PELAS TRABALHADORAS DA PESCA 

 

O uso e manejo do ambiente estão relacionados à forma como o grupo decide 

a exploração de um ou mais recursos que é influenciada pelo conhecimento 

aprofundado dos habitats. Desse modo, são relevantes na análise da atividade 

pesqueira porque fornecem subsídios para o entendimento da transformação da 

natureza a partir da ação humana e elementos que contribuem para a estruturação 

da pesca de forma a minimizar os impactos decorrentes da atividade. 

No espaço da pesca, os usos e manejos são múltiplos e abarcam saberes 

construídos no lidar diário do recurso pesqueiro que corresponde à forma como se 

manipulam a fauna e a flora, como se classificam as espécies e a ligação com o 

sobrenatural expressada nos mitos e nas crenças presentes no grupo.  

                                                                                                                                        
qualidade do sururu é superior, pois apresenta maior tamanho, um sabor mais apurado, por isso o 
preço da venda é maior. 
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Marques (2001) salienta que em diversas comunidades pesqueiras do Brasil 

mecanismos que regulamentam o usufruto dos bens comuns são elaborados pelo 

grupo, isto é, o comportamento nestes espaços é regulado pela consuetudinária lei 

substantiva do “respeito”.  

No tocante ao uso do solo, no povoado Taiçoca de Fora são encontrados 

terrenos ocupados com pastagens, que correspondem ao desenvolvimento da 

pecuária com destaque para o rebanho bovino e galináceo. É possível inferir que na 

localidade o desenvolvimento da pecuária ocorre em pequena escala, no sentido de 

complementar a dieta alimentar de alguns moradores e não de gerar lucro em 

decorrência de um excedente. Porém, no grupo amostral analisado, nenhum dos 

inquiridos desenvolvia atividades ligadas à pecuária e agricultura. A justificativa está 

no fato de não possuírem terras suficientes para a atividade.  (Figura 11) 

Em relação aos cultivos na localidade, podem-se encontrar resquícios de 

coqueirais e culturas de subsistências, a exemplo da mandioca; além de frutíferas 

(mangueiras, jaqueiras, mangabeiras etc.) espalhadas em pequenos terrenos. 

A vegetação de restinga e o manguezal estão presentes no povoado Taiçoca 

de Fora. A fisionomia da vegetação de restinga está relacionada aos solos arenosos, 

altas temperaturas e salinidade. É um tipo de vegetação que sobrevive com poucos 

nutrientes, sendo típica de praias e planícies costeiras. São importantes porque 

impedem que a areia não invada o manguezal. 

O manguezal, como já apresentado, é um ecossistema sujeito à ação das 

marés, localizado em ambiente estuarino cuja salinidade do solo é elevada e o 

substrato é lamoso resultante da sedimentação flúviomarinha. Nele são encontrados 

animais que passam um período do seu ciclo vital e/ou procuram proteção. Por isso, 

é considerado o berçário das espécies. 

No povoado Taiçoca de Fora, o manguezal está associado ao estuário do rio 

Cotinguiba e é bem explorado, pois a maior parte das pessoas da localidade 

sobrevive da pesca. 

O manguezal representa a conexão entre os pescadores, principalmente as 

mulheres pescadoras e o ambiente é fonte de sobrevivência, do saber emanado no 

cotidiano, símbolo da resistência de homens e mulheres que desenvolvem a pesca 

artesanal.  

A dinâmica do manguezal é intensamente influenciada pelas marés, 

movimento periódico das águas do mar resultante da atração gravitacional exercida 
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pela Lua sobre a Terra e, em menor escala, da atração gravitacional exercida pelo 

Sol sobre a Terra. 

Na Taiçoca de Fora a atividade pesqueira é configurada a partir do ritmo 

maré. A jornada de trabalho diária é delineada através da dinâmica do ambiente, do 

fluxo da maré cheia e seca que determina as estratégias utilizadas e o trajeto a ser 

percorrido para o trabalho nos pontos de pesca. É o que Maldonado (1986) enfatiza 

ao afirmar que o tempo do pescador é medido pelos ciclos da natureza, pelo 

decorrer dos dias e noites no ambiente marítimo e pelo comportamento das 

espécies.  

 

É preciso saber da maré por causa dos horários. Não pesca qualquer 
dia. A cada dia ela muda uma hora. Quando ela tá cheia dá pra 
pescá. Quando enche de madrugada só dá pra pescá três ou quatro 
horas da tarde (Srª L.H., pescadeira da Canabrava). 

 

Depende do horário (a maré). Na maré cheia são maiores (sutinga) 
porque come mais. Na maré baixa ficam menores porque come 
menos (Srª S.P., marisqueira da Barreira). 

 

O movimento periódico das águas constitui elemento fundamental na pesca 

artesanal. Ele determina os petrechos a serem utilizados e os tipos de espécies a 

serem extraídas. A compreensão do intercâmbio maré e circulação de pescados 

efetiva- se nas diferentes técnicas usadas na captura dos produtos aquáticos por 

parte das pessoas que sobrevivem da pesca artesanal (RAMALHO, 2006, p.109). 

 “Para cada maré e pescado existe uma rede (Srª L. S., Marisqueira 

da Bolandeira). 
 
Cada maré corresponde um tipo de peixe. A maré cheia é boa pra 
pegar a tainha (peixe de veia d’água). Com três dias que cresce a 
maré não presta porque tá correndo muito (Srª M.R, marisqueira da 

Barreira).  

 

Os pescadores da Taiçoca de Fora classificam a maré de duas formas 

distintas, mas que possuem relação, a partir do horário da maré e do ciclo lunar. 

De acordo com o horário, a maré pode ser cedo e tarde. A maré cedo é a que 

possibilita uma maior permanência no complexo estuário-manguezal. Ela ocorre nas 

primeiras horas da manhã. Já a maré tarde ocorre em horário avançado, cerca das 

dez horas da manhã, e impossibilita a permanência no complexo estuário-

manguezal por muito tempo. 
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Sai de casa dez e chega as cinco ou seis horas da tarde. Maré boa 
tem como pegar mais. É maré cedo (M.M., pescador da Barreira). 
 
A maré tarde num instante seca e enche. Não dá tempo de catar o 
marisco (J.A., marisqueira da Bolandeira). 
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FIGURA 11-USO DO SOLO-POVOADO TAIÇOCA DE FORA 
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A mudança do ciclo lunar ocorre a cada oito dias e a maré muda a cada seis 

horas, o que significa afirmar que durante um dia ela varia quatro vezes. 

A respeito da classificação baseada nas fases da Lua, os pescadores 

inquiridos apresentaram os seguintes tipos de maré: maré grande, maré morta e 

maré de lançamento (de quarto minguante ou quarto crescente). 

Nos períodos de Lua Cheia e Nova a maré atinge seu ponto extremo fazendo 

com que ocorram marés grandes, ou seja, marés que alcançam pontos mais 

distantes do manguezal. “Às vezes provocam distúrbios nos viveiros.” (J. S., 

pescador da Barreira). Esse tipo de maré corresponde às marés de sizígia em que 

há a produção das maiores marés altas e maiores marés baixas.  

Nos períodos de Quarto Crescente e Minguante ocorrem as marés mortas, 

que são marés de pequena amplitude na preamar e na baixa-mar. Neste mesmo 

período ocorrem as marés de lançamento que crescem para as marés de Lua Cheia 

e Nova, ou seja, a cada dia crescem em amplitude até se estabilizar e começar a 

quebrar.  

A maré baixa (maré morta) é a que tem maior relevância para o trabalho das 

mulheres pescadoras do povoado analisado, pelo fato de a maioria desenvolver 

atividades no mangue. 

No tocante ao trabalho na pesca, é importante salientar a divisão 

estabelecida, que geralmente confere ao homem as atividades nas águas e à mulher 

as atividades na terra. Machado (2009) salienta tal panorama quando afirma que, de 

modo geral, quando as atividades das mulheres estão relacionadas ao ambiente 

aquático, elas são realizadas nas áreas cuja proximidade refere-se à terra (rios, 

mangues, arrecifes, praia), enquanto as atividades realizadas por homens ocorrem 

em alto mar. Em outras palavras, na maior parte dos grupos pesqueiros, o marco da 

divisão do trabalho é bastante forte: os homens pescam, enquanto as mulheres se 

ocupam das tarefas domésticas e próximas à residência 

A divisão do trabalho (Marques, 2001) manifesta-se em várias ocasiões, 

acordando-se tarefas que associam a um caráter excludente a outro de 

complementaridade. Esse fato é bem visível no povoado Taiçoca de Fora quando se 

trata da coleta do sutinga  (Mytella charruana), um dos principais mariscos extraído 

na localidade. A coleta é realizada por homens; com raras exceções, algumas 

mulheres realizam em pontos do rio de pequena profundidade. Cabe à mulher a 

separação do molusco da casca e a sua venda. 
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Dessa maneira, as mulheres pescadoras da Taiçoca de Fora capturam com 

maior freqüência mariscos como sururu (Mytella guyanensis) e ostra (Crassostrea 

rhizophorae); enquanto os homens desenvolvem atividades no canal fluvial extraindo 

uma variedade de espécies de peixe dentre elas: robalo (Centropomus spp.), tainha 

(Mugil curema), bagre (Tachysurus spp), carapeba (Diapterus rhombeus), curimã 

(Mugil spp.) etc. 

Além de atividades ligadas à pesca, no manguezal da Taiçoca de Fora são 

encontradas práticas voltadas à criação de suínos e à carcinicultura. Atividades que 

contribuem com a degradação desse ecossistema e que aliadas à ocupação 

desordenada com o avanço de habitações subnormais, desmatamento, extração 

predatória de marisco e poluição através de efluentes doméstico e industrial 

intensificam ainda mais o processo. 

Com base nas informações apresentadas pelos pescadores da localidade, o 

mangue sapateiro é o que está sendo devastado com maior proporção, pois no 

processo de extração da ostra, em alguns momentos as raízes deste são cortadas, 

levando-o à morte. “Eles cortam o mangue e quando acabar diz que o mangue tá 

seco.” (Sr J.S, pescador da Barreira). A lenha é utilizada para o cozimento do 

marisco, visto que uma carroça de madeira custa em média R$ 25,00 e nem sempre 

os pescadores possuem essa quantia. Desse modo, alguns se utilizam da 

prerrogativa de que o mangue está seco para coletar a madeira. (Figura 12). 

Lacerda; Maia; Monteiro et al (2006) destacam a questão da degradação do 

manguezal no Brasil e a falta de mapeamentos detalhados desse ecossistema, o 

que contribui para o não gerenciamento efetivo do mesmo.  

  
No Brasil, onde os manguezais são considerados áreas de 
preservação permanente pela legislação federal, são raros os 
mapeamentos detalhados desses ecossistemas. Estudo da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO) sugere que a área dessas florestas variou pouco nos últimos 
40 anos, totalizando cerca de 13 mil Km2. Porém, um olhar mais 
detalhado sobre os números mostra que as áreas de manguezal vêm 
sofrendo alterações significativas ao longo da costa brasileira, 
sobretudo em razão de ações humanas diretas e ilegais, como o 
desmatamento e a conversão da área para outros usos, como 
desenvolvimento urbano, no Sudeste, e atividades turísticas e de 
maricultura (criação de frutos do mar em fazendas marinhas) no 
Nordeste (p. 26). 
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        FIGURA 12-DEGRADAÇÃO DO MANGUEZAL NO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO 

MARISCO-FOZ DO RIO COTINGUIBA 

 
                     Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

A carcinicultura é uma atividade muito evidente na localidade, principalmente 

na Bolandeira, onde existem antigas salinas que na atualidade funcionam como 

viveiros de camarão.  

Para o desenvolvimento da carcinicultura faz-se necessário o desmatamento 

do manguezal, o que contribui para a redução do hábitat de espécies, a exemplo do 

caranguejo, da área de mariscagem, em que os indivíduos têm que se deslocar para 

lugares mais distantes ou até mesmo abandonar a atividade, provocando, desse 

modo, um impacto ambiental e social. 

 

Mais recentemente (a partir da década de 90), a carcinicultura em 

escala empresarial, com espécie exótica (P. vanammei), tem se 

constituído na principal fonte de problemas para o setor pesqueiro 

artesanal, em função da descaracterização e depredação de 

ecossistemas costeiros estuarinos, do despejo de efluentes tóxicos 

nos corpos d’água, da expulsão de famílias de pescadores de seus 

locais de moradia e da restrição de seu acesso aos sítios tradicionais 

de pesca e coleta. (VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2004, 

p.29). 
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Os empreendimentos de carcinicultura da Taiçoca de Fora se configuram 

como de pequeno porte; são construídos à margem do rio Cajaíba e sua 

manutenção é realizada de forma artesanal com emprego de mão-de-obra familiar. 

Apenas em alguns estabelecimentos há a contratação de trabalhadores de forma 

permanente ou no período da coleta. (Figura 13). 

 

 FIGURA 13-CARCINICULTURA POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
            Fonte: Google Earth, 2012; Eline A. Santos, 2011. 

 

As mulheres utilizam os viveiros quando da retirada dos camarões, que 

acontece a cada 90 dias. De forma esporádica, elas coletam a tainha e o siri que 

entram nos tanques. 
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A produção ocorre em pequena escala, pois muitas larvas não conseguem se 

desenvolver devido ao manejo do viveiro que ocorre de forma a não atender a todas 

as normas6 de cultivo. 

Outro ponto evidenciado na localidade refere-se ao escoamento dos esgotos 

domésticos e das águas da chuva em direção aos viveiros devido à falta de rede de 

esgoto sanitário, corroborando com a poluição destes e do rio. (Figura 14) 

 

      FIGURA 14-ESCOAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICOS NO VIVEIRO- POVOADO       

TAIÇOCA DE FORA  

 

  Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Os impactos negativos no manguezal são evidentes e a transformação deste 

ecossistema é consequência dos usos inadequados do ambiente, os quais 

provocam também alterações em todo o complexo estuário-manguezal, levando à 

extinção de algumas espécies que aí habitam. Dessa maneira, a fim de identificar os 

impactos socioambientais a partir da concepção dos residentes da localidade, 23 

pescadores (homens e mulheres) foram indagados sobre sua percepção do rio e do 

mangue na atualidade. 

                                            
6
 Conservação das margens com grama e cobertura vegetal; adotar taxas de estocagem e 

alimentação moderada para assegurar a qualidade da água e para não ocorrer a baixa produtividade 
(QUEIROZ; SILVEIRA, 2006, p.1) 
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Na concepção dos pescadores inquiridos, as causas para as transformações 

do complexo estuário-manguezal estão relacionadas em grande parte à poluição 

provocada pelos efluentes industriais (39,1%); à exploração intensiva do ambiente 

(13%), não respeitando o período de maturação das espécies; ao crescimento 

populacional provocando o desmatamento do manguezal (4,4%) para a construção 

das moradias e ao aumento da extração das espécies para atender as necessidades 

dos novos moradores e as exigências do mercado. Outros (34,8%) não souberam 

informar os motivos que levam a transformação do mangue e do rio (Figura 15).  

 

Foi através dos homem, porque, os homem com a ganância[..]. A 
ganância é demais. Tinha gente lá na Barreira de tirar 03 sacos e 
não dava conta de tirar os miolo do casco, jogava fora (Srª J.A, 

marisqueira da Bolandeira). 
 
Só fica dicifie quando essas usinas bota drogas no rio[...]acontece 
sempre quando bate o inverno, eles aproveita e solta a água 
drogada. Aí os peixes pra não morrer tem que se afastar, né? Porque 
a água fica poluída ali (Sr. M.C, pescador da Bolandeira). 

 

 FIGURA 15- CAUSAS DAS TRANSFORMAÇÕES NO COMPLEXO ESTUÁRIO-
MANGUEZAL– POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

 

 
Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

Em relação à poluição industrial, cabe destacar o desastre ambiental que 

ocorreu em outubro de 2008, culminando na mortandade de mais de três toneladas 
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de peixes, devido a uma grande concentração de amônia proveniente da FAFEN, 

localizada em Laranjeiras.  

Segundo matéria7 publicada no período, em Laranjeiras cerca de 700 famílias 

de pescadores foram prejudicadas com as mortes dos peixes e na Taiçoca de Fora 

mais de 200 pescadores e marisqueiras reivindicaram indenizações e apurações 

sobre a poluição do rio pelas indústrias implantadas na área.  

Esse fato gera indignação nos pescadores entrevistados, sendo bem 

destacado no trabalho de campo. Os pescadores passaram muitas dificuldades 

devido à falta do sutinga (Mytella charruana). De acordo com os inquiridos, foi 

necessário mais de um ano para que o marisco pudesse ser extraído e 

comercializado novamente. 

Atualmente, os pescadores se reuniram junto à colônia Z-1 e advogados da 

Confederação de Pescadores a fim de conseguirem, legalmente, a indenização pelo 

tempo que ficaram sem trabalhar devido à poluição (Figura 16).  

 

  FIGURA 16-REUNIÃO COM OS ADVOGADOS DA CONFEDERAÇÃO DE 

PESCADORES E COM AS MARISQUEIRAS A RESPEITO DA POLUIÇÃO OCORRIDA 

EM 2008 

 

Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

                                            
7
  Matéria intitulada Duzentos pescadores querem indenização da FAFEN em Sergipe, publicada em 

28/10/2008, disponível em:< http://www.jornaldacidade.net/noticia.php?id=17337>. Acesso em: 10 de 
set. de 2011. 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=23375t
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No que tange as principais transformações do complexo estuário-manguezal, 

os pescadores apresentaram que está ocorrendo, principalmente, a diminuição das 

espécies (73,9%), a exemplo da ostra que está escassa no mangue. Além disso, 

está havendo a diminuição no tamanho (21,7%) do marisco e do pescado. Isso pode 

ser resultado da intensiva exploração do ecossistema, como já apresentado. Uma 

pequena parcela não percebeu nenhuma mudança no rio/mangue (4,4%). (Figura 

17). 

 

Essa droga tá no solo.Tanto que tem peixe que você não pega aí: 
bagre, arraia. Esses peixes que trabalha por baixo, ói! Aqui era 
tempo da canoada de bagre no mês de setembro para outubro. 
Cadê? Num tem bagre. Tem camboeiro que tá com os aviamentos 
pindurados (Sr.J.S, pescador da Barreira) 

 
Diminuiu a quantidade de pescado devido a poluição, a ganância do 
homem que desmata o manguezal (Srª M.R, marisqueira da 

Barreira). 
 
Hoje para achar o balde de sururu tem que andar de mangue em 
mangue e às vezes não vem com nada (Srª E. C, marisqueira da 
Barreira). 

 

Figura 17-Transformações no complexo estuário-manguezal-Taiçoca de Fora 

 
Organização: Eline Almeida Santos, 2012. 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

Nos relatos apresentados é evidente a íntima relação que os pescadores 

possuem com o ambiente, relações estabelecidas a partir das maneiras de fazer 
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cotidianas, do convívio com os demais  e do conhecimento adquirido no manejo do 

ambiente estuarino, ponto a ser destacado na próxima seção. 

Certeau (2007) afirma que as “maneiras de fazer” constituem as mil práticas 

pelas quais os usuários se reaproriam do espaço organizado pelas técnicas da 

produção sócio-cultural. Assim, se configura o espaço da pesca a partir da maneira 

como os indivíduos produzem sua existência.  

 

2.4 O CONHECIMENTO TRADICIONAL, AMBIENTE E CULTURA NA ATIVIDADE PESQUEIRA 

  

O conhecimento tradicional, também denominado conhecimento tradicional 

ecológico ou etnoconhecimento (Diegues, 1999; 2007a), engloba o saber emanado 

no convívio com o grupo, passado de geração a geração e contribui para a 

organização social dos indivíduos.  

Destarte,  o conhecimento tradicional é o  contínuo entre o natural, social e 

sobrenatural  como bem evidencia Diegues (1999) ao destacar que conhecimento 

tradicional pode ser definido como o saber e o saber-fazer, a respeito do mundo 

natural, sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade não-urbano/industrial, 

transmitidos oralmente de geração em geração.  

O saber e o saber-fazer na pesca artesanal são resultantes de práticas 

cognitivas e culturais que englobam uma trama de relações, definindo e estruturando 

a atividade. 

O etnoconhecimento é um dos enfoques da etnociência (Diegues, 1999) que 

envolve parte da lingüística para estudar o conhecimento das populações humanas 

sobre os processos naturais, tentando descobrir a lógica subjacente ao 

conhecimento humano do mundo natural, as taxonomias e classificações 

totalizadoras. 

A etnociência abarca vários ramos (etnoecologia8, etnoictiologia9, 

etnobiologia10, etc.)  que se encontram fundamentados no conhecimento das 

populações que possuem uma simbiose com os ecossitemas manejados.  

                                            
8
 Campo de pesquisa (científico) transdisciplinar que estuda os pensamentos (conhecimentos e 

crenças), sentimentos e comportamentos que intermediam as interações entre as populações 
humanas que os possuem e os demais elementos dos ecossistemas que os incluem, bem como os 
impactos ambientais daí decorrentes (MARQUES, 2001, p.16). 
9
 Conhecimento dos próprios pescadores sobre as espécies marinhas, seus hábitos alimentares e 

reprodutivos, as técnicas de manejo tradicional e organização tradicional da pesca (VASCONCELLOS, 
DIEGUES e SALES, 2004, p.3). 
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Na pesca artesanal, o conhecimento tradicional é percebido a partir da 

relação que os indivíduos envolvidos estabelecem com o ambiente estuarino. Essa 

relação pode ser delineada através das artes utlizadas na captura das espécies, dos 

meios de identificação criados para o planejamento  dos caminhos a serem 

percorridos, das classificações elaboradas que têm como princípio norteador o 

comportamento das espécies, do manejo realizado em prol da conservação dos 

elementos que mantêm a reprodução social do grupo.  

O conhecimento tradicional (DIEGUES, 2000) fornece elementos 

fundamentais para o entendimento do mundo simbólico dos pescadores, ou seja,  

dos pactos, acordos estabelecidos no uso do ambiente, do segredo da localização 

dos pesqueiros e da relação dos fenômenos naturais à vontade divina. 

A pesca está tão presente na vida das pessoas que a desenvolvem, que um 

torna-se extensão do outro. As atividades desenvolvidas na água são 

constantemente relacionadas as mudanças ocorridas na terra.  “Tudo muda na vida 

da gente, né? A mesma coisa é a maré. Ela enche, ela vaza.” ( Srª M., marisqueira 

da Barreira). 

Diante disso, o conhecimento tradicional apresenta-se como um instrumento 

de grande relevância para a compreensão do quadro geral da pesca, das 

transformações no ambiente pesqueiro e do convívio das comunidades com a 

biodiversidade. 

O estudo do conhecimento tradicional dessas comunidades pode ser utilizado 

como base para a avaliação das potencialidades dos ecossistemas e o 

estabelecimento de ferramentas que propiciem a manutenção da diversidade local. 

A falta de informações sistematizadas da pesca artesanal aparece como um entrave 

na  elaboração de diretrizes que colaborem para a conservação do patrimônio 

cultural e ambiental das comunidades e para a melhoria de vida das populações que 

vivem da atividade pesqueira. 

Outra questão a ser destacada é a participação democrática dos pescadores 

nos planos de gestão institucionais. Para isso, devem ser elaborados modelos de 

conhecimento e gestão que levem em consideração o conhecimento das populações 

pesqueiras. 

                                                                                                                                        
10

 Estudo do conhecimento e das conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do 
mundo natural, das espécies (POSEY, 1987 apud DIEGUES, 1999, p. 10). 
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No povoado Taiçoca de Fora o conhecimento a respeito da dinâmica do 

ambiente pesqueiro é adquirido a partir do convívio com o grupo, no 

acompanhamento aos pais ao rio/mangue, vendo como os outros executam as 

atividades, imitando-os.  Eu aprendi a jogar tarrafa com um vizinho meu. Eu via os 

outros jogando [...] jogando tarrafazinha. Aí, eu ia pegando, jogando até que fui 

acertando, acertando (J.A, pescador da Bolandeira). 

Diegues (2007a) destaca a aquisição do conhecimento da dinâmica pesqueira 

a partir do grupo quando afirma que os mais velhos tentam passar para os mais 

novos valores como a responsabilidade na pesca, o conhecimento das várias artes 

de pesca, a preparação e entralhe da rede. Como é costume, o aprendizado das 

atividades no setor se faz pela observação do que o outro faz e geralmente não 

envolve palavras.  

É importante salientar que o conhecimento tradicional não engloba apenas as 

atividades desenvolvidas na água, mas também organização pesqueira estabelecida 

na terra, a exemplo da comercialização, da manutenção dos apetrechos e do 

beneficiamento do pescado. 

No que tange aos apetrechos e métodos utilizados para a captura do 

pescado, pode-se afirmar que estão intrisicamente relacionados ao comportamento 

das espécies a serem capturadas e à movimentação da maré. 

Na pesca estuarina desenvolvida em Sergipe, as pescarias geralmente são 

diárias e dependem das marés; com raras exceções, realizando viagens de até 2 

dias. Utilizam como principal equipamento de captura a rede de emalhar (em 

diversas formas e comprimentos), arrastão de praia, tarrafa, linhas (linha de mão e 

pequenos espinhes, denominados grozeiras) e redinha (pequeno arrasto manual). 

(CEPENE, 2007, p.26).  

Esse quadro é perceptível no povoado Taiçoca de Fora, onde os pescadores 

utilizam vários apetrechos de pesca para a captura de moluscos, crustáceos e 

peixes. 

Os pescadores, saem em grupos compostos por seis a sete tripulantes ou 

individualmente, depedendo do tipo de pescaria. Devido aos problemas ambientais 

da localidade, hoje eles estão se deslocando para pontos cada vez mais distantes. 

Assim, desenvolvem a pesca em várias localidades, a exemplo de Laranjeiras, 

Santo Amaro, Aracaju, Pirambu e Barra do Coqueiros.  
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Para chegar aos pontos de pesca11, utilizam pequenas embarcações a motor 

e/ou remo. O uso dos pontos ocorre de forma a existir uma rotatividade a fim de que 

o ambiente se recupere da ação. 

 

[...] No mesmo lugar, não! Bota todo dia. Agora tira, bota aqui nesse 
mangue. Aí passa pro outro, porque, aí cansa. O peixe não vem o 
mermo, porque o que você já pegou, já ficou espizunheira (pisada) ali 
tudo.Já fica tipo a lama fedida. Eles (peixes) já sente, não encosta 
tanto ( Sr. M. C, pescador da Bolandeira relatando a respeito da 

rotatividade da camboa). 

 

Na extração de peixes e crustáceos, destaca-se na comunidade analisada a 

pesca com tarrafa, redinha, linha, espinhel, rede de cerco, caceia, sirizeira, covo, 

redinha de nylon e jereré.  (Figura 21) 

No que se refere aos moluscos, são capturados manualmente com o emprego 

de vara, ferro (faca e facão) e dedo confeccionado a partir da madeira. Estes serão 

abordados com detalhes no próximo capítulo, pelo fato de as mulheres, em sua 

maioria, desenvolverem a coleta; exceção para o sutinga, que é manueseado por 

homens. 

Dentre os crustáceos extraídos pelos pescadores da Taiçoca de Fora, 

destacam-se o aratu, o siri, o caranguejo e o camarão. 

O aratu (Goniopsis cruentata) é pescado com a utilização de uma vara com 

isca na ponta  e uma lata. O pescadores batem na lata até o animal ir em direção a 

isca e ficar preso nela. O segredo é não se mexer, porque é um animal que se 

desloca rapidamante. Ele é capturado na maré morta e aparece no verão. 

 No povoado Taiçoca de Fora, o aratu é mais utilizado para isca de camarão 

na preparação do engodo. 

O siri (Callinectes exasperatus) é um crustáceo que aparece com mais 

frequência no verão, podendo ser capturado por meio da sirizeira, covo e jereré. Ele 

é extraído no período da maré seca e é atraído a partir de vísceras de frango e 

carne bovina. Ele surge como um problema para a pesca de engodo, porque come 

toda a isca que seria para o camarão.  (Figura 18). 

                                            
11

 Locais específicos, ou microáreas onde é realizada a pescaria (BEGOSSI, 2004, p.225). 
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No que tange a coleta do caranguejo (Ucides cordatus), ocorre principalmente 

no verão e durante a maré seca. As técnicas utilizadas são três: braceamento, 

tapamento e redinha. 

O braceamento é o processo de retirada do caranguejo enfiando o braço na 

toca. É considerada a técnica mais antiga. Já o tapamento consiste em tampar com 

os pés as galerias a fim de expulsar o caranguejo e capturá-lo.  Ambas as técnicas 

vêm sendo substituídas pela redinha pela maior facilidade e menor esforço físico por 

parte do catador.  

 

 FIGURA 18- APETRECHOS DE PESCA: A-SIRIZEIRA E B- JERERÉ 

 
Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

A redinha é confeccionada com fios de nylon brancos desfiados e 

aproximadamente 15 fios são amarrados nas duas extremidades. É colocado na 

abertura da toca com auxílio das raízes do Rhizophora mangle. Ao tentar sair, o 

caranguejo fica preso aos fios e é coletado. É uma técnica predatória devido ao grau 

de depredação que provoca no ecossistema, visto que contribui para o 

desmatamento do manguezal e para a morte de muitos caranguejos que ficam nas 

galerias enrolados. 

 

[...] Eles pegam um saco [...] desses de farinha de trigo. Pois, eles se 
sentam e desfiam um saco daquele, cordão por cordão. Agora, eles 
pegam mais ou menos quinze, amarram. Aquilo ali pra fazer redinha, 
pra botar no buraco do caranguejo. [...]. Têm ocasiões que ele morre 
embaixo, morre enrolado. Ele perde o local! (Sr. J. S, pescador da 

Barreira). 
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O inverno é o período em que se extrai mais camarão (Litopenaeus schimitti). 

Para capturá-lo, na maré seca, os pescadores utilizam a tarrafa a partir da técnica 

do engodo e a redinha, manuseada principalmente por mulheres. 

O engodo consiste numa mistura de caranguejo ou peixe pequeno (milongo) 

com areia, formando bolos que são lançados no rio. Os camarões vão comer e são 

capturados pela tarrafa.   

 A  tarrafa é o apetrecho de pesca mais utilizado na comunidade e caracteriza-

se por apresentar em suas bordas chumbos. Quando lançada tem um formato de 

um círculo e é utilizada na captura de peixes (robalo, tainha, curimã e carapeba) e 

crustáceo (camarão). Ela é muito utilizada na margens de estuários e mar. (Figura 

19). 

 

     FIGURA 19-APETRECHO DE PESCA: TARRAFA- TAIÇOCA DE FORA 

 

Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 
 

A redinha é outro apetrecho que pode ser manuseado por um ou dois 

indivíduos. Configura-se como rede de arrasto, sendo utilizada pelos pescadores da 

Taiçoca de Fora para extrair, além do camarão, o peixe (milongo). 

Segundo os pescadores, o período de maior coleta de peixe ocorre no 

inverno, devido à entrada da água doce e pelo fato de as águas estarem “barrentas” 
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atraindo muitas espécies para o estuário. Exceção para o robalo (Centropomus 

spp.), que aparece a partir de setembro, porque no inverno eles fogem devido à 

menor temperatura da água e à maior intensidade de água doce.  

Os pescadores desenvolvem para a captura do peixe uma diversidade de 

técnicas adquiridas ao longo dos anos de profissão, são elas: cerco, camboa, 

grozeira e manual. 

O cerco é desenvolvido a partir da utilização de rede grande (caceia), em que 

um grupo de seis a sete homens a distribui no estuário formando um cerco 

(semicírculo), sendo que um fica na canoa e os outros nadam. Depois de formar o 

cerco, arrastam e o que estiver no interior deste é levado. Essa pescaria, a depender 

do tamanho da rede, pode provocar uma intensa depredação do ambiente, visto que 

não há uma seleção de espécies na captura. 

Outra técnica é a camboa, na qual se utiliza rede e vara para cercar o 

mangue durante a maré morta. Eles enfiam as estacas (varas) e amarram a rede 

para que esta não solte quando as águas se avolumarem. No período em que a 

maré está na preamar, os camboeiros levantam a rede e todos os animais que 

entraram no mangue ficam presos. O número de camboeiro varia de acordo com o 

tamanho da rede, podendo esta ser superior a 1600 m. “A maré a gente bota quando 

seca. Aí, quando ela enche nós suspende. [...]. Aí o que tiver cercado, fica.” (Sr. M. 

C, pescador da Bolandeira). (Figura 20). 

 

             FIGURA 20- CAMBOA NA FOZ DO RIO COTINGUIBA 

 
        Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 
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Assim como o cerco, a camboa consiste numa técnica em que não há seleção 

dos animais. Cabe ao pescador realizar a seleção, devolvendo ao ambiente aqueles 

que não estão adequados para a captura, a exemplo de peixes que não apresentam 

o tamanho necessário para a venda e consumo. 

A grozeira, também denominada de espinhel, é um tipo de pescaria em que 

se utiliza linha e anzol formando uma corda (para cada braço corresponde um 

anzol). É um pescaria que captura o animais que vivem no fundo do rio e é 

considerada perigosa por causa dos anzóis que contribuem para que ocorra vários 

acidentes. Isso foi percebido no campo quando os pescadores apresentaram 

cicatrizes nas mãos devido a acidentes com os anzóis. 

A captura manual ocorre quando da extração do milongo (Gymnotus Carapo), 

peixe que fica na lama. Assim, tem que cavar a lama com os dedos para capturá-lo. 

Outro método de captura do milongo ocorre com utilização de uma substância 

proveniente da raspa cozida do tingui, arbusto leguminoso que guando jogado na 

água doce mata o peixe, envenenando-o, não causando dano a quem o comerá. O 

problema reside na matança que provoca no manguezal, visto que quando lançado 

nesse ecossistema para a captura do milongo, acaba matando todos os animais 

presentes, a exemplo da mututuca e miroró, peixes da família Muraenidae. 

Nas descrições das técnicas desenvolvidas pelos pescadores, na seleção dos 

apetrechos para a captura do pescado, na descrição do comportamento dos animais 

percebe-se um conhecimento que é adquirido por meio da vivência no ambiente 

estuarino, nas relações estabelecidas no espaço pesqueiro.  

 

Esse saber do pescador, denunciado por meio de seu trabalho 
ordena o uso do espaço aquático e gerencia suas potencialidades no 
que concerne aos melhores momentos e lugares para se pescar, 
expressando, mais do que qualquer outra coisa, uma extrema 
cumplicidade com as características e ritmos do ambiente estuarino. 
(RAMALHO, 2006, p. 109). 

 

O saber tradicional vai estar atrelado à vivência e à reprodução social da 

comunidade pesqueira. Ele se materializará nas práticas dos pescadores. 
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FIGURA 21- QUADRO GERAL DA PESCA NO DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA: ESPÉCIES, APETRECHOS, MARÉ, TÉCNICA E PERÍODO DO ANO 

Fonte: Trabalho de campo, 2011.  

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO APETRECHO DE PESCA MARÉ TÉCNICA PERÍODO DO 

ANO 

Molusco 

Sutinga  Mytella charruana Vara e ferro (faca ou facão) Cheia Mergulho Verão 
Ostra  Crassostrea 

rhizophorae 
Ferro (facão) Seca, cedo Manual Verão 

Sururu  Mytella guyanensis Dedo confeccionado com 
madeira 

Seca, cedo Manual Verão 

Crustáceos 
Aratu Goniopsis cruentata Lata e vara de madeira Morta Manual Verão 
Siri  Callinectes 

exasperatus 
Sirizeira, jereré e covo Seca Manual Verão 

Caranguejo   Ucides cordatus Redinha de nylon Seca Braceamento, 
tapamento ou redinha 

Verão 

Camarão   Litopenaeus schimitti Tarrafa e redinha  Seca Engodo Inverno 

Peixes 

Robalo  Centropomus spp. Tarrafa, caceia e rede de 
arrasto (redinha) 

Cheia/baixa Cerco Verão 

Tainha  Mugil curema Tarrafa e caceia Enchente  Cerco, camboa Inverno 
Curimã  Mugil spp. Tarrafa Enchente/ 

vazante 
Rede Inverno 

Bagre  Tachysurus spp Linha e rede Lançamento Grozeira, rede por 
baixo 

Todo ano 

Mero  Epinephelus itajara  Linha e anzol Lançamento  Camboa, grozeira Todo ano 
(ameaçado de 
extinção) 

Carapeba  Diapterus rhombeus  Rede (caceia), tarrafa Lançamento  Camboa  Inverno 
Milongo  Gymnotus Carapo Redinha/ mão Toda maré Rede/manual  Inverno 
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Tratamento do marisco-Povoado Taiçoca de Fora, 2011. 
 
 
 
A maré é uma mãe das boas (Srª M. S, pescadeira da 
Barreira). 
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3  (RE) PRODUÇÃO SOCIAL NOS ESPAÇOS PESQUEIROS E AS MULHERES 

EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE  

 

3.1  GÊNERO E PESCA: MULHERES DA TERRA, MULHERES DAS ÁGUAS 

 

Nos últimos 40 anos, o papel desempenhado pela mulher no cenário mundial 

vem ganhando destaque. As mulheres passaram a ocupar espaços que até pouco 

tempo seria inimaginável. Porém, muitos são os obstáculos existentes e que 

deverão ser ultrapassados para que as mulheres possuam de forma efetiva a 

igualdade de direito, para que haja a superação das tradicionais iniquidades 

existentes entre homens e mulheres. 

Os debates acerca da temática mulher no Brasil começaram a ser ampliados 

na década de 70 do século passado (CRUZ, 2005; MOTTA-MAUÉS, 1999; SILVA, 

2009) quando se formam os primeiros movimentos de mulher. 

Esses debates tinham como objetivo analisar o trabalho da mulher (Cruz, 2005) 

nas sociedades capitalistas a partir da dominação/exploração existente e da forma 

de resistências produzidas. 

Os estudos feministas, neste período, foram influenciados pelo marxismo e 

pela noção de patriarcado (SILVA, 2009, p. 33), no qual o homem exerce poder 

sexual e econômico sobre a mulher e seu corpo. O patriarcado é identificado como 

sistema sexual de poder, como a organização hierárquica masculina da sociedade, 

que se perpetua através do matrimônio, da família e da divisão sexual do trabalho 

(CRUZ, 2005, p. 40).  

O patriarcado corrobora com a prerrogativa de que as relações de dominação 

dos homens sobre as mulheres nada têm a ver com aspectos biológicos, sendo algo 

produzido socialmente. A divisão social do trabalho vem fundamentar tal questão 

quando define espaços inerentes aos homens e às mulheres, espaços 

caracterizados pela desigualdade que perpetuam a subordinação das mulheres. 

Desde muito cedo as meninas são levadas a acreditar que existem profissões 

exclusivamente femininas. Inibidas historicamente (LEITÃO, LIMA e FURTADO, p.9, 

2009), de “conhecer o mundo”, de praticar o poder no âmbito público, as meninas 

crescem e se desenvolvem influenciadas pela concepção de que existem áreas e 

profissões todas como mais adequadas à condição feminina, que estão ligadas a 

cuidar do lar, do ensinar e do servir. 
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Na década de 80 do século XX, surgem os estudos sobre gênero como uma 

nova abordagem para a análise das relações sociais, visto que não bastava apenas 

estudar as mulheres, era preciso conhecer a totalidade da questão. 

De acordo com Cruz (2005), os estudos de gênero buscam uma nova 

perspectiva de reunificar aquilo que foi separado por dualismos: corpo/alma, 

matéria/espírito, partícula/onda, homem/mulher, a fim de comprovar a integração e 

interdependência do universo como um todo. 

O estudo de gênero surgiu dos estudos sobre a mulher e tornou-se um 

instrumento de análise das relações hierárquicas instituídas entre homens e 

mulheres na sociedade. 

 

A categoria analítica gênero constitui um instrumento de análise 

adequado para o estudo das desigualdades das mulheres por se 
entender que o conceito de gênero desconstrói a arqueologia de 
significados a partir de vários espaços em que ele se constrói: a 
família, o mercado de trabalho, as instituições e a subjetividade.  [...] 
o estudo de gênero substitui os estudos da mulher. (CRUZ, 2005, p. 
45). 

 

Com base nessa premissa, que se delineou a esta pesquisa, uma vez que 

buscou analisar a (re) produção social e a dinâmica ambiental do espaço da pesca 

sob a ótica do trabalho feminino, isto é, fundamentou a análise de gênero a partir 

das relações estabelecidas entre homens e mulheres na pesca artesanal, numa 

perspectiva relacional, já que as mulheres (Silva, 2009) são concebidas na sua 

relação com os homens.  

A mulher participa na pesca artesanal de forma significativa, contribuindo para 

a conservação do meio e o sustento da família.  Dessa maneira, o estudo da pesca 

corrobora com a inserção da mulher no setor pesqueiro, o estudo de gênero. 

As mulheres e os homens desempenham papéis diferenciados na sociedade 

e estes variam de acordo com a localidade e aspectos culturais, como enfatiza 

Rocha (2010, p. 28) ao afirmar que enquanto os homens estão, em sua maioria, 

vinculados culturalmente ao setor produtivo, relativo à produção de bens e serviço, a 

sociedade e a cultura atribuem à mulher o papel materno, reforçando os vínculos 

biológicos que criam significados simbólicos de proximidade da natureza. 
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A mulher é percebida como a natureza passiva (Silva, 2009), ao contrário do 

homem, que é visto como o que domina a natureza através da razão e do trabalho, 

produzindo o espaço. 

Castro e Abramovay (2005, p.38) evidenciam que a abordagem sobre gênero 

está centrada na vivência e na incorporação de ações de homens e mulheres nas 

políticas e programas, para apontar diferenças e semelhanças e realizar propostas 

concretas de como garantir uma participação mais efetiva, quer na modelagem, quer 

nos frutos de um desenvolvimento que se deseja sustentável. 

No setor pesqueiro, tradicionalmente a mulher ocupa papel secundário ou 

complementar ao dos homens pescadores, tornando em muitos casos o seu 

trabalho invisível à comunidade.   

A “invisibilidade” da atuação da mulher pescadora é também evidenciada nas 

pesquisas referentes à pesca. No Brasil, os estudos sobre a pesca, principalmente a 

artesanal, são pouco difundidos. Alguns autores (SILVA, 1995; MOTTA-MAUÉS, 

1999; SILVANO, 2004) apontam que grande parte dos dados disponíveis encontra-

se em fontes secundárias, como teses e relatórios não publicados. Embora existam 

estudos sobre a produção da mulher no setor pesqueiro, pouco ainda se sabe sobre 

a realidade dessa produtora e muito menos a dinâmica da sua atividade. Essa 

realidade ainda não é traduzida em números, uma vez que as mulheres não 

aparecem nas estáticas oficiais (ROCHA, 2010, p. 33).  

O trabalho da mulher na pesca é percebido como acessório ao trabalho 

masculino, devido às representações (RAMALHO, 2006, p. 59) de que a mesma não 

possui força física suficiente e, assim, deve ficar em terra cuidando da criação dos 

filhos e filhas. 

A “invisibilidade” da mulher na pesca coaduna com a ideia de posição 

secundária que ocupa no setor, com a desvalorização do seu trabalho e com a falta 

de incentivo no tocante a financiamento, geração de emprego e renda.  

Raimundo e Gehlen (2009, p. 07) afirmam que aproveitando-se da idéia da 

“pouca importância” do trabalho realizado pelas mulheres, outros processos vão 

sendo desencadeados, como a baixa remuneração e a “legitimação” de menos 

prestígio, quando a pesca é realizada pela mulher”.  

Para se ter uma ideia, até a Constituição Federal Brasileira de 1988 o trabalho 

feminino (ROCHA, 2010) na pesca não era legalmente reconhecido, pois a pesca 

era considerada uma atividade masculina. Antes disso, a SUDEPE 
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(Superintendência do Desenvolvimento da Pesca) só reconhecia legalmente as 

mulheres que trabalhassem como coletoras de mariscos ou algas. 

De 1988 até os dias atuais a mulher pescadora vem lutando e fazendo 

reconhecer o seu trabalho. Isso é evidenciado a partir da exigência de sua aceitação 

institucional e de carteiras de inscrição como as dos pescadores, chamando de 

pesca o trabalho que fazem (MALDONADO, 1986, p. 21). Essa luta possibilitou a 

mulher acesso às colônias, créditos, direitos previdenciários, a sua identificação 

como trabalhadora do setor pesqueiro e não como parte complementar de uma 

atividade masculina. 

A luta das mulheres pescadoras ganha força a partir de 1985-1986, no 

Movimento pela Constituinte da Pesca, quando representantes dos pescadores 

participaram de um Congresso em Brasília e encontros regionais apresentando 

questões de grande interesse para a categoria, a exemplo do papel da mulher na 

pesca. 

Na busca por reconhecimento essas mulheres vão desencadeando um 

processo de visibilidade perante a sociedade, fazendo valer os seus direitos 

enquanto categoria que desempenha uma atividade e que precisa ser ouvida e não 

simplesmente assistida.  

 O registro das mulheres como pescadoras é uma grande conquista para a 

categoria, mostrando que o que desenvolve é pesca sim, possibilitando o acesso 

aos direitos fundamentais a qualquer trabalhador brasileiro. (Figura 22). 

O acesso à carteira de pescador dar-se-á por meio do registro na colônia da 

região na qual desenvolve a atividade e para isso precisa-se comprovar por meio de 

documentos (título de eleitor, Registro Geral, comprovante de residência, etc.) e 

duas testemunhas que se desempenha apenas a pesca. 

Em Sergipe, com base nas informações fornecidas pelo representante do 

MPA-SE, no primeiro semestre de 2011 existiam 24.000 pescadores registrados, 

sendo que deste total 12.712 registros eram de mulheres pescadoras. O número de 

mulheres registradas é superior ao número de homens e mesmo assim o seu 

trabalho ainda não tem o merecido reconhecimento perante a comunidade 

pesqueira. 
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                FIGURA 22-CARTEIRA DE PESCADORA-POVOADO TAIÇOCA DE FORA  

 

  Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 
 

De acordo com o capataz, José dos Santos (Zé Linheiro), no povoado 

Taiçoca de Fora existem aproximadamente 250 pescadores, dentre estes 80 são 

marisqueiras. 

Os pescadores da localidade estão registrados na Colônia Z-112 com sede em 

Aracaju e a Z-613, localizada no Conjunto João Alves Filho (Nossa Senhora do 

Socorro).   

Das mulheres entrevistadas, a maioria (43%) possui registro na colônia Z-6, 

pelo fato de estar localizada nas proximidades do povoado e por facilitar a resolução 

de problemas. Enquanto na Z-114, caracterizada por ser a primeira colônia de 

Sergipe, engloba pescadores de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, 

Aracaju, entre outros, estão registradas 28% das mulheres inquiridas. Porém, um 

número significativo de mulheres não possui registro (29%), devido a uma série de 

motivos como: idade ultrapassada para o registro, não credibilidade da colônia, 

                                            
12

 Não forneceram dados a respeito do número de mulheres e homens registrados. 
13

 Segundo representante da colônia, em janeiro de 2012 existiam 1118 registros de pescadores 
dentre estes 400 eram de mulheres. 
14

De acordo com o MPA-SE no primeiro semestre de 2011 existiam 7000 registros. Desses, apenas 

2000 eram de pescadores de Aracaju. 



SANTOS, E.A., 2012  CAPÍTULO 3-(RE) PRODUÇÃO SOCIAL, MULHERES E PESCA 

 

88 

registro cancelado, falta de informação e o distanciamento entre a colônia e os 

pescadores.  (Figura 23). 

 

 FIGURA 23-REGISTRO DAS MULHERES PESCADORAS DO POVOADO TAIÇOCA DE 

FORA NAS COLÔNIAS 

 

   Organização: Eline Almeida Santos, 2012.      
    Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

Como explicitado, o registro dos pescadores da localidade ocorre na colônia 

Z-1 e Z-6. A explicação está no fato de a colônia Z-1 ser a mais antiga, atendendo 

aos pescadores de diversas partes do Estado.   

Cabe salientar que o pescador tem a “liberdade” de transferir o seu registro 

para a colônia que considerar conveniente para a sua situação, mais próxima a sua 

área de atuação. Para isso, basta apenas entregar a cópia de alguns documentos e 

solicitar a transferência. Porém, com o assistencialismo e com a concentração de 

poder que caracteriza as colônias, os pescadores sentem-se na obrigação de 

manter o registro. 

De acordo com as inquiridas, no povoado analisado a atuação das colônias é 

precária, porque nunca participaram de reuniões organizadas por estas para discutir 

a pesca. As reuniões das quais participaram foram organizadas pelo capataz em 

parceria com a SEMAIMAP (Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Meio 

Ambiente e Pesca). “A gente num sabe. A única colônia que não têm eventos [...]. 

Quando os outros ganham o suco lá, a gente tá com os beiços secos.” (Srª M. 

marisqueira da Barreira).  



SANTOS, E.A., 2012  CAPÍTULO 3-(RE) PRODUÇÃO SOCIAL, MULHERES E PESCA 

 

89 

Desse modo, o distanciamento existente justifica a não credibilidade a colônia 

por parte de alguns pescadores e a não participação destes nas decisões a respeito 

da atividade pesqueira. Isso colabora para o enfraquecimento da luta da categoria 

pela visibilidade da pesca nas discussões na esfera pública. 

Por outro lado, os representantes de pescadores afirmam que não há o 

interesse dos pescadores em participar das decisões, por causa da atividade 

pesqueira que exige dedicação. Assim, para eles seria uma perda de tempo ir à 

colônia participar de tais reuniões. 

Outro ponto apresentado pelas mulheres entrevistadas refere-se aos 

problemas para a obtenção da carteira. Devido a falecimento e fraudes, o MPA 

realiza constantemente a atualização dos registros e os pescadores têm o prazo de 

60 dias para o recebimento de uma nova carteira. Porém, esse prazo não é 

cumprido por causa da burocracia que caracteriza o setor. Assim, existem 

pescadores que estão sem a carteira há mais de um ano pelo motivo apresentado 

ou por erros constantes, como o registro de pescadores em duas colônias. 

O problema reside no fato de que para ter os seus direitos respaldados é 

preciso estar registrado na colônia, a exemplo do defeso. Segundo os entrevistados 

(pescadoras e pescadores), o recebimento do defeso só acontece quando os 

documentos estão normalizados. “Nem a metade dos trabalhadores está recebendo 

o defeso, por causa dessas confusões, e para receber basta tá com os documentos 

prontos.” (Sr. J.S, pescador da Barreira). 

De acordo com o inciso XIX do art.2º da Lei nº 11.959/2009, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, o 

defeso é a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo 

como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas 

por fenômenos naturais ou acidentes.  

Para ter direito ao seguro-defeso15, o pescador profissional deve ter a pesca 

como principal fonte de renda e não possuir nenhuma fonte de benefício 

previdenciário. Além disso, deve apresentar ao Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) documentos atualizados sobre a atividade, a exemplo do registro profissional 

                                            
15 A lei 10.779 de 25 de novembro de 2003 dispõe sobre a concessão do benefício de seguro 

desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira 

de forma artesanal. 
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emitido pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), bem como 

atestado da Colônia de Pescadores de filiação, dentre outros. 

No povoado Taiçoca de Fora, os pescadores recebem o defeso do camarão 

(antes era do caranguejo), que corresponde a 45 dias dos meses de dezembro a 

janeiro (01 de dezembro a 15 de janeiro) e dos meses de maio a junho (01 de maio 

a 15 de junho). Em cada período destacado, os pescadores recebem uma quantia 

no valor de um salário mínimo. 

Além do seguro-defeso, a carteira de pescadora possibilita o acesso a vários 

direitos como: licença-maternidade, licença-saúde, pensão, dentre outros. 

 

[...] o trabalhador da pesca, no Brasil, apenas passou a ter direitos 
aos benefícios previdenciários com a promulgação da Constituição 
de 1988. Em regime assegurado especial, o pescador tem direito à 
aposentadoria, seguro por acidente, pensão por morte, auxílio-
doença e auxílio-reclusão. Para conseguir esses benefícios, precisa 
está filiado a uma colônia de pescadores, que cumpre função similar 
ao sindicato (LEITÃO, LIMA e FURTADO, 2009, p. 03) 

 

No período de convivência foi observado que algumas mulheres não 

possuíam a carteira de pescadora pelo fato de estarem com a idade acima do 

permitido. Segundo os representantes das colônias, o pescador deve contribuir 

durante 15 anos para a Previdência Social. Desse modo, as mulheres que possuem 

mais de 40 anos não poderão registrar-se. 

O mais surpreendente é que durante toda a sua vida essas mulheres 

desenvolveram a atividade pesqueira, viveram exclusivamente dela. Está mais que 

comprovado o distanciamento entre as colônias e os pescadores. Não há uma 

articulação que vise à aproximação entre a entidade e os pescadores, que leve o 

pescador a entender a importância de sua participação para o fortalecimento da 

categoria, para possíveis conquistas. 

Aliado à falta de interesse apresentado, no povoado analisado existem 

mulheres afastadas da atividade devido a problemas graves de saúde, como: 

reumatismo, labirintite e problemas na coluna. Tais problemas possuem relação com 

o desenvolvimento da atividade pesqueira, sofrendo principalmente as marisqueiras, 

cujo trabalho exige que fiquem numa mesma posição por muito tempo, sem contar 

os cortes que ocorrem nas mãos durante o processo de extração do marisco. 
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Nota-se que apesar do avanço nas discussões e resoluções referentes à 

participação feminina na pesca, muitos são os obstáculos que necessitam ser 

vencidos para o seu real reconhecimento. 

 

3.2 CATEGORIAS DO TRABALHO FEMININO NA PESCA ARTESANAL 

 

Os estudos sobre a pesca a partir do trabalho feminino apresentam uma 

discussão acerca da divisão social do trabalho no espaço pesqueiro. Divisão que 

fundamenta a lógica de dominação/exploração do homem sobre a mulher, uma vez 

que a atividade é caracterizada como masculina. Questão delineada nas discussões 

sobre gênero e pesca. 

Woortmann (1992) salienta que a atividade do homem-pescador é completa 

porque ele “é” a comunidade total, pois a identidade masculina constitui a identidade 

do grupo. Isso corrobora com a afirmativa de que na pesca a mulher é percebida 

sobre o olhar masculino. 

De acordo com Maldonado (1986, p.20), a divisão socioespacial de tarefas 

corresponde a categorias classificatórias em que expressam valores sobre as 

atividades na terra e no mar. 

A categorização do trabalho da mulher na pesca contribui para a visão da 

mulher como não produtiva e para o mito de invisibilidade dentro do espaço 

pesqueiro. 

As categorias nas quais as mulheres estão inseridas são permeadas de 

representações criadas no seio do grupo pesqueiro e fundamentam o trabalho 

feminino como extensão doméstica, acessório e o considera como não pesca 

(MOTTA-MAUÉS, 1999), visto que a mulher coleta, geralmente, animais em áreas 

continentais como moluscos e crustáceos, não considerados pescados.    

O delineamento do trabalho feminino como não pesca corroborou por muito 

tempo para que não existisse um debate institucionalizado acerca do papel da 

mulher na pesca e, com isso, a perda de direitos que lhes eram inerentes. 

No período de criação das colônias era inadmissível o cadastramento das 

mulheres, pois estas nem sequer eram cotadas como aquelas que desenvolviam 

atividades consideradas pesqueiras.  
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Por volta dos anos 70 do século passado, a partir do movimento feminista, as 

mulheres que exerciam atividades na pesca passaram a ser alvo de debates e 

estudos. 

De acordo com Ramalho (2006), apenas em 1979 é que as mulheres passam 

a ter o direito a tirar carteiras de pesca. Direito conseguido após uma intensa luta 

junto a SUDEPE. 

Da década de 1970 até os dias atuais as mulheres vêm conquistando espaço 

na luta frente à máxima de a pesca ser uma atividade masculina e se fazendo 

reconhecer como profissional da pesca, independente da categorização 

estabelecida no setor. 

 

[...] a participação das mulheres nas entidades representativas de 
classe, enquanto produtoras e profissionais do setor pesqueiro 
ocorre no final da década de 1980 e início da década de 1990. 
Período este marcado pelas repercussões da Constituição de 1988, 
advindas dos movimentos populares, sobretudo, o movimento 
feminista que começou a atuar desde a década de 1970. (GOES, 
2008, p.63). 

 

A discussão acerca da luta da mulher que trabalha na pesca é relevante para 

o entendimento da categorização do seu trabalho. As mulheres da pesca 

desenvolvem diversas atividades dentro do setor e por isso são categorizadas como 

pescadeiras, marisqueiras, isqueiras, catadoras, escarnadeiras de siri, curtideiras de 

couro de peixe, aquicultoras, descacadeiras, entre outras. 

Torna-se relevante destacar que o problema dessas categorizações reside no 

fato de não considerar todas essas atividades como pesca. Porém, a categorização 

da mulher como pescadora surge como o reconhecimento do trabalho desta no 

setor, resultado da luta travada há séculos, visto que a pesca (DIEGUES, 1983) é 

uma atividade desenvolvida antes mesmo da agricultura. 

A emergência e a construção da mulher como pescadora é salientada por 

Goes (2008) ao afirmar que a mulher pescadora se refere, de forma mais ampla, às 

mulheres do setor pesqueiro que realizam diversas atividades no setor.  

No povoado Taiçoca de Fora, a categorização do trabalho feminino 

apresentada nas falas das mulheres inquiridas foram: pescadeira, pescadora e 

marisqueiras. (Figura 24). 
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 AS mulheres pescadoras (11%), segundo o reconhecimento do grupo, 

seriam aquelas que trabalham no estuário extraindo o peixe. Estas, geralmente, 

acompanham os maridos. 

No tocante às mulheres pescadeiras (33%), estas são reconhecidas como 

aquelas que além de desenvolver a mariscagem realizam a pequena pesca, como 

por exemplo o uso da redinha nas áreas marginais para a coleta do camarão.  

As marisqueiras (56%) seriam a mulheres que trabalham exclusivamente no 

manguezal extraindo mariscos. 

No espaço pesqueiro, as mulheres mesmo desempenhando atividades 

referentes à pesca, devido à condição de ajuda, complementaridade (GOES, 2008) 

dada ao seu trabalho, são e se reconhecem como marisqueiras, pescadeiras, 

catadeiras etc., raramente como pescadoras.  

Desde cedo é passada a ideia de que o seu trabalho não é pesca, assim 

muitas mulheres não se reconhecem como pescadoras, não percebem que 

possuem uma posição relevante na comunidade, ou seja, que suas atividades são 

cruciais (Woortmann, 1992) para a reprodução social do grupo como um todo. 

Discussões a respeito da identidade das mulheres pescadoras serão 

aprofundadas no próximo capítulo. 

 

3.3 COTIDIANO DAS MULHERES PESCADORAS E PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

O cotidiano refere-se à vida de todo dia (BARCELLOS, 1995), o “palco” onde 

algumas tramas se desenrolam.  É a dimensão na qual o grupo vive experiências 

comuns, onde se manifestam os saberes tradicionais e onde, por meio da interação 

ambiente-grupo pesqueiro, o “ser pescador” é construído. 

De acordo com Cara (1995, p.71), o cotidiano pode ser definido “como un 

punto de partida, como la experiência básica elemental y permanente que alimenta 

la generación de nuestras representaciones, productor de la sociabilidad e identidad 

de base. Es también lo local, pero incluye la temporalidad como constituyente 

esencial”.  

 A análise do cotidiano das mulheres da pesca possibilita a partir do 

patrimônio cultural a reconstituição das suas práticas no espaço pesqueiro, o nível 

(PETERSEN, 1995) em que a reprodução social se realiza na produção dos 

indivíduos enquanto tais. 
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Barretto (2007) afirma que, etimologicamente, patrimônio provém do latim, 

patrimonium (pater= pai + monium= valor reconhecido) e que durante muito tempo, 

patrimônio era sinônimo de obras de artes, dos prédios onde viviam os reis, a 

materialização da cultura e do espaço. Hoje engloba os hábitos, usos e costumes, 

crenças e formas de vida cotidiana de todos os segmentos que fizeram parte do 

passado e do presente das sociedades. 

O patrimônio é um fenômeno espacial (NIGRO, 2010) que possibilita a análise 

da representação, significação e identidade, revelando como o passado é lembrado 

e representado e as implicações que isso tem no presente e na construção das 

relações de “pertencimento”. Ele pode ser cultural, mas também econômico, 

possuindo múltiplos usos e consumos, apontando elementos significativos de 

produção social do espaço. 

O patrimônio cultural compreende elemento da memória social de um povo. 

Ele engloba os elementos da natureza, os saberes das populações tradicionais 

construídos no decorrer da história e os bens culturais resultantes da capacidade de 

sobrevivência ao ambiente. 

Assim, o patrimônio cultural é mantido e recriado pelas comunidades na sua 

relação com o meio em que vive e com o grupo no qual está inserido. 

A herança simbólica das comunidades de pescadores artesanais guarda uma 

atmosfera marcada pelos aspectos culturais imbuídos no patrimônio cultural e que 

estão envoltos nas relações de afinidade e parentesco. 

Na pesca as manifestações culturais e religiosas são amplamente relevantes, 

pois no Brasil nasceram e são preservadas até hoje diversas festas, rituais, lendas, 

danças e folguedos que moldam lógicas peculiares de convivência social (ARAGÃO, 

2011, p.96). 

O folclore faz parte da história de diversos grupos sociais e é considerado 

patrimônio cultural, uma vez que está embutido nas várias práticas culturais e 

passado para gerações futuras. 

Faleiro (2010) afirma que o folclore seria o conjunto das tradições, 

conhecimentos e crenças populares expressas em conto, canções e provérbios 

populares de uma determinada época ou região, estudo e conhecimento das 

tradições de um povo expressas em suas lendas, canções, crenças e costumes.  

Apesar de o folclore manter vivas as raízes do passado é dinâmico visto que 

recebe influências da modernidade e de outras culturas. Por isso, é importante levar 



SANTOS, E.A., 2012  CAPÍTULO 3-(RE) PRODUÇÃO SOCIAL, MULHERES E PESCA 

 

95 

em consideração as transformações da sociedade global para que as tradições, 

crenças e costumes de um povo não sejam esquecidas e para que sua história 

social permaneça viva no imaginário coletivo. 

As manifestações culturais representam a história de um povo, suas crenças, 

simbologias, comportamento, usos e costumes e correspondem a formação da sua 

identidade cultural. Dentre as manifestações culturais do Nordeste brasileiro, 

destacam-se no povoado Taiçoca de Fora o samba de coco e o reisado. 

O samba de coco é uma dança do ciclo junino que envolve um ritmo bem 

marcado dos instrumentos com batidas realizadas com as mãos e os pés. Pode ser 

dançado em parelha e solto, as canções retratam características locais e da 

historicidade brasileira. 

Há muitas divergências em relação à origem do samba de coco, pois há 

autores que afirmam que este é de influência indígena, por haver a disposição dos 

componentes em círculos, enquanto existem aqueles que colocam que é uma dança 

africana devido à apresentação de batidas ritmadas. 

 

“[...] o negro foi quem fez nascer o coco.  [...] Há quem dê o coco 

como integralmente indígena.. Justificando essa tese os seus 

defensores expõem que os índios faziam suas danças em círculo, 

sapateando etc, semelhanças que há no coco. Mas, não dançavam o 

coco. Este nasceu foi do negro [...]. Do negro o maior quinhão. Isto 

mesmo porque a plasticidade [...] ele herdou do negro (JÚNIOR, 

1994, p.24)”. 

 

Não sendo o objetivo remontar essa trajetória, é correto afirmar que o negro e 

o índio influenciaram, significativamente, na formação cultural brasileira, sendo fácil 

reconhecer seus traços no cenário nacional. Esse aspecto é bastante destacado 

quando se analisa as danças, a culinária e as inúmeras palavras inseridas na vida 

dos brasileiros.  

Não obstante, os portugueses, dentre todos os povos que chegaram ao 

Brasil, foram os que mais exerceram influência na formação da cultura brasileira. A 

mais evidente herança portuguesa para a cultura nacional é a língua portuguesa, 

mas outros aspectos podem ser observados como a religião católica, os folguedos 

populares, as figuras do folclore, os pratos típicos da culinária, movimentos artísticos 

entre diversos outros.  
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O reisado é um auto de louvor que remete a colonização portuguesa no 

Brasil, própria do ciclo natalino, tendo sido datada a sua introdução no século XIX, 

com a denominação de reisado ou reseiros, objetivando comemorar a véspera de 

natal e o dia de reis.  As cores dos cordões são o vermelho e o verde ou o azul com 

a apresentação de figuras como a Dona Deusa, o Mateus, o Mulato e o Boi. Durante 

a encenação do folguedo vários versos são recitados nos mais diversos temas: 

amor, história local, meio ambiente, desavenças entre outros.  

Tanto o samba de coco quanto o reisado são manifestações do folclore 

regional que podem ser apresentados em qualquer lugar e seus os participantes dão 

exemplo de cumplicidade através de seu patrimônio imaterial.  

O samba de coco da Taiçoca de Fora já faz parte da tradição local. Brincado 

há mais de um centenário teve como principal articulador o senhor João Pequeno. 

No período junino as pessoas saíam pelas ruas da comunidade cantando, dançando 

e o terreiro de João Pequeno era tido como ponto de chegada. Aí a gente ia todo 

São João [...] brincava de batalhão, chegava nas casas brincava o samba [...], 

passava a noite toda assim, sabe?[...] Aí quando o dia vinha amanhecendo tinha que 

amanhecer na casa de um João, sabe? Era assim. (Dona Cenira, representante do 

samba de coco da Taiçoca de Fora) 

Nesse período, o batalhão era formado por pessoas mais experientes e 

participavam da brincadeira mais de 40 mulheres. Atualmente, o samba de coco é 

brincado por toda a comunidade, principalmente pelos jovens. 

Após a morte de João Pequeno, Dona Cenira (82 anos) passa a comandar a 

brincadeira e devido à violência no povoado esta começou a ser desenvolvida no 

arraial, localizado em frente a sua residência. 

A brincadeira tem início com a plantação do mastro (madeiro alto e esguio 

revestido de folhagens e flores que se coloca em certos lugares prenunciando 

período festivo) por volta da meia-noite, faz-se uma roda e canta ao redor do dele. 

“Nosso batalhão é formado de união. Eu vou plantar esse mastro em louvor a São 

João.” (Cantiga em homenagem a São João, D. Cenira). 

Em seu livro O luso, o lúdico e o perene e outros ensaios, Nubia Marques 

(1999) faz uma análise sobre as manifestações culturais e referencia o samba de 

coco em Nossa Senhora do Socorro, ao afirmar que as cantigas entoadas pelas 

pescadoras de sururu, louvando ao São João são semelhantes ao cururu (dança de 
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origem indígena dançada em roda e filas) e ao siriri (dança de roda infantil com 

música e cantoria). 

 

as pescadoras de sururu no dia de São João sambam toda a noite. A 

brincadeira consta do samba de roda, parecido com o coco cantado 

em trovas, com palmas e sapateado, parelhas de dançarinos e a 

umbigada (comum no batuque), gingando no “balanço”. Há a 

presença de do ganzá, pandeiro, bumbo e triângulo.” (MARQUES, 

1999). 

 

Além do samba de coco, na noite de São João são servidas comidas típicas, 

bebidas e há a disputa para a retirada de dinheiro no mastro.  

Na comunidade, em tempos passados existiu um grupo formado 

principalmente por mulheres. Porém, devido às atribuições dos participantes seja na 

pesca ou em atividades em Aracaju, hoje não há a existência de um grupo 

específico. Desse modo, todos participam e Dona Cenira é principal articuladora e 

responsável por manter viva a tradição no povoado. 

As pessoas inquiridas informaram que não há apoio para o desenvolvimento 

da brincadeira. Houve na comunidade a reforma do arraial pela prefeitura municipal, 

mas incentivos em relação a vestimenta, aquisição de instrumentos, difusão da 

dança nas escolas da comunidade e nos principais eventos culturais do Estado não 

é percebida.  

A vestimenta é formada por roupas coloridas em que a mulher usa saia, blusa 

e vestidos, e o homem usa calça e blusa xadrez (Figura 24).  

O reisado é outro tipo de manifestação cultural praticada pelos moradores do 

povoado. No povoado Taiçoca de Fora, o grupo mais atuante é o comandado por 

Dona Maiô (Maria José, 61 anos), que desde criança através da influência de sua 

mãe se dedica a manutenção da tradição na localidade. Comecei o reisado tinha 

idade de 07 anos. Comecei com minha mãe e as minhas irmã [...] e minha mãe aí 

ensinava a gente, né! [...] minha mãe já tinha o reisado [...] minha mãe era dona do 

baile (Dona Maió, representante do reisado do povoado Taiçoca de Fora).  

O grupo é formado, por seus netos e meninas das proximidades da sua 

residência. D. Maió se orgulha em afirmar que ama o que faz e transmite tudo o que 

sabe para eles, pois seu maior desejo é manter viva a tradição após sua morte. 
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No reisado da Taiçoca de Fora podem ser identificadas as principais figuras 

que caracterizam o folguedo como dona Deusa (dona do baile), o Mateus (cabloco), 

a Camponesa, o Passarinho, a Calanga, o Velho, o Boi, a Rouxinha, a Contra-

mestra, a Cigana, entre outros. Essas denominações variam de acordo com a 

localidade. 

 

  FIGURA 24-DONA CENIRA E SEU ESPOSO APRESENTANDO A VESTIMENTA DAS 

MULHERES QUE DANÇAM SAMBA DE COCO. 

 
                            Fonte: Eline Almeida Santos e Miria Cássia Oliveira Aragão, 2010. 

 

A composição dos participantes varia, podendo o grupo conter 07 figuras ou 

mais. São organizados 02 cordões representando a cor verde e vermelha cada lado, 

ficando ao centro a dona do Baile e o Mateus.  

A vestimenta não foge à regra dos demais reisados. As mulheres trajam 

vestidos ornamentados por fitas coloridas ou saia e blusas nas cores vermelha e 

verde. Além disso, usam chapéus cobertos pelo mesmo tecido da roupa, com flores, 

espelho e fita colorida. Enquanto os homens usam calças e blusas também 

ornamentado com fitas coloridas. (Figura 25) 

O período de apresentação é de outubro a janeiro quando há o enterro do 

Boi, que acontece no final da tarde. Hoje, as apresentações ocorrem principalmente 

nas escolas ou a convite de algumas lideranças de determinadas localidades. 

Durante algumas apresentações chegam a cantar mais de 21 cantigas. 
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O tempo se forma de chuva 
O tempo se forma de chuva 

 
E as nuvens ficam pesadas 
E as nuvens ficam pesadas 

 
O mar ficou maretando 
O mar ficou maretando 
Com a água do oceano. 

 
  (Cantiga de reisado, D. Maiô)  

 

Figura 255-Vestimenta dos participantes do reisado- Taiçoca de Fora 

 
Fonte: Eline Almeida Santos, 2010. 

 

Contudo, o modo de vida contemporânea provoca modificações no 

comportamento das pessoas, principalmente nos jovens. É “vendida” a ideia no 

cenário mundial de que há uma homogeneização econômica, cultural e isso provoca 

alterações nos diversos grupos sociais. Os grupos folclóricos não estão livres 

dessas alterações, pois muitas são as influências da sociedade global. Segundo 

Dona Maiô, o reisado na atualidade possui algumas diferenças quando comparado 

àquele que era brincado no tempo de criança. A principal mudança apresentada é 

em relação às cantigas e na forma de apresentação do Boi, pois o mesmo era 

apresentado em cima de um banco e hoje isso não acontece mais. 

Quando o assunto é incentivo por parte dos gestores públicos, da mesma 

forma que acontece com o samba de coco, não há investimentos locais para a 

manutenção da tradição. Todo o material utilizado na apresentação é resultado de 
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recursos próprios. Porém, diferente do samba de coco, há a formação de um grupo 

e os ensaios são frequentes na casa de Dona Maiô. 

Percebe-se que a tradição na localidade é mantida “viva” devido à força de 

grandes mulheres que se dedicam às manifestações culturais locais para que estas 

não entrem no esquecimento.  

As marisqueiras quando indagadas a respeito das sensações que as 

manifestações provocam, informaram que se sentem como uma jovem no início da 

adolescência, livre e feliz. O samba de coco e o reisado possibilitaram o 

esquecimento dos problemas do cotidiano. 

Além do samba de coco e o reisado no povoado Taiçoca de Fora, acontecem 

as manifestações religiosas, destacando-se as celebrações da igreja católica em 

homenagem aos santos padroeiros que movimentam a comunidade. 

Cada localidade apresenta um santo padroeiro, são eles: Santo Antônio 

(Bolandeira), São Pedro (Barreira) e Nossa Senhora da Conceição (Canabrava). 

As celebrações em homenagem a Santo Antônio e São Pedro ocorrem 

durante o mês de junho. Na ocasião, a comunidade organiza a venda de alimentos a 

fim de arrecadar recursos que poderão ser utilizados na manutenção das igrejas. 

No período, ocorrem também procissões em homenagem aos santos, bem 

como shows de adoração e serestas. 

Cabe salientar que a procissão em homenagem a São Pedro acontece no rio 

Cajaíba. Mas, após o percurso fluvial os devotos continuam a caminhada até chegar 

a Paróquia São Pedro Pescador que é acolhida com muitos fogos de artifícios. 

(Figura 26). 

 

 FIGURA 26- PROCISSÃO EM HOMENAGEM A SÃO PEDRO PESCADOR-TAIÇOCA DE FORA 

 
 Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 
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No mês de dezembro acontece a festa em homenagem a Nossa Senhora da 

Conceição. Centenas de fiéis acompanham a procissão pelas ruas do povoado e 

participam das celebrações na paróquia e na praça da Canabrava com show em 

adoração à santa. 

O espaço da pesca é caracterizado pelo saber construído na vivência com os 

demais e com o ambiente, e por elementos sobrenaturais que permeiam o 

imaginário do grupo.  

 

[...] toda e qualquer sociedade humana mantém seis conexões 
fundamentais: cosmológica, meteorológica, geológica e hidrológica, 
botânica, zoológica, humana e sobrenatural. É com os astros, com o 
tempo, com a terra e com as águas, com as plantas, com os animais, 
com os congenéricos e com o imaginário, que a espécie Homo 
sapiens age e /ou interage e é deles que, por sua vez recebe ação 
(MARQUES, 2001, p. 52). 

  

Desse modo, o cotidiano dos pescadores é permeado de estórias, contos, 

mitos etc., que possibilitam a manutenção dos recursos pesqueiros e, 

consequentemente, da atividade e da reprodução social do grupo. 

Personagens como a caipora e o lobisomem, figuras do folclore brasileiro, 

fazem parte do imaginário dos pescadores da Taiçoca de Fora. Eles afirmam que 

nunca viram, mas que os mais “velhos” contam que existem. “Já ouvi falar que a 

caipora vive pelo mangue, mas nunca vi.” (Srª M., marisqueira da Barreira). 

Pensar o cotidiano e o patrimônio cultural em comunidades de pescadores é 

compreender as suas manifestações culturais, suas crenças e costumes imanados 

na memória, um patrimônio vivo estabelecido no âmago dos moradores. 

  

3.4  ESPAÇO DE TRABALHO, COTIDIANO E REPRODUÇÃO SOCIAL 

 

O espaço é visto como palco das transformações humanas, instauradas a 

partir do desenvolvimento do trabalho. O trabalho é, antes de mais nada (CARLOS 

apud ROSSINI, 1986), uma atividade criadora que permite ao homem existir, criar 

meios necessários à produção e reprodução de sua existência e, 

consequentemente, criar sua própria organização espacial.  

O trabalho na pesca está relacionado ao manejo dos ecossistemas 

fundamentados nos saberes construídos através do desenvolvimento da atividade. 
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Ele envolve as relações estabelecidas na estruturação do grupo pesqueiro e 

contribui para o entendimento das estratégias de reprodução social adotadas pelos 

pescadores artesanais.  

  

[...] o trabalho humano é socialmente construído através de técnicas, 
mas, sobretudo por determinadas organizações sociais. Por isso, a 
modificação da natureza pelo homem se traduz dialeticamente por 
uma transformação do próprio homem. Nesta troca, a natureza 
adquire uma nova qualidade social com valores de uso à medida que 
trabalho é incorporado a ela (PROST, 2009, p. 183). 

 

Destarte, o trabalho contribui para a transformação da natureza e construção 

do espaço. “O espaço constitui uma produção humana, sendo o seu modo de 

criação e transformação determinado pelo modo como os homens produzem sua 

existência” (ROSSINI, 1986, p. 101). 

No povoado Taiçoca de Fora, o espaço da pesca está estruturado a partir da 

ação dos pescadores no complexo estuário-manguezal e das relações estabelecidas 

no desenvolvimento da atividade. 

Massey (2008) analisa o espaço partindo de algumas proposições. Primeiro, 

apresenta que o espaço é reconhecido como o produto das interrelações, 

constituído através de interações, desde a imensidão global até o intimamente 

pequeno. Segundo, o espaço é compreendido como a esfera da possibilidade da 

existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea como a 

esfera, na qual distintas trajetórias coexistem como a esfera da coexistência da 

heterogeneidade. Terceiro, o espaço é reconhecido como estando sempre em 

construção, pois é um produto de relações que estão embutidas em práticas 

materiais que devem ser efetivadas, ele está sempre no processo de fazer-se. 

Dessa forma, a autora chama a atenção para a análise do espaço a partir da 

compreensão de mundo, das atitudes em relação aos outros, da maneira como 

desenvolve e pratica o sentido de lugar, pois o espaço é a dimensão do social, a 

coexistência contemporânea de outros.  

Nesse contexto, ao pensar o espaço da pesca e as relações de gênero, tem-

se uma discussão sobre o trabalho de homens e mulheres inseridos na atividade 

pesqueira, como as mulheres se organizam e enfrentam preconceitos frente a uma 

atividade considerada exclusivamente masculina. 
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A pesca se constitui como principal atividade econômica no povoado Taiçoca 

de Fora, visto que homens e mulheres da localidade sobrevivem da extração dos 

recursos pesqueiros nos rios localizados nos arredores da comunidade (rio Cajaíba, 

rio Parnamirim, rio da Vila, rio de Maruim, etc.). Dentre os animais capturados, 

destaca-se o sutinga (Mytella charruana), representando uma das principais fontes 

de renda da comunidade, pois mais de 90%16 das pessoas que aí residem, 

dependem da coleta do marisco. Além disso, a região na qual está localizada a 

comunidade chega a ser uma das maiores produtoras do marisco no Nordeste, 

produzindo mais de 1,5 mil toneladas por mês. 

Na extração do sutinga (Mytella charruana), há uma divisão do trabalho, 

sendo os homens responsáveis pela pesca e as mulheres, em sua maioria, pela 

separação do molusco do envoltório. Porém, existem mulheres que participam de 

todo o processo, desde a coleta até a venda. (Figura 27). 

 

          FIGURA 27-SUNTIGA (MYTELLA CHARRUANA) 

 
        Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Para a coleta do sutinga (Mytella charruana), o pescador mergulhador, 

juntamente com parentes ou vizinhos, deslocam-se até ponto de pesca (às vezes 

distante do local de residência) via canoa motorizada ou a remo e em determinados 

momentos, com uma vara de madeira, verifica a existência do marisco no leito do 

                                            
16

  De acordo com matéria do Jornal da Cidade intitulada Sururu e sutinga dão bons lucros em 
Socorro, publicada em 11/01/2009, disponível em http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia. 
php?id=23375t>. Acesso em: 10 de jun. de 2009. 
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rio. Dessa maneira, muitos canteiros17são marcados, configurando vários 

pesqueiros18 na área explorada.  

Eles identificam os pontos de pesca do sutinga a partir do comportamento do 

animal no ambiente estuarino. “Quando abre o biquinho pra água, aí faz aquelas 

bolinhas. Aí fica no meio do rio umas bolinhas de sabão, tipo uma nata.” (Srª M., 

marisqueira da Barreira). 

 

[...] os pescadores conhecem pontos no rio ou no mar onde 
determinadas espécies são encontradas, e em função do aspecto 
seletivo da pesca, diferentes técnicas são usadas para capturar 
determinadas espécies, assim como os pontos de pesca são em 
geral direcionados a captura de determinadas espécies. (BEGOSSI, 
2004, p. 224). 

 

O sutinga (Mytella charruana) é capturado na maré cheia através do 

mergulho. De acordo com os entrevistados, os homens chegam a retirá-los em 

pontos com profundidade superior a 7 m (já chegaram a mergulhar em pontos com 

profundidade de 12 m). No caso das mulheres, mergulham em pontos que têm até 

3m de profundidade. 

 

O sutinga é criado no fundo do rio. [...] e não tem canto nesses rios 
largos aí que ele (pescador mergulhador) não mergulhe pra buscá o 
sutinga [...] é muitos sacos. Tem mulher que mergulha e tira [...] lugar 
raso (3 m). Ali é dela mesmo. Ela mesmo tira, ela mesmo cozinha, 
ela mesmo com a família tira do casco e ela mesmo leva pro 
mercado pra vender (Sr. J.S, pescador da Barreira). 

 

Para a captura, utilizam um ferro que pode ser facão ou faca; colocam a vara 

entre as pernas (A) e descem até o leito do rio (B) para cortar o “tapete” de sutinga 

(Mytella charruana). Por fim, envolvem o marisco coletado nos braços e sobem até a 

canoa para depositá-lo (C), lavando-o ali mesmo (D) no local de captura para 

diminuir o peso no momento de transportá-lo. (Figura 28) 

O mergulho é considerado perigoso, principalmente por causa dos acidentes 

com águas-vivas que contribuem para as constantes queimaduras.  

                                            
17

 Denominação dada pelos pescadores da localidade para os pontos de coleta do marisco. Canteiro 
refere-se a um grande “tapete” que o sutinga forma no leito do rio.  
18

  São pontos de pesca onde há alguma forma de apropriação, regra de uso ou conflito, sendo um 
território em sentido ecológico (BEGOSSI, 2004, p. 226). 
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A ostra (Crassostrea rhizophorae) e o sururu (Mytella guyanensis) também 

são extraídos pelas pescadoras do povoado Taiçoca de Fora. A extração é realizada 

no período da maré seca, predominantemente por mulheres, nos manguezais que 

margeiam a localidade, bem como em municípios vizinhos, a exemplo de 

Laranjeiras. 

 

FIGURA 28-EXTRAÇÃO DO SUTINGA (MYTELLA CHARRUANA) POR PESCADORES DO POVOADO 

TAIÇOCA DE FORA  

 
     Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Para chegar aos pontos de pesca mais distantes, as mulheres utilizam 

pequenas embarcações, tipo canoa motorizada. Quando não possuem embarcação 

própria, dividem o combustível com o proprietário ou alugam a canoa pagando o 

combustível e um valor que varia de R$ 5,00 a R$ 10,00. Segundo os pescadores, o 

aluguel da canoa acontece com maior frequência quando a pescaria não está boa 

para peixe. 

Em relação à extração da ostra e do sururu, as marisqueiras se reúnem com 

familiares ou vizinhos próximos e em grupo realizam a atividade. Quando a maré é 

cedo, elas permanecem mais tempo no mangue. Lá elas conversam, cantam e 
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quando se afastam uma das outras de forma esporádica chamam o nome da 

companheira a fim de saber se está tudo na normalidade. 

As marisqueiras utilizam instrumentos simples para a extração do marisco 

que, muitas vezes, elas confeccionam com o dedo de pau, utilizado para a retirada 

do sururu. O sururu também pode ser retirado com o dedo, técnica mais utilizada 

pelas mulheres da localidade e que consiste na retirada do molusco ao enfiar o dedo 

no solo lamoso. (Figura 29). 

 

FIGURA 29-EXTRAÇÃO DO SURURU (MYTELLA GUYANENSIS) PELA MARISQUEIRA DO 

POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

  
Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

A ostra é retirada das gaiteiras do mangue por meio de faca ou facão. As 

marisqueiras afirmam que para saber se no mangue tem ostra é preciso adentrá-lo, 

pois não adianta apenas buscar no “beiradeiro” (áreas marginais). Como forma de 

se proteger dos insetos e cortes, elas geralmente adentram o mangue utilizando 

calças, blusas compridas e sapatos de tecido. 

Em relação ao sutinga, quando desembarcado é distribuído nas casas, 

principalmente das marisqueiras para que possa ser beneficiado.  

No final da tarde, após as atribuições domésticas, é comum visualizar nas 

ruas do povoado Taiçoca de Fora inúmeras mulheres realizando o beneficiamento 

dos mariscos, isto é, retirando os moluscos dos seus envoltórios (o filé). O trabalho 

acontece com a ajuda de familiares, principalmente crianças. Desse modo, “um dos 

traços que prevalecem entre os pescadores artesanais é a importância da família 

como unidade de produção e consumo” (MALDONADO, 1986, p.18). 
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Percebe-se que essas mulheres ao mesmo tempo em que lutam para 

complementar a renda familiar, não descuidam da educação dos filhos e dos 

afazeres domésticos, realizando uma dupla jornada diária. (Figura 30). 

 

  FIGURA 30- DUPLA JORNADA DE TRABALHO: MULHER EXTRAINDO O 

MARISCO DA  CONCHA E CUIDANDO DA FAMÍLIA 

 
          Fonte: Eline Almeida Santos, 2009. 

 

Nota-se que alguns homens também participam dessa etapa, ponto que 

evidencia a adoção de novas estratégias no setor pesqueiro, cuja finalidade é a 

garantia da sobrevivência em tempos de concorrência e escassez de recursos. 

(Figura 31). 

Ramalho (2006) afirma que a organização social dos pescadores passa a ser 

configurada pela dinâmica de expansão colocada pelos elementos externos à pesca, 

principalmente pelo modo como o processo capitalista se apropria dos espaços e 

grupos sociais. Portanto, a participação de toda a família nas etapas de 

processamento do recurso pesqueiro torna-se um elemento imprescindível para a 

manutenção e reprodução social do grupo. 

No que se refere ao cozimento do marisco, este acontece de forma 

rudimentar por meio de fogo a lenha que é construído nos quintais ou nas ruas do 

povoado e em latas de tinta. Logo após a abertura do marisco, com uma faca retiram 

o molusco da concha e embalam em sacos plásticos. 

O processo de beneficiamento ocorre em condições mínimas de higiene, visto 

que não são trabalhadas técnicas de processamento. Desse modo, seriam de 
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extrema relevância projetos voltados para a organização da atividade, discutindo as 

técnicas de processamento e sensibilizando os pescadores para práticas 

responsáveis quando da captura do marisco. Isso contribuiria para a valorização e 

qualidade do produto e para o fortalecimento do grupo. 

 

 FIGURA 31-HOMENS PARTICIPAM DO BENEFICIAMENTO DO SUTINGA 

(MYTELLA CHARRUANA) NO POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

 
Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Em relação à produção do sutinga, é importante destacar que as mulheres 

que não possuem nenhum parente para realizar a extração, ficam na dependência 

dos pescadores mergulhadores e assim trabalham com estes através de dois 

sistemas: “meia” e compra do saco. No primeiro, elas retiram o marisco da concha (o 

fílé) e o dinheiro arrecadado é dividido para os dois. No segundo, a mulher compra o 

saco (aproximadamente 60 Kg)19 que custa em média RS 30,00.  

A maior parte do sutinga produzido na comunidade é repassada para 

cambistas, por um valor de R$ 6,00. Estes levam o marisco para Salvador e Maceió, 

vendendo a R$ 10,00. A outra parte é destinada as mulheres que vendem no 

mercado de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e nas feiras livres.  

Dessa maneira, aquelas mulheres que trabalham dividindo o valor da sua 

produção, arrecada a cada quilo vendido apenas R$ 3,00. Esse é o valor do seu 

                                            
19

  De acordo com os pescadores, o saco corresponde a aproximadamente 14 Kg de filé quando o 

sutinga é pequeno ou 17 Kg quando é grande. 
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trabalho após horas de dedicação a atividade. Valor que não possibilita a essas 

mulheres e homens a terem uma vida justa e de qualidade. 

No povoado Taiçoca de Fora, a comercialização do marisco ocorre de forma 

desorganizada, pois não há uma estrutura que atenda a produção local como 

instrumentos que possam ser utilizados para a conservação (Maldonado, 1986) e 

meios para transportá-lo para mercados mais distantes.  

Além disso, no povoado não existe nenhuma organização representativa, que 

junto aos pescadores possa lutar pela melhoria da atividade, pois a única 

associação que havia, hoje se encontra desativada devido a débitos e envolvimento 

com políticos partidários, contribuindo para o enfraquecimento da categoria perante 

os reveses da atividade e para o fortalecimento do intermediário, estando os 

pescadores sujeitos as suas decisões. Não existe representante, por isso que não 

chega nada aqui (Srª M., marisqueira da Barreira). 

Moura (2007, p.144) enfatiza a questão ao afirmar que “a ausência de uma 

política de gestão territorial, que assegure a condição de garantia de preços na 

venda do produto, e a péssima condição de vida, assim como a inexistência de 

organizações associativas e cooperativas colocam o pescador artesanal dependente 

do atravessador”. 

Existe a figura do capataz, principal articulador entre os pescadores e a 

colônia. Ele geralmente resolve questões burocráticas a respeito das carteiras e da 

coleta da contribuição dos pescadores para a colônia. 

No processo contra a FAFEN-SE, o capataz teve um papel fundamental, pois 

foi responsável por mobilizar os pescadores para a apuração do evento. Mas, relata 

que devido a não organização da categoria muitos benefícios foram perdidos. 

 Diante desse quadro, torna-se relevante implantar um plano que assegure a 

qualidade de vida do pescador e que possibilite a sua independência em relação à 

atuação do atravessador. 
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Marisqueiras no rio Cotinguiba, 2011. 
 

Pescador é aquele que conhece os caminhos e segredos 
do mar e do estuário, o que produz um sentimento de 
pertença a um grupo e, consequentemente, a um território. 
O ordenamento e uso dos espaços naturais aquáticos são 
resultados da experiência e conhecimento de vida. 
(RAMALHO, 2006, p.56)  
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4 TERRITORIALIDADE DAS MULHERES PESCADORAS NA FOZ DO RIO 

COTINGUIBA- NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 

 

4.1 POLÍTICAS VOLTADAS PARA A ATIVIDADE PESQUEIRA E IMPACTOS DE GÊNERO NA 

COMUNIDADE 

 

A pesca artesanal apresenta-se como um importante componente da 

economia nacional, pois envolve um número significativo de pessoas, gera emprego 

e abastece o mercado interno, configurando-se como um setor fundamental para a 

segurança alimentar do país. 

Vanconcellos, Diegues e Sales [2004?] salientam a importância da pesca 

artesanal para o país, ao afirmar que o setor abrange aproximadamente 2 milhões 

de pessoas, é importante gerador de empregos e divisas para as camadas mais 

pobres da população, sendo o setor responsável por mais da metade da produção 

de pescado marinho do Brasil e estima-se que seja também responsável por mais 

de 50% do pescado consumido no país.  

Apesar disso, o setor não recebe a atenção política necessária para a sua 

estruturação/organização e qualidade de vida das pessoas que sobrevivem da 

atividade.  

O panorama geral da pesca artesanal apresenta um setor carente em 

diversas formas, ora de estudos, como já salientado, ora de investimentos. Há um 

descompasso entre as ações do Estado e a realidade das pessoas que têm a pesca 

como única fonte de renda; não há uma política efetiva que apoie a produção 

pesqueira artesanal e que colabore para o desenvolvimento humano do setor. 

A falta de atenção política contribui para a invisibilidade dos profissionais da 

pesca, principalmente, para “invisibilidade” das mulheres que nem sequer têm o seu 

trabalho reconhecido como pesca. 

A questão da “invisibilidade” da mulher na elaboração de políticas voltadas 

para a pesca é abordada por MELO (2008, p.3-4) ao afirmar que  

 

[...] o trabalho produtivo e reprodutivo realizado pelas pescadoras 
sofre esquecimento quando da elaboração de políticas públicas para 
este setor [...]. As mulheres vivenciam a violência quando não são 
vistas como pescadoras em seu ambiente de trabalho e moradia, 
vivenciam precárias condições de trabalho e quando enfrentam 
dificuldade para tornarem-se sócias das colônias, associações e 
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cooperativas de pescadores e obter a carteira de pescadora; critério 
exigido para o acesso aos programas e projetos de apoio à pesca 
artesanal.  

 

As dificuldades de acesso ao registro de pescador foram evidenciadas no 

povoado Taiçoca de Fora, uma vez que 29% das mulheres entrevistadas não 

possuem a carteira de pescadora. Dentro desse grupo existem aquelas que não 

estão registradas por causa da idade avançada para os anos necessários de 

contribuições (15 anos).  

Essas mulheres desenvolvem a atividade há muitos anos (algumas há mais 

de 30 anos) e mesmo assim não possuem a carteira de pescadora e, desse modo, 

não tem o seu trabalho reconhecido e nem os seus direitos garantidos. O 

reconhecimento da profissão de pescador é, acima de tudo, o reconhecimento de 

garantias pertinentes a esse trabalho [...] (RAMALHO, 2006, p.115). 

Como não possuem o registro, não têm acesso às políticas do Estado. Desse 

modo, estão sentenciadas a desenvolverem a atividade em condições precárias e a 

terem o seu trabalho depreciado e submetido às ações dos atravessadores. 

Melo (2008, p.3) apresenta que os problemas enfrentados pelas mulheres 

pescadoras referem-se principalmente às dificuldades de acesso ao crédito, aos 

direitos previdenciários e trabalhistas e as condições de trabalho. 

Relativo aos projetos elaborados pelo Estado e desenvolvidos na 

comunidade, as inquiridas informaram que na comunidade não há nada que venha a 

melhorar a atividade pesqueira. Porém, participaram do Projeto Mulheres Mil e uma 

das propostas finais seria a organização de uma cooperativa para que as mulheres 

tivessem a oportunidade de praticar os ensinamentos apreendidos durante o curso.   

O Projeto Mulheres Mil é executado em sistema de cooperação entre os 

governos brasileiro e canadense. No Brasil, o projeto é implementado a partir da 

atuação de diversos órgãos como a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), a Assessoria Internacional do 

Gabinete do Ministro (AI/GM) e os Centros Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica (Cefets) e Prefeituras municipais. 

O objetivo do Projeto Mulheres Mil é promover a formação profissional a 

mulheres desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste, garantindo acesso à 

educação profissional de acordo com a vocação econômica da localidade e à 
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elevação da escolaridade. Está estruturado em três eixos: educação, cidadania e 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com a Agência de Notícias de Socorro (2010)20, o Mulheres Mil 

está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do Governo do Brasil, 

especialmente nos eixos promoção da equidade, igualdade entre sexos, combate à 

violência contra mulher e acesso à educação. O programa também contribuiu para o 

alcance das Metas do Milênio, promulgada pela ONU em 2000 e aprovada por 191 

países. Entre as metas estabelecidas estão a erradicação da extrema pobreza e da 

fome, a promoção da igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres e a 

garantia da sustentabilidade ambiental. 

Os critérios de seleção foram o envolvimento com a pesca local, possuir 

filhos, ter disponibilidade para estudar dois dias no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) e três dias no povoado. 

De acordo com as entrevistadas, foram selecionadas 44 mulheres e tiveram 

aulas de artesanato (criar quadros e brincos com as conchas do marisco), ética, 

culinária, alfabetização e ações voltadas à elevação da estima das mulheres.  

(Figura 32). 

 

Nós formamos 44 marisqueiras. [...] Trabalhamos em cima do grau 
de potencialidade que ela possuía. Então, foi trabalhado o bem-estar 
da mulher, o seu aceitar e sua alegria de viver, a mudança de 
hábitos, mudança de hábito para o trabalho de mariscagem, 
buscando uma melhor qualidade do pescado e qualidade, também, 
do preparo. Tiveram aula de informática, tiveram visitas a 
instituições, a restaurante, cozinhas de restaurante [...], tiveram 
viagem, também (Sr. Manoel Messias, secretário de meio ambiente 
de Nossa Senhora do Socorro). 

 

As mulheres entrevistadas e que participaram do projeto relataram que este 

projeto foi muito importante porque aprenderam mais sobre a atividade que 

desenvolvem. Informaram ainda que expuseram suas criações numa feira de 

                                            
20  Matéria intitulada Reunião apresenta projeto para pescadoras, publicada em 01/07/2010, 

disponível em http://www.ansocorro.se.gov.br>. Acesso em: 27 de jun. de 2010. 
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artesanato no estado. Porém, algumas não acreditam que ações efetivas serão 

realizadas devido à falta de iniciativa por parte do grupo. 

 

  FIGURA 32-MARISQUEIRA APRESENTANDO QUADRO ELABORADO DURANTE O 

PROJETO MULHERES MIL-TAIÇOCA DE FORA 

 

Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Outro projeto que vem sendo discutido pelos gestores e a comunidade refere-

se à implantação de uma unidade de beneficiamento do marisco no povoado 

Taiçoca de Fora. O projeto abrangerá o sutinga, sururu e ostra congelados, visto que 

Nossa Senhora do Socorro destaca-se na produção e pertence à Grande Aracaju. 

 

[...] ele prever capacitação e implantação de uma indústria de 
beneficiamento a ser implantado aqui no município de Socorro, mas 
que tenha abrangência a esse núcleo pesqueiro: Santo Amaro, 
Laranjeiras, Maruim, Barras dos Coqueiros [...]. Socorrro seria a sede 
e essa usina de beneficiamento seria instalada aqui [...] porque 
Socorro está na Grande Aracaju, tem um potencial comercial muito 
grande[...] e é a maior área pesqueira no estado de Sergipe. Eu não 
tô falando em alto-mar. Estou falando a nível interno, regional. O rio 
do Sal e o rio Cotinguiba são grandes pesqueiros (Sr. Manoel 
Messias, secretário de meio ambiente de Nossa Senhora do 
Socorro). 

  

O Sr Manoel Messias informou, ainda, que o projeto é federal e que será 

realizado em parceria com os governos estadual e municipal. O valor previsto para a 
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implantação do projeto é de R$ 1. 800.000,00, mas, não foi executado, até o 

momento, devido a não liberação da verba por parte do governo federal.   

Espera-se que este projeto possa, realmente, ser concretizado e que integre a 

marisqueira, contribuindo para a valorização da sua atividade no cenário estadual. 

O projeto Pescando Letras realizado através da parceria entre Ministério da 

Educação (MEC) e o Programa Brasil Alfabetizado, foi citado pelos representantes 

de pescadores. 

O objetivo do projeto é alfabetizar pescadores profissionais e aquiculturas 

familiares com 15 anos ou mais que não tiveram acesso a educação durante a idade 

escolar e as turmas são formadas levando em consideração a disponibilidade 

destes. 

O representante dos pescadores informou que a adesão ao projeto foi 

baixíssima, visto que ocorreram muitas desistências. Assim, não foi concretizado em 

Nossa Senhora do Socorro. 

A não participação de pescadores em alguns projetos está relacionada a falta 

de estímulo do setor. Os pescadores estão desacreditados, pois são muitas 

promessas não cumpridas. Eles não percebem a importância do que está se 

propondo para sua vida. 

 

4.2  CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E ESTRATÉGIAS DO COTIDIANO DAS MARISQUEIRAS NA 

TAIÇOCA DE FORA 

 

As interações entre sociedade e sistemas ambientais e as apropriações dos 

recursos naturais são caracterizadas pelas formas e necessidades impostas pelo 

modo de produção em vigor, ou seja, pelo padrão de consumo expresso em cada 

sociedade. 

O padrão de consumo atual configura a intensa exploração e distanciamento 

do homem da natureza, resultando na redução dos elementos que a constitui, na 

degradação ambiental e no desmantelamento social com o aumento da miséria e da 

finitude dos recursos naturais. 

Concernente a pesca artesanal, o modo de produção vigente tem provocado 

intensas modificações no setor, acarretando a diminuição da oferta do pescado para 

os pescadores e a disputas no espaço litorâneo e ribeirinho. 
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É sabido que o desenvolvimento da atividade, pelos atores envolvidos, é fruto 

de um aprendizado adquirido ao longo de anos e através da interação grupo 

pesqueiro e ambiente. Vivendo da reprodução cíclica dos estoques (MALDONADO, 

1986, p. 42), seus horários são determinados pela precisão das leituras que fazem 

acerca dos ritmos e movimentos das marés e cardumes resultantes do espaço 

ecológico do trabalho (RAMALHO, 2006, p. 51). 

O conhecimento se (re) cria ao longo do tempo e confere referências 

amparadas na tradição, valores e hábitos, que são (re) elaborados/transformados de 

acordo com as novas necessidades dos pescadores, no intuito de aplicá-los frente 

ao contexto de pressão socioeconômica. Esta provoca mudanças nas rotas e nos 

melhores locais de pescaria, exigindo dos pescadores (re) leituras de sua ação na 

construção de um novo ordenamento da territorialidade aquática (RAMALHO, 2006, 

p. 57). 

Os impactos provocados pela urbanização, turismo não planejado, poluição, 

entre outros, têm provocado a degradação do meio, assim como o represamento 

das águas e a retirada das (os) pescadoras (res) da sua área de influência, 

passando a existir conflitos devido à busca pelos recursos pesqueiros. 

Segundo Zhouri; Laschefski; Pereira (2005), os conflitos ambientais surgem 

das distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do mundo material.  

Diante disso, percebe no setor pesqueiro, principalmente em comunidades 

litorâneas, a ocupação de vários trechos da praia, contribuindo para o 

desmatamento do manguezal, poluição dos recursos hídricos e segregação da 

comunidade pesqueira. Todos esses impactos aliados à diminuição da oferta do 

recurso pesqueiro acirram as disputas no espaço da pesca. Espaço esse, 

visualizado como de uso coletivo, administrado por códigos de direitos costumeiros 

(a detecção e definição das espécies a serem capturadas; escolha dos pontos de 

pesca definidos pela experiência). 

Os conflitos ambientais nas comunidades pesqueiras são evidenciados a 

partir da disputa por pontos que eram considerados de uso coletivo e que com o 

aumento dos impactos negativos sobre o ambiente tornam-se escassos. 

No povoado Taiçoca de Fora o principal conflito socioambiental destacado, 

ocorre entre os pescadores e as fábricas localizadas nas proximidades. Esse fato é 

bem recorrente nas falas dos entrevistados.  
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Enquanto não botarem droga tem todo ano. Teve uns anos que os 
peixes morreram por causa de uma droga vinda de uma fábrica de 
Laranjeiras (Srª M.A, pescadeira da Canabrava). 

 
Quem polui é as fábricas que está ai montada no João Alves. Precisa 

de muita atenção com essas fábricas, senão nós vai passar a não ter 

nada do rio (Sr, J.A, pescador da Bolandeira). 

 

O rio Cotinguiba é um rio direto com o rio Sergipe. Quer dizer que 
quando aquela droga, quando a maré grande voltou, voltou com 
aquela droga (Sr, J.S, pescador da Barreira). 

 

Os pescadores percebem as fábricas como uma ameaça para a continuidade 

da atividade, uma vez que provocam impactos negativos na área como poluição da 

água e do solo resultando na diminuição do pescado e dos mariscos. 

As mulheres relataram que mangue exala “um cheiro forte de gás”, 

denunciando a poluição no solo. Elas informaram, também, que as ostras estão 

morrendo, que está cada vez mais difícil encontrá-las. Quando as encontram, elas 

estão vazias, não há nada dentro. 

Aliado a poluição das fábricas não existe um plano de manejo que 

regulamente a utilização dos recursos pesqueiros. Os mariscos são coletados, em 

alguns casos, não possuindo o tamanho recomendável para a comercialização.   

Destarte, da maneira como está se delineando o presente trabalho, poderia 

classificar os conflitos existentes entre pescadores e indústrias, como espaciais, pois 

são resultantes de efeitos ou impactos que ultrapassam os limites entre os territórios 

de diversos agentes ou grupos sociais. 

Além da exploração intensiva dos recursos e a ocupação desenfreada de 

áreas pesqueiras, no espaço da pesca está ocorrendo a introdução de ferramentas, 

ou seja, a “modernização” da atividade (MALDONATO, 1986) que contribui para  

potencializar os conflitos socioambientais  no setor pesqueiro.  

Na pesca artesanal essas transformações são traduzidas a partir da utilização 

de canoas motorizadas, inovações tecnológicas utilizadas para a construção dos 

instrumentos, bem como a mobilização para a formação de associações e 

cooperativas. Porém, nem todos são beneficiados com tais modificações. O que 

acontece é o endividamento de pescadores na tentativa de obter instrumentos que 

possibilitem uma maior produção. 
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[...] a falta de uma política de incentivo à pesca artesanal que garanta 
a reprodução social das comunidades pesqueiras está resultando na 
miserabilidade/ extinção do pequeno pescador. O estilo de 
desenvolvimento praticado pelo Brasil e, conseqüentemente, seu 
sistema de planejamento, não contempla as necessidades dessas 
comunidades, por priorizar o ganho de capital a qualquer custo. 
(RAMOS, 2002, p. 29). 

 

Como discutido em seções anteriores, a pesca artesanal é uma atividade que 

recebe pouca atenção no que tange a implantação de políticas que possibilitem sua 

estruturação/organização. 

Em meio a todas essas discussões a respeito da continuidade ou não da 

atividade, as mulheres pescadoras elaboram estratégias que possibilitem a 

manutenção da atividade.  

Ramalho (2006, p.116) salienta a questão ao afirmar que quando a realidade 

muda torna-se necessário reformular o ato do trabalho, na sua etapa planejadora, na 

busca de novos espaços. 

A fiscalização do mangue pelas mulheres é o primeiro ponto apreendido dos 

relatos dos entrevistados. De acordo com o representante da comunidade, as 

mulheres estão sempre atentas para questões referentes ao manguezal. Quando 

percebem algo diferente o comunica afim de que este dialogue com os que 

provocaram a ação. No caso, o representante exerce o papel de mediador no 

povoado Taiçoca de Fora.  

As mulheres que não podem mais pescar devido a problemas de saúde 

através de acordos com os pescadores se mantêm na atividade. Elas, geralmente, 

retiram o marisco da concha, garantindo o seu meio de sobrevivência e a 

manutenção na atividade. Existem, também, as mulheres que trabalham através do 

sistema de “meia”, o que também possibilita a complementação da renda, uma vez 

que extrai o sururu e a ostra do mangue. 

É importante destacar as mulheres que além de trabalharem no manguezal, 

desenvolvem a pesca com rede. Essas mulheres, geralmente, aprendem a 

manusear a rede como seus esposos, namorados, companheiros, etc..  

Durante as entrevistas uma dessas mulheres relatou que passa juntamente 

com o seu esposo até 15 dias longe de casa. Eles construíram uma casa de taipa 

numa vila de pescadores que eles denominam de Ilha de Pescadores localizada nas 
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proximidades do Monte Vidio. Nessa vila existem pescadores de Maruim, Laranjeiras 

e Taiçoca de Fora. 

Diante disso, é evidente que as mulheres na sua luta cotidiana percorrem 

diversos caminhos. Alguns mais distantes, outros mais próximos. Com as 

transformações da pesca provocada pela inserção intensiva do modo de produção 

capitalista, essas mulheres estão (re) criando maneiras de sobreviver e de se manter 

na atividade.   

 

4.3  “SER MARISQUEIRA”: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, RESISTÊNCIAS E 

REPRESENTATIVIDADE 

 

A inserção da mulher na pesca tem início nos primeiros anos de vida quando 

esta passa acompanhar a mãe na labuta diária. O exercício diário permite a 

construção de um rico conhecimento sobre os ciclos da natureza e o comportamento 

das espécies. 

As mulheres exercem um papel fundamental na formação de novos 

trabalhadores da pesca artesanal: o da socialização de seus filhos na atividade de 

pescaria, ou seja, a mãe é que cumpre as primeiras cerimônias de apresentação e 

integração dos filhos ao trabalho de pescaria (RAMALHO, 2006, p. 136).  

A iniciação de homens e mulheres na pesca a partir dos ensinamentos da 

mãe foi percebida nos relatos dos entrevistados do povoado Taiçoca de Fora. Eles, 

também, informaram que aprenderam observando vizinhos e amigos no 

desenvolvimento da atividade.  

A análise do papel da mulher na pesca remete à abordagem de gênero, 

assim, a análise dos estereótipos existentes em relação ao papel da mulher.  

De acordo com Castells (1999) os papéis são definidos por normas 

estruturadas pelas instituições e organizações da sociedade. Dessa maneira, numa 

sociedade patriarcal, a mulher, geralmente, é percebida como o ser sensível, que 

tem como principal função desempenhar os afazeres domésticos. Na pesca, essa 

questão é bem evidenciada, visto que a atividade se configura como masculina. 

Desde a década de 70 quando houve a expansão das discussões sobre a 

mulher que, especificamente no setor pesqueiro, esta vem lutando por visibilidade 

no cenário nacional, pelos direitos inerentes a categoria. 
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As mulheres na pesca começaram a se organizar, havendo o surgimento de 

lideranças e a formação de sujeitos políticos.  Maneschy e Almeida (2002, p. 51) a 

partir das leituras de Pinto (1992) afirmam que a constituição de sujeitos políticos 

quer expressar a “conformação de sujeitos diferentes do eleitor tradicional, pois 

buscam participação e formulam demanda específicas junto ao Estado e a outros 

segmentos. A adesão de pessoas a movimento implica sua transformação em novos 

sujeitos”. 

A organização de pescadores refere-se a um novo momento marcado pela 

luta. Luta que busca inserções de políticas condizentes com a manutenção da 

atividade e melhorias no setor, que resulta na melhoria da qualidade de vida 

daqueles que dependem exclusivamente desta. Nesse ínterim, as mulheres 

aparecem como novos atores e passam a representar a classe nas organizações 

pesqueiras. 

 

As mulheres pescadoras apareceram como novos atores a partir das 
discussões sobre a Constituinte da pesca, pois até então elas 
participavam somente enquanto marisqueiras e trabalhadores na 
indústria de beneficiamento do pescado. No Norte e Nordeste 
algumas mulheres assumem as atividades da pesca após a morte de 
seus maridos e em alguns casos tornam-se presidentes de colônias 

de pesca. (VASCONCELLOS, DIEGUES e SALES, 2004, 36).  
 

Em relação à participação das mulheres pescadoras do povoado Taiçoca de 

Fora na colônia, não foi visualizado a interação destas em nenhuma das colônias 

que atendem a comunidade. A única relação existente é quando do registro 

profissional ou referente ao defeso. Para essas mulheres a colônia representa 

apenas o espaço no qual seu registro será efetuado, serve apenas para a 

distribuição de carteiras. 

Apesar de na colônia Z-1 ter uma mulher como presidente, não há a 

aproximação desta entidade com as mulheres pescadoras da localidade analisada. 

As mulheres pescadoras do povoado Taiçoca de Fora até mencionam a 

necessidade de representação. Segundo elas, as divergências políticas não 

permitem a união, fundamental, para a organização do grupo e para a luta frente à 

implantação de políticas no setor. Essas mulheres não se percebem como sujeitos 

capazes de transformar a realidade na qual estão inseridas.  
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Para organização de uma associação tem que ter coligação com o 
governador, com o prefeito. Você não pode fazer uma coisa por você 
[...]. E elas aqui não têm a iniciativa de enviar um ofício. Elas não têm 
o jeito, a mente [...]. Aqui não tem união. Só tem o quê, da sua casa 
pra maré (Srª M., marisqueira da Barreira). 

 

A mulher como frágil, “coitada”, incapaz são construções simbólicas, mentais 

e sociais (representações sociais) que fazem parte da apreensão da realidade dos 

pescadores (homens e mulheres) do povoado Taiçoca de Fora. Desde a infância é 

passado à proposição da superioridade entre homens e mulheres que estas acabam 

interiorizando e assim, não percebem o seu papel na manutenção da atividade 

pesqueira.  

A respeito das representações sociais Penna (1992, p.59) salienta que  

 

[...] o pensamento e as representações têm uma ação estruturante, 
ao mesmo tempo em que são estruturados socialmente, uma vez 
que esquemas de pensamento têm sua origem na sociedade [...]. A 
atividade estruturante dos agentes, portanto, não é totalmente livre 
nem puramente pessoal ou individualizada [...] porque sua atuação 

não se dá no vazio, mas num mundo social já simbolizado.  
 

Destarte, o modo de pensar, as representações são construídas no coletivo, 

contribuem para a compreensão e transformação da realidade pelos grupos.  

Maneschy e Almeida (2002, p. 54) a partir das considerações de Motta-Maués 

(1998) sobre as invisibilidades “de fora” e “de dentro” salientam a complicação da 

construção de identidades vinculadas ao trabalho, isto é, em muitas comunidades de 

pescadores, as mulheres não são reconhecidas e não se reconhecem como 

pescadoras.  

Na comunidade analisada 56% das mulheres entrevistadas se reconhecem 

como marisqueiras, mesmo desenvolvendo atividades fora do manguezal. Apenas 

11 % das mulheres se consideraram pescadoras. As demais (33%) se 

reconheceram como pescadeiras. Esse quadro é perceptível nos relatos dos 

representantes de pescadores, gestores e pescadores da comunidade em questão, 

pois reconhecem as mulheres da pesca como marisqueiras. (Figura 33) 

A identidade está relacionada aos significados construídos a partir dos 

atributos culturais nos quais o grupo está inserido, e, os quais o grupo considera 

importante. 
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Castells (1999) afirma que o processo de construção de significado com base 

num atributo cultural, ou ainda de atributos culturais inter-relacionados, constitui-se 

identidade. Isso é bem evidenciado na pesca quando se analisa a inserção da 

mulher no setor. 

 

  FIGURA 33-IDENTIDADE DAS MULHERES NA PESCA EM TAIÇOCA DE FORA  

 

Organização: Eline Almeida Santos, 2012.        
  Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

A construção da identidade na pesca artesanal é percebida no fazer cotidiano. 

O indivíduo se reconhece como diferente a partir do encontro com o outro 

A identidade da mulher pescadora começa a ser construída nos primeiros 

anos de vida, quando a menina passa acompanhar a mãe na labuta diária. O 

exercício diário permite a construção de um rico conhecimento sobre os ciclos da 

natureza e o comportamento das espécies. (Figura 34) 

 Haesbaert (2007b) afirmam que identificar-se implica sempre identificar-se 

com, num sentido relacional e dialógico. Assim, o reconhecimento da pescadora 

como tal ocorre dentro do grupo, por aqueles que têm o poder de formular e mesmo 

de fixar estas classificações.   

A análise da participação feminina na pesca envolve a questão da identidade 

que é um processo de localização, classificação e hierarquização social, ou seja, em 

todo processo identitário há uma relação de poder.  

Assim como em outras comunidades de pescadores, no povoado Taiçoca de 

Fora a pesca representa deixar algo mais vantajoso para se dedicar a uma atividade 

que não possibilita a melhoria das condições de vida em dias posteriores. 
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        FIGURA 34-MENINA INICIANDO NA PESCA- POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

 

Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

 Adentrar a pesca significa “matar a necessidade”. Necessidade de uma vida 

repleta de limitações socioeconômicas (baixa escolarização, moradia precária, falta 

de saneamento básico, etc). 

 

A pesca aqui pra gente que somos fraco serve para ter o pão 
de cada dia [...]. O pescador sofre muito, porque, tem dia que 
dá outro não dá (Sr. J. A, pescador da Bolandeira). 
 
Pescar é matar a necessidade da gente. Não tá pegando o que 
dos outros (Sr. J. O. R, pescador da Barreia). 
 
Pescar é importante porque é o nosso trabalho. A renda da 
casa (Srª L.H, pescadeira da Canabrava). 

 

Os relatos dos inquiridos revelam que a permanência na pesca ocorre por não 

terem a possibilidade de realizarem outra atividade, visto que as condições 

socioeconômicas não permitiram que frequentassem a escola.  

 

É importante porque tem utilidade e tem que sobreviver com 
ela. Se não for pescar o que a gente ia fazer?(Sr. M. M, 
pescador da Barreira). 
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Quem não sabe ler pode fazer o que mais? Só pescar (Srª M. 
A, pescadeira da Canabrava). 
 

Porém, existem aqueles que encontram na pesca estratégias de existir, 

sonhar, realizar, criar seus filhos e filhas e se sujeitar a um destino marítimo 

(RAMALHO, 2006, p.71). 

 

Pescar é o meio de vida, de sobrevivência. Comecei minha 
vida na pesca e vou terminar na pesca (Srª J. C. J, pescador da 
Barreira). 

  

Desse modo, a pesca representa a fonte de alimentação e renda, na qual os 

pescadores conseguem se reproduzir no espaço pesqueiro. 

  

4.4 TERRITORIALIDADE E TRABALHO FEMININO NA PESCA ARTESANAL 

 

 A pesca apresenta-se como uma atividade na qual há a apropriação do 

espaço pesqueiro. Essa apropriação é realizada por homens e mulheres que 

constroem um sistema de posse (DIEGUES, 2007a) ao definir os direitos de acesso 

aos recursos pesqueiros pertencente à comunidade. O acesso aos recursos 

pesqueiros por aqueles que não pertencem à comunidade pode ser regulamentado 

de forma intencional ou não para a manutenção da reprodução social dos 

pescadores. É na apropriação dos recursos pesqueiros no espaço que o território é 

configurado. 

Haesbaert (2007a, p.43) afirma que etimologicamente, a palavra território, 

territorium em latim, é derivada diretamente do vocabulário latino terra, e era 

utilizado pelo sistema jurídico romano dentro do chamado jus terrendi, como o 

pedaço de terra apropriado, dentro dos limites de uma determinada jurisdição 

político-administrativa. 

O autor apresenta, ainda, que o território engloba uma série de definições, 

tais como: espaço delimitado e controlado através do qual se exerce um 

determinado poder, na maioria das vezes, relacionado ao poder político do Estado; 

produto da apropriação/ valorização simbólica de um grupo em relação ao seu 

espaço vivido; fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e 

na relação capital-trabalho. 
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Saquet (2010, p.13) salienta que o território é um conceito complexo, 

“substantivado por vários elementos, no nível do pensamento e em unidade com o 

mundo da vida”. Isso corrobora para as diferentes perspectivas de abordagens que 

existem referentes ao território. 

A abordagem aqui adotada sobre o território será aquela que, no Brasil, foi 

desencadeada na década de 1990 (SAQUET e GAGLIOTTO, 2009) quando os 

estudos territoriais deram centralidade aos processos políticos, simbólicos e 

culturais. Nessa abordagem, o território é analisado a partir de aspectos objetivos e 

subjetivos desencadeados no processo de dominação e apropriação do espaço. 

Portanto, enfatizarão as dinâmicas política e cultural, simbólico-identitária presentes 

no espaço da pesca.  

Nesta perspectiva, o território responde pelo conjunto (HAESBAERT, 2007a) 

de nossas experiências ou, relações de domínio e apropriação no/com/através do 

espaço. É o produto social efetivado por relações sociais, que são econômicas, 

políticas e culturais. 

Os pescadores a partir do saber adquirido no desenvolvimento da atividade 

apropriam e divide o espaço produzindo o território. O território vai ser caracterizado 

como “o espaço no qual determinado grupo garante aos seus membros direitos de 

acesso, de uso e de controle dos recursos” (DIEGUES, 2000, p. 166).  

A questão do controle de acesso aos recursos foi evidenciada nos relatos dos 

pescadores do povoado Taiçoca de Fora ao se referir aos cambistas de Alagoas que 

vinham para a comunidade à procura de sutinga (Mytella charruana), pois não 

permitiam a entrada dessas pessoas no rio para a extração do marisco. Era muito 

sutinga [...]. Aí veio um pessoal de Alagoas pra aqui [...]. Agora só não mergulhava. 

Só não podia mergulhar, entende? Eles compravam o saco já pronto [...] pra levar 

pra Alagoas (Sr. J, S, pescador da Barreira). 

É sabido que o território se projeta no espaço a partir das relações de poder. 

O poder é uma relação social e o território é a expressão espacial disso. O poder 

implica a capacidade de estabelecer normas e de fazê-las cumprir, sob penas de 

sanções morais ou materiais. Em se tratando de questões materiais, a existência do 

território é impossível e inconcebível sem o substrato espacial material, porém, o 

território não é redutível ao substrato, não devendo ser com ele confundido 

(SAQUET, 2009, p. 66).  
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A pesca é caracterizada como uma atividade delineada num espaço de uso 

comum, os recursos são utilizados por todos aqueles que pertencem ao grupo. Para 

a utilização dos recursos, os envolvidos elaboram “um código de honra que os 

pescadores chamam de respeito, intimamente ligado à reciprocidade, forma e 

controla as relações na pesca local” (RAMALHO, 2006, p.60).  

 Na relação entre comunidade, seu patrimônio ecológico (MELO e SOUZA; 

COSTA, 2011) e sua herança social é que são estabelecidas as territorialidades. 

Assim, a territorialidade manifestada tanto na exposição dos saberes locais quanto 

nas designações dos lugares possuídos podem revelar peculiaridades sobre a 

relação de trabalho e gênero. 

A territorialidade torna-se então, um espaço de trabalho, um patrimônio 

capitalizado pelo pescador em sua luta cotidiana e com a tecnologia simples que 

dispõe, levando-o a crer numa posse por direito costumeiro de uso; a pleitear 

reconhecimento por parte de outros segmentos econômicos que buscam os ditos 

recursos comuns (FURTADO, 2003). Assim, a maneira como o grupo organiza e age 

no espaço constitui-se territorialidade. 

Na utilização dos recursos os pescadores demarcam os pontos de pescas 

que se caracterizam como locais nos quais se realizam as pescarias. A demarcação 

dos pontos revela um conhecimento ecológico, as relações estabelecidas no espaço 

pesqueiro e a territorialidade manifestada em locuções do tipo lugar de, revelando a 

posse adquirida pelo uso consuetudinário do ambiente.  

 

Os pontos de pescas refletem a sabedoria ecológica, ambiental e 
social permeados pelo acesso coletivo aos recursos naturais. Os 
pontos de pesca são reconhecidos em particularidades invisíveis a 
estranhos, ou seja, a leitura do ambiente de pesca somente é 
decifrada por aqueles que compartilham um pertencimento comum, 
também reconhecido como uma forma de apropriação do ambiente, 
relações de poder no território. (ARAGÃO, 2011, p.48). 

 

Os pescadores do povoado Taiçoca de Fora estabelecem os pontos a partir 

da vivência, os reconhecem por meio das características das espécies, seu 

comportamento, bem como a partir da dinâmica do ambiente. 

 Os pontos de pesca revelam as territorialidades marcadas nas “relações 

diárias momentâneas que homens e mulheres mantêm entre si, com a natureza 
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interior e com a natureza inorgânica para sobreviverem biológica e socialmente” 

(SAQUET, 2010, p.128). 

Na comunidade analisada, os pontos de pesca evidenciam o cotidiano de 

homens e mulheres que têm na atividade pesqueira o sentido de vida. A partir do 

trabalho de campo foi possível georreferenciar os principais pontos de pesca 

manejados pelos pescadores do povoado Taiçoca de Fora. A análise dos pontos de 

pesca possibilitou a compreensão das territorialidades estabelecidas, neste caso na 

foz do rio Cotinguiba. (Figura 35). 

Cabe salientar que os pontos de pesca, aqui apresentados, correspondem 

apenas a uma porção do espaço apropriado pelos pescadores do povoado Taiçoca 

de Fora. Como explicitado anteriormente, os pescadores desse povoado exercem 

sua atividade em pontos localizados além dos limites do município de Nossa 

Senhora do Socorro. 

Os pontos de pesca levantados fazem parte de um mesmo território: o rio. 

Para o desenvolvimento da pesca neste território utilizam-se vários petrechos de 

pesca e diversas técnicas são desenvolvidas, tais como: tarrafa, rede, grozeira, 

camboa, entre outros. Além disso, neles são coletadas espécies como: robalo, 

xaréu, tainha, bagre, ostra, sutinga, sururu, etc. (Figura 36).  

Os pontos de pesca apresentados estão permeados de estórias que integram 

o imaginário local. De acordo com os pescadores inquiridos, no encontro do rio 

Cotinguiba com o rio Cajaíba existe um barril de ouro. Além das estórias, os pontos 

são nomeados de acordo com acontecimentos, espécies coletadas e em 

homenagem ao seu descobridor. 

Para o entendimento da espacialização das atividades desenvolvidas pelos 

pescadores do povoado Taiçoca de Fora foi utilizado como referência os pontos de 

pesca e relatos dos pescadores, e para a elaboração do mapa, o estudo de Khun 

(2009) sobre os territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do 

Paraguaçu-Bahia.  
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         FIGURA 35-PONTOS DE PESCA-POVOADO TAIÇOCA DE FORA 
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FIGURA 36-CARACTERÍSTICAS DOS PONTOS DE PESCA MANEJADOS PELOS PESCADORES 

DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA 

NOME DO PONTO APETRECHO DE PESCA ESPÉCIES COLETADAS 

Porto da Bananeira Ferro (faca e pá) 
Sutinga 
 

Porto da Barreira Ferro (faca e pá) 
Sutinga 
 

Rio Cotinguiba Rede, linha, tarrafa e facão 
Tainha, bagre, arraia, 
mero, robalo, caranha, 
sururu e ostra 

Lamaceiro Ferro (facão) e dedo de pau 
Sururu e ostra 
 

Porto da Catatumba Ferro (pá) 
Sutinga 
 

Despedida Ferro (facão e dedo de pau) Sutinga ostra e maçunim 

Cardosa 
Tarrafa, linha, anzol e ferro 
(facão) 

Robalo, caranha, 
pescada, mero, gamuru, 
xaréu e sutinga 

Sapucari 
Covo, ferro, vara com isca, linha 
e dedo de pau 

Ostra, sururu, siri, aratu, 
pescada e robalo 

Monte Vidio Tarrafa grossa 
Robalo 
 

Porto da Rede Ferro 
Sutinga 
 

Boca do Riachão 
 
Rede e tarrafa 

Camarão, tainha e bagre 

Costa do Pau Ferro 
Ostra 
 

Pindoba Rede 
Tainha e sardinha 
 

Crispim Tarrafa, rede e linha 
Pescada e robalo 
 

Boca do Cedro Linha e anzol 
Bagre 
 

Ilha Jereré e ferro 
Sutinga, siri e milongo 
 

Pedra Branca Linha e ferro 
Ostra, pescada e robalo 
 

Organização: Eline Almeida Santos 
Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

  

Na análise pôde-se elencar três territórios produtivos, isto é, espaços 

apropriados para o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas a pesca: 
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carcinicultura, mariscagem e pesca (atividades desenvolvidas no estuário). (Figura 

37) 

  FIGURA 37- PESCADORA EXTRAINDO MARISCO NO MANGUE- POVOADOTAIÇOCA 

DE FORA 

 

Fonte: Eline Almeida Santos, 2011. 

 

Khun (2009) salienta que é importante destacar que os limites dos territórios 

produtivos nem sempre são claramente definidos e que eles obedecem a lógicas 

distintas. As atividades de carcinicultura obedecem aos limites do manguezal. A 

mariscagem obedece aos limites dos recursos naturais (fauna e flora) e a pesca 

obedece aos limites do estuário, engloba os recursos naturais provenientes do rio. 

(Figura 38) 

Em relação ao trabalho das mulheres percebe-se que este ocorre, 

principalmente, no mangue.  

A territorialidade das mulheres pescadoras (marisqueiras) é sufocada a partir 

das atividades de carcinicultura e das poluições ocorridas no estuário, provenientes 

de dejetos industriais e domésticos. 

Como pode ser visualizado na figura 38, a carcinicultura é muito desenvolvida 

no espaço analisado. A carcinicultura provoca a redução do mangue e gera riscos 

para a sobrevivência das mulheres que sobrevivem do trabalho no manguezal. 

As pressões externas têm levado as mulheres pescadoras (marisqueiras) do 

povoado analisado a adentrar o estuário, espaço em que se destaca a presença 

masculina. Neste território, elas desenvolvem técnicas nas quais utilizam redes, 
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anzóis, arpões, entre outras. O fato de as mulheres se inserirem neste território 

demonstra as estratégias elaboradas para a permanência na atividade. 

Nesse sentido, a territorialidade constituída no tensionamento entre a 

identidade de resistência e a alteridade [...], enquanto mulheres pertencentes a um 

segmento cuja atividade encontra-se fortemente constrangida nos territórios 

analisados aponta para intrincada teia relacional e de significados que enveredam 

entre o ethos discursivo das mesmas (MELO e SOUZA; COSTA, 2011, p.15). 
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        FIGURA 38- TERRITÓRIOS PRODUTIVOS NA FOZ DO RIO COTINGUIBA 
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Rio Cajaíba- Povoado Taiçoca de Fora, 2011. 

 

O rio é de todos (Srª S. P, marisqueira da Barreira). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (PARA NÃO CONCLUIR...) 

 

Adentrar o universo pesqueiro significa apreender os modos de vida, pensar e 

agir de homens e mulheres no espaço. 

A pesca é uma atividade que aproxima o homem da sua essência: a natureza.  

Os indivíduos envoltos na atividade possuem uma profunda simbiose com os 

elementos terra e água. Estão integrados de tal maneira que não há a possibilidade 

de compreender um sem o outro. 

Partindo desse princípio é que se buscou analisar a (re) produção social e a 

dinâmica ambiental na pesca, cuja referência foi o trabalho das mulheres 

pescadoras (marisqueiras) do povoado Taiçoca de Fora. 

O conhecimento da dinâmica do ambiente contribui para o entendimento das 

relações estabelecidas no espaço da pesca. As práticas são desencadeadas a partir 

dos ritmos da natureza, traduzidos nos ritmos da maré. 

No povoado Taiçoca de Fora os homens e mulheres da pesca organizam sua 

vida profissional e social em função do subir e descer das águas. 

Na análise das mudanças que ocorrem no ambiente e a partir da relação 

entre os membros do grupo pesqueiro, os pescadores constroem um conhecimento 

que permite o uso e manejo deste ambiente. Assim, sua habilidade e talento 

circunscrevem-se em seu conhecimento e na utilização dos instrumentos de trabalho 

(rede, mudanças de rota) em momentos precisos. O objeto da ação do seu trabalho 

não é estático, exigindo um constante saber-fazer sobre o meio em constante 

movimento e transformação” (RAMALHO, 2006). 

O pescador artesanal, objeto de estudo, é aquele que possui o conhecimento 

do ambiente e o domínio da arte de pescar, isto é, de extrair na sua relação com a 

natureza os elementos para a sua sobrevivência: os recursos naturais, o respeito 

(código de conduta) e a reverência (atribuição dos eventos naturais ao divino). 

A compreensão das atividades realizadas pelos pescadores foi além de uma 

análise interna, uma vez que a organização do setor pesqueiro está intrinsecamente 

ligada a inserções do modo de produção vigente. Essa questão pode ser percebida 

a partir da introdução de novas tecnologias no setor como, por exemplo, os barcos 

motorizados.  Além disso, há o avanço de atividades que visam à maior produção, 

mas que o seu desenvolvimento contribui para a degradação de áreas importantes 

para a sobrevivência dos grupos pesqueiros. 
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A atividade de carcinicultura no povoado Taiçoca de Fora possibilitou a 

desmatamento do mangue, perda da qualidade das águas estuarinas e interferiu na 

atividade das marisqueiras que, na atualidade, tem que se deslocar para pontos 

mais distantes em busca do marisco, voltando em alguns momentos sem o recurso 

pretendido. 

Aliado ao desenvolvimento da carcinicultura tem a expansão urbana 

desencadeada na década de 1980, provocando problemas de ordem ambiental, 

social e econômica, a exemplo, da poluição do rio devido a dejetos domésticos.  

As indústrias localizadas nas proximidades do povoado e ao longo do rio 

Cotinguiba são percebidas como o principal agente de conflito no espaço de estudo. 

Elas representam para os pescadores o risco de extinção da atividade pesqueira. 

As pressões externas têm provocado alterações na divisão do trabalho da 

pesca no povoado Taiçoca de Fora. As mulheres estão adentrando espaços 

considerados de atuação masculina e os homens têm desenvolvido atividades 

categorizadas no grupo como femininas. Existem mulheres que estão 

desenvolvendo suas atividades além do manguezal, utilizando apetrechos que eram 

exclusividade masculina, por exemplo, as redes grandes. Enquanto os homens vêm 

trabalhando com o marisco, além de desenvolver suas atividades no estuário. 

A realização de atividades dentro do rio por parte das mulheres e o 

beneficiamento do marisco pelos homens são estratégias elaboradas pelo grupo a 

fim de manter-se na atividade e continuar se reproduzindo socialmente. 

A divisão do trabalho no setor pesqueiro representa “a construção social de 

um espaço dito como inerente a mulher, cujos traços determinam toda posição 

desigual da sociedade” (CRUZ, 2005, p.40).  Assim, a divisão do trabalho explicita 

as relações de gênero no espaço pesqueiro. 

O gênero corresponde aos papéis desempenhados por homens e mulheres 

na sociedade; mecanismo que naturaliza a subordinação do feminino ao masculino. 

O estudo de gênero no povoado analisado foi importante para a análise e 

compreensão da estruturação do trabalho de homens e mulheres na atividade 

pesqueira; da organização social, política e econômica das mulheres; das 

resistências e dos conflitos diante da concepção de que a pesca é uma atividade 

masculina, entre outras questões.  

Historicamente, os trabalhos no setor pesqueiro estão relacionados à figura 

do homem contrariando a posição relevante da mulher, a autonomia desta em sua 
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vocação/profissão de ser pescadora capaz de lidar com o ambiente pesqueiro e 

prover o sustento da família, sem, contudo, se descuidar dos trabalhos em sua casa 

e do zelo para com os filhos.  

Assim, a lógica que domina em relação à pesca é que esta é uma atividade 

masculina, em que a participação da mulher no espaço pesqueiro ocorre na 

execução de um trabalho caracterizado como acessório desenvolvido nas 

proximidades de suas residências.  

Mas, será que o trabalho acessório corresponde à realidade de todas as 

mulheres pescadoras? 

 É evidente que não, uma vez que se observa o aumento do número de 

mulheres pescadoras que desempenham atividades em pontos cada vez mais 

distantes da costa. Essas mulheres, em muitos casos, precisam sustentar a família 

porque se tornaram a principal provedora do lar, ora por morte do cônjuge ora por 

não possuírem ajuda de outrem. É evidente que há um predomínio da atuação 

masculina em áreas longínquas, em alto-mar, por exemplo, visto que a força física é 

um determinante.  

Além disso, o modo de produção capitalista contribui para intensificar a 

inserção da mulher na pesca, criando mecanismos que fazem com que todos os 

membros estejam inseridos na atividade para complementar a renda familiar. O 

trabalho que é tido como acessório passa a ser fundamental para a subsistência da 

família. 

A complementaridade do trabalho feminino na pesca contribui para o mito da 

invisibilidade da mulher no setor.  

A partir do mito da invisibilidade as mulheres não são consideradas sujeitos 

produtivos, os animais (MOTTA-MAUÉS, 1999) que na maioria das vezes elas 

coletam não são considerado pescado, assim o seu trabalho não é percebido como 

pesca.  

A “invisibilidade” da mulher no espaço da pesca vai refletir em poucos estudos 

voltados para esse grupo e na falta de atenção por parte do Estado quando da 

elaboração de políticas para a organização e estruturação do setor pesqueiro. 

Apesar da sua importância na reprodução social do grupo no espaço da 

pesca, uma vez que são responsáveis por transmitir aos filhos os primeiros 

ensinamentos sobre a atividade, as mulheres não se reconhecem e não são 

reconhecidas no grupo como pescadora. 
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No povoado Taiçoca de Fora a maior parte das mulheres se reconhece como 

marisqueira, expressão da sua identidade estruturada a partir de “um contínuo 

processo estabelecido através de uma rede de relações sociais, construídas nas 

diferentes esferas do cotidiano” (CRUZ, 2005, p.49). 

A realidade das mulheres pescadoras começa a se transformar por volta de 

1980 quando do movimento de mulheres reivindicando melhores condições de 

trabalho.  

As mulheres pescadoras passam a se mobilizar e lutar pelos direitos que lhes 

são inerentes. Conseguem adquirir os mesmos direitos das outras categorias: 

aposentadoria, licença-maternidade, licença para tratamento de saúde, entre outros. 

Porém, muito ainda está por conquistar, visto que esse quadro não corresponde à 

realidade de todas as mulheres pescadoras. Existem mulheres que nem se quer tem 

o direito ao seguro-defeso devido a não conseguir o registro de pescadora. Mulheres 

que dedicam a sua vida a atividade pesqueira, mas que por motivos já apresentados 

não conseguem ter o seu direito efetivado. 

Ser mulher hoje requer muita luta pelo reconhecimento da sua posição como 

sujeito social, exigindo dos cientistas sociais um estudo maior e especial das 

relações de gênero. O maior desafio de homens e mulheres é a garantia de 

mecanismos para atuação nos espaço de poder (LEITÃO, LIMA e FURTADO, p.9, 

2009). 

Cabe salientar que o estudo apresentado não esgota a temática. É preciso 

mais atenção para o setor pesqueiro, carente de estudos e políticas públicas 

efetivas, de bases comunitárias que integre a comunidade e possibilite uma vida de 

qualidade para aqueles que têm na pesca o seu meio de sobrevivência, a sua forma 

de vida.  

Portanto, os desafios das mulheres na atividade pesqueira não são poucos, 

pois ainda são revestidos de preconceitos e pelo pouco espaço oriundo da produção 

científica. É preciso desconstruir e evidenciar onde estão estas mulheres 

pescadoras e marisqueiras que fazem de seu trabalho verdadeiras lições de vida.  

 

 

   

 

 



 

 

138 

 

 

 

 

  Rio Cotinguiba, 2011. 
 

O prestígio do peixe vai além do seu sabor, tendo a 
característica de representar a produção na comunidade 
de pescadores. É ainda o alimento básico dessa dieta que, 
por sua vez, faz parte do contexto da identidade do 
pescador e seu grupo (MALDONADO, 1986, p. 67).  

 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

139 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, José do Patrocínio Hora (Organizador). Rio Sergipe: importância, 

vulnerabilidade e preservação. Aracaju, Se: ÓS Editora, 2006. 
 
ANSOCORRO. Reunião apresenta projeto para pescadoras, 2010. Disponível em : 
<http://www.ansocorro.se.gov.br>. Acesso em: 27 de jun. de 2010. 
 
ARAGÃO, Míria C. O. Rios de reciprocidades: saberes tradicionais no contexto da 

sustentabilidade socioambiental na comunidade Mem de Sá – Itaporanga d’Ajuda-
SE. 126 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Núcleo 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente , Programa Regional de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Pró - Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
Universidade Federal de Sergipe.São Cristóvão, 2011. 
 
BAILEY, Kenneth d. Methods of social research. 4th ed.-  New York (USA). Simon 
and Schuster, 1994. 
 
BARCELLOS, Jorge A. S. Território do cotidiano: introdução a uma abordagem 
teórica contemporânea. In: MESQUITA, Zilá; BRANDÃO, Carlos Rodrigues 
(Orgs.).Territórios do cotidiano: uma introdução a novos olhares e experiências. 

Porto Alegre/Santa Cruz do Sul: Ed. Universidade/ UFRGS/ Ed. Universidade de 
Santa Cruz do Sul/UNISC, 1995, p. 40-48. 
 
BARRETTO, Margarita. Cultura e turismo: discussões contemporâneas. -

Campinas, Sp: Papirus, 2007. 
 
BEGOSSI, Alpina. Áreas, pontos de pesca, pesqueiros e territórios na pesca 
artesanal. In: BEGOSSI, Alpina (Org.); LEME, Andrea [et al.]. Ecologia de 
pescadores da Mata Atlântica e da Amazônia. São Paulo: Hucitec: Nepam/ 
Unicamp: Nupaub/ USP: FAPESP, 2004, p. 223-253. 
 
BOMFIM, Luiz Fernando Costa; COSTA,  Ivanaldo Vieira Gomes e BENVENUTI, 
Sara Maria Pinotti. Projeto Cadastro da Infra-Estrutura Hídrica do Nordeste. 
Estado de Sergipe. Diagnóstico do Município de Nossa Senhora do Socorro. 
Aracaju: CPRM, 2002. 
 
BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 12 de fev. 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm>. Acesso em: 14 mar. 2011. 
 
BRASIL. Lei n. 10.779, de 25 de novembro de 2003. Dispõe sobre a concessão do 
benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador 
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 de nov. 2003. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.779.htm>. Acesso em: 14 mar. 
2011. 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

140 

BRASIL. Lei n. 11.959, de 29 de junho de 2009. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 de jun. 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11959.htm>. Acesso 
em: 21 abr. 2011. 
 
CARA, Roberto Bustos. Territorios de lo cotidiano (puntos de partida para la 
reflexión). In: MESQUITA, Zilá; BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Orgs.). Territórios do 
cotidiano: uma introdução a novos olhares e experiências. Porto Alegre/Santa Cruz 

do Sul: Ed. Universidade/ UFRGS/ Ed. Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC, 
1995, p. 67-75. 
 
CASTELLS, Manuel. Paraísos comunais:identidade e significado na sociedade em 
rede. In: CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Tradução. GERHARDT, 
Klauss Brandini. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam. Gênero e meio ambiente. 2. ed. rev. 

e ampl.- São Paulo: Cortez: Brasília: UNESCO: UNICEF, 2005. 
 
CEPENE. Boletim estatístico da pesca marítima e estuarina do Nordeste do Brasil – 
2005 – Tamandaré, PE, 2007. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/55957771/Boletim-2005-novo. Acesso: Acesso em: 10 jun. 
2011. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 13 ed. Tradução de 

Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
 
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 
 
CRUZ, Maria Helena Santana. Trabalho, gênero, cidadania: tradição e 
modernidade. - São Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 
2005. 
 
DANTAS, Tarcísio. Sururu e Sutinga dão bons lucros em Socorro. Jornal da 
Cidade, Aracaju, 11 de jan. 2009. Disponível em: 

<http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=23375t>. Acesso em: 10 jun. 
2009. 
 
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia cientifica no 

caminho de Habermas. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Tempo Brasileiro, 1996. 
 
______, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. -2 ed.-16 reimpr.-São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 4. ed. São 

Paulo: Gaia, 1994. 
 
DIEGUES, Antonio Carlos. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. , 
São Paulo: Editora Ática, 1983 
 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

141 

________, Antonio Carlos (org).Biodiversidade e comunidade tradicionais no 
Brasil. São Paulo: NUPAUB-USP; PROBIO-MMA; CNPq, 1999. 
 
________, Antonio Carlos (org). A imagem das águas. São Paulo: Hucitec, 
NUPAUB, USP, 2000. 
 
________, Antonio Carlos. Cultura marítima, conhecimento e manejo 
Tradicionais na resex marinha do Arraial do Cabo. São Paulo: NUPAUB-USP, 
2007ª. 
 
________, Antonio Carlos. Água e cultura nas populações tradicionais 
brasileiras. São Paulo: NUPAUB-USP, 2007b. 
 
DIEGUES, Antonio Carlos e ARRUDA, Rinaldo S. V (orgs.). Saberes tradicionais e 
biodiversidade no Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 

2001. 
 
FALEIRO, Angelita. Desbravando nosso folclore. -São Paulo: Biblioteca 24x7, 
2010. 
 
FOLADORI, Guillermo. O capitalismo e a crise ambiental. In: Outubro: Revista do 

Instituto de Estudos Socialistas, n. 5, jun.2007. Disponível em: < 
http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/05/out5_08.pdf>. Acesso em: 14 dez.. 
2011. 
 
FRANÇA, Vera Lúcia Alves. Aracaju: estado e metropolização.  Tese (Doutorado 
em Geografia) - Rio Claro: Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade 
Estadual Paulista, 1997. 
 
FRASER, Márcia T. Dantas e GONDIM, Sônia Maria Guedes. Da fala do outro ao 
texto negociado: discussões sobre a entrevista na pesquisa qualitativa. Paidéia, v. 

14, nº 28, 2004. Disponível em:< http://sites.ffclrp.usp.br/paideia/artigos/28/03.htm>. 
Acesso em: 01 jul 2010. 
 
FURTADO, Lourdes Gonçalves. Dinâmicas sociais e conflitos da pesca na 
Amazônia, IN: ACSELRAD, Henri (org.). Conflitos Ambientais do Brasil. Rio de 
Janeiro: Fundação Heinrich Böll. 2003, p. 57-71. Disponível em: <http:// www.museu-
goeldi.br/.../Seminar%20conflitos%20IURP%202003.pdf>. Acesso em: 10 ago.2009 
 
GOES, Lidiane de O. Os usos da nomeação mulher pescadora no cotidiano de 
homens e mulheres que atuam na pesca artesanal. 219 f. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia)-Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2008. 
 
GOIRAND, Camille. Movimentos sociais na América Latina: elementos para uma 
abordagem comparada. Estud. Hist. (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 22, n. 44, dez. 
2009. Diponível em: 
<http://virtualbib.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2591/1544>.Acesso em: 27 mar. 
2011. 
 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

142 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des) caminhos do Meio Ambiente. 14. 

ed.- São Paulo: Contexto, 2006. 
 
GONDIM, Sônia Maria Guedes. Grupos focais como técnica de investigação 
qualitativa: desafios metodológicos. Paidéia, v. 12, nº 24, 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/paideia/v12n24/04.pdf>. Acesso em: 04 jul. 2010. 
 
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade.- 3ª ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 a. 
 
HAESBAERT, Rogério. Identidades territoriais: entre a multiterritorialidade e a 
reclusão territorial (ou: do hibridismo cultural à essencialização das identidades). In: 
ARAUJO, Frederico G. B. de; HAESBAERT, Rogério (Orgs.). Identidades e 
territórios: questões e olhares contemporâneos. Rio de Janeiro: Access, 2007 b. 
 
HENRIQUE, Wendel. Do meio natural ao meio técnico-científico-informacional. A 
natureza nas obras do professor Milton Santos. In: SILVA, Maria Auxiliadora da 
(Org.). VII Encontro com o pensamento de Milton Santos.  Salvador: IMA, 2009. 
 
JÚNIOR, Manuel Diégues. Danças negras no Nordeste. In: Encontro Cultural de 
Laranjeiras 20 anos.  Sergipe: Secretaria Especial da Cultura. Fundação Estadual de 
Cultura, 1994, p. 23-27. 
 
KUHN, Ednizia Ribeiro Araújo. Terra e água: Territórios dos pescadores artesanais 
de São Francisco do Paraguaçu-Bahia. 173 f. Dissertação (Mestrado em Geografia)- 
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de Geociências Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 2009. 
 
LACERDA, Luiz Drude de; MAIA, Luís Parente; MONTEIRO, Leonardo Hisley Uchoa 
et al. Os manguezais do nordeste. CIÊNCIA HOJE, vol. 39, nº 229, ago.2006, p.24-
29. 
 
LEFF, E. Democracia ambiental e desenvolvimento sustentável. In:____. Saber 
Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: Vozes, 
2001, p. 56-64. 
 
LEITÃO, Maria do Rosário de F. A.; LIMA, Alexsabdra S. de; FURTADO, Gilmar S. – 
Mulheres pescadoras: a construção de resistência em Itapissuma. In: XXXII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS DA CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃ. Anais 
eletrônicos... Curitiba: Intercom, 2009. Disponível em: 
www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/.../R4-1668-2.pdf>.  Acesso em: 13 de 
fev. de 2012  
 
LOPES, José Sergio Leite; ANTONAZ, Diana; PRADO, Rosane (et al.) A 
ambientalização dos conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004. 

 
MACHADO, Michael Ferreira. Entre a terra e o mar: o trabalho das mulheres nas 

comunidades pesqueiras no brasil. Disponível em: <http:// www.psicologia.com.pt>. 
Acesso em: 13 de fev. de 2012. 
 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

143 

LOPES, Moema. Duzentos pescadores querem indenização da FAFEN em Sergipe. 
Jornal da Cidade, Aracaju, 28 de out. 2008. Disponível 
em:<http://www.jornaldacidade.net/noticia.php?id=17337>. Acesso em: 10 de set. de 
2011. 
  
MALDONADO, Simone Carneiro. Pescadores do mar. São Paulo: Editora Ática, 
1986. 
 
MANESCHY, Maria Cristina; ALMEIDA, Marineide P. de. Tornar-se pescadora: 
associações de mulheres e constituição de sujeitos políticos. In: HÉBETTE, Jean; 
MAGALHÃES, Sônia B.; MANESCHY, Maria Cristina (Orgs.). No mar, nos rios e na 
fronteira: faces do campesinato no Pará. Belém: EDUFPA, 2002.  
 
MARQUES, Núbia N. O luso, o lúdico e o perene. Rio de Janeiro: Imago, 1999, p. 
117-137. 
 
MARQUES, José Geraldo W. Pescando pescadores: ciência e etnociência em uma 

perspectiva ecológica. 2 ed.-São Paulo: Núcleo de apoio a pesquisa sobre 
populações e áreas úmidas brasileiras, USP, 2001. 
 
MAY, Tim. Pesquisa social: questões, métodos e processos. trad. SOARES, Carlos 

Alberto S. Netto.-3.ed.- Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
MASSEY, Doreen B.- Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. Tradução 
de MACIEL, Hilda P. e HAESBAERT, Rogério. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
 
MEIRELES, A. J. A.; SILVA, Edson Vicente da.. O ecossistema manguezal do Rio 
Acaraú e os Impactos Sócio-ambientais da carcinicultura. In: SOBRINHO, José 
Falcão; FALCÃO, Cleire da Costa. (Org.). Semi-Árido: deversidades, fragilidades 
e potencialidades. Sobral: Edições Sobral, 2006, v., p. 166-193. 
 
MELO, Maria de Fátima M. Políticas públicas entre pescadoras artesanais: 
invisibilidade do trabalho produtivo e reprodutivo. Florianópolis, ago. 2008. Fazendo 
Gênero 8-Corpo, Violência e poder. Disponível em: < 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST15/Maria_de_Fatima_Massena_de_Melo_
15.pdf.>. Acesso em: 20 jul. 2011. 
 
MELO e SOUZA, Rosemeri. Redes de monitoramento e tramas da 
sustentabilidade. São Paulo, Annablume, 2007. 

 
MELO e SOUZA, Rosemeri; COSTA, Jaiton de J. Gênero e espaço na apropriação 
fitogeográfica de hancornia speciosa Gomes em Sergipe, Brasil. Rev. Geogr. 
Acadêmica, v.5, n.2, xii, 2011. Disponível em: 

<http://www.rga.ggf.br/index.php?journal=rga&page=article&op=viewFile&path%5B%
5D=176&path%5B%5D=102.>. Acesso em: 22 fev. 2012. 
 
MORAIS, Eliana Barbosa de. Evolução epistemológica do conceito de natureza 

In: Boletim Goiano de Geografia, 19 (2): 75-98, 1999. 
 

http://2008.jornaldacidade.net/2008/noticia.php?id=23375t


SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

144 

MOREIRA, Ruy. Para onde vai o pensamento geográfico?: Por uma 

epistemologia crítica. São Paulo: Contexto, 2006. 
 
MOURA, Marcléia Elias. O rural na cotidianidade do urbano e as contradições 
do capital. 168 f. Dissertação (Mestrado em Geografia)-Núcleo de Pós-Graduação 

em Geografia, Programa de Pós-Graduação, Pró- Reitoria de Pós Graduação e 
Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2007.  
 
MOTTA-MAUÉS, Maria Angelica. Pesca de homem/peixe de mulher(?): repensando 
gênerona literatura acadêmica sobre comunidades pesqueiras no Brasil. 
Etnográfica, v.3, p.377-399, 1999. 

 
MPA. O diagnóstico da pesca extrativa no Brasil. 2012. Disponível em: 

<http://www.mpa.gov.br/index.php/pescax/apresentacao/101-apresentacao/250-o-
diagnostico-da-pesca-extrativa-no-brasil>. Acesso em: 23 fev. 2012. 
 
NIGRO, Cíntia. As dimensões culturais e simbólicas nos estudos geográficos: bases 
e especificidades da relação entre patrimônio cultural e geografia. In: PAES, Maria 
Tereza D.; OLIVEIRA, Melissa R. da S.(Orgs.). Geografia, turismo e patrimônio 
cultural. São Paulo: Annablume, 2010. 
 
NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Lei n. 557, de 10 de dezembro de 2002. Institui 
o Plano Diretor de Nossa Senhora do Socorro e dá outras providências. Nossa 
Senhora do Socorro, 10 de dez. 2002. 
 
PENNA, Maura. O que faz ser nordestino: identidades sociais, interesses e o 
“escândalo” Erundina.- São Paulo: Cortez, 1992. 
 
PETERSEN, Silva Regina F. Dilemas e desafios da historiografia brasileira: a 
temática da vida cotidiana. In: MESQUITA, Zilá; BRANDÃO, Carlos Rodrigues 
(Orgs.). Territórios do cotidiano: uma introdução a novos olhares e experiências. 

Porto Alegre/Santa Cruz do Sul: Ed. Universidade/ UFRGS/ Ed. Universidade de 
Santa Cruz do Sul/UNISC, 1995, p. 49-66. 
 
PROST, Catherine. O falso consenso sobre a defesa de meio ambiente. In: 
MENDONÇA, Francisco de Assis et al.(orgs). Espaço e Tempo: complexidade e 
desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: Associação de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN), 2009. 
 
QUEIROZ, Julio Ferraz de; SILVEIRA, Marina Pinheiro. Recomendações práticas 
para melhorar a qualidade da água e dos efluentes dos viveiros de aquicultura. São 
Paulo, dez. 2006. Circular Técnica. EMBRAPA. Disponível em: < 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/83145/1/circular12.pdf.>. 
Acesso em: 10 dez. 2011. 
 
RAIMUNDO, Valdenice e GEHLEN, Vitória Régia Fernandes. O mar de dentro e o 
mar de fora: o espaço conquistado pela mulher na pesca. Recife, 2009. Disponível 

em: <http://xivciso.kinghost.net>. Acesso em: 25 ago. 2009. 
 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

145 

RAMALHO, Cristiano Wellington Noberto. Ah, esse povo do mar! Um estudo sobre 

trabalho e pertencimento na pesca artesanal pernambucana. São Paulo: Polis: 
Campinas, SP: CERES (Centro de Estudos Rurais do IFCH-UNICAMP), 2006.  
 
RAMOS, Veralúcia Oliveira Coutinho. Pesca, pescadores e políticas públicas no 
Baixo São Francisco- Sergipe/Brasil. Série Meio Ambiente em Debate, vol. 39, 
158 p., Brasília, 2001. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. -3.ed.-

7.reimpr.-São Paulo: Atlas, 2007. 
 
ROCHA, Michelle da Silva Pimentel. Mulheres, manguezais e a pesca no estuário 
do Rio Mamanguape, Paraíba. 121f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente)- Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2010.  
 
RODRIGUES, Arlete Moyses. A abordagem ambiental unifica as geografias? In: 
MENDONÇA, Francisco de Assis et al.(orgs). Espaço e Tempo: complexidade e 
desafios do pensar e do fazer geográfico. Curitiba: Associação de Defesa do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento de Antonina (ADEMADAN), 2009. 
 
ROSSINI, Rosa Ester. A produção do novo espaço rural: pressupostos gerais para a 
compreensão dos conflitos sociais no campo. In: SOUZA, Maria Adélia A. de e 
SANTOS, Milton (orgs.). A construção do espaço. São Paulo: Nobel, 1986. 
 
ROSSINI, Rosa Ester; CALIÓ, Sonia Alves. Gênero e meio ambiente na Amazônia 
brasileira. Florianópolis, ago. 2008. Fazendo Gênero 8-Corpo, Violência e poder. 

Disponível em: <http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST49/Rossini-
Calio_49.pdf.>. Acesso em: 10 jun. 2009. 
 
SAQUET, Marcos A; GAGLIOTTO, Ana R.- Abordagens das dimensões sociais do 
território. In: ALMEIDA, Maria G. de; CRUZ, Beatriz N (Orgs.). Território e cultura: 
inclusão e exclusão nas dinâmicas socioespaciais. Goiânia: UFG, 2009. 
 
SAQUET, Marcos Aurélio. Por uma abordagem territorial. In: SAQUET, Marcos 
Aurélio, SPOSITO, Eliseu Savério (Org.). Territórios e territorialidades: teorias, 
processos e conflitos. 1 ed. -São Paulo: Expressão Popular: UNESP. Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, 2009. 
 
_________, Marcos A. Abordagens e concepções de território. -2 ed.- São Paulo: 
Expressão Popular, 2010. 
 
SERGIPE. Produto interno bruto dos municípios 2005-2009. Vol. 6 – Aracaju: 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão/SUPES, 2011. 
 
SILVA, Gicelia Mendes da. O município de Pirambu e a atividade pesqueira. 187 
f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Núcleo de Pós-Graduação em Geografia, 
Programa de Pós-Graduação, Pro - Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, 1995. 
 



SANTOS, E.A.,. 2012     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

146 

SILVA, Joseli Maria. Geografias subversivas: discursos sobre espaço, gênero e 

sexualidades. Ponta Grossa, PR: TODAPALAVRA, 2009. 
 
SILVANO, Renato A. M. Pesca artesanal e etnoictiologia. In: BEGOSSI, Alpina 
(Org.); LEME, Andrea [et al.]. Ecologia de Pescadores da Mata Atlântica e da 
Amazônia. São Paulo: Hucitec: NEPAM/UNICAMP: NAPAUB/ USP, 2004, p. 187-
222. 
 
VASCONCELLOS, Marcelo; DIEGUES, Antonio Carlos; SALES, Renato Rivaben de. 
Alguns aspectos relevantes relacionados à pesca artesanal costeira nacional. 
São Paulo: NUPAUB, 2004. Disponível em:< http://www.usp.br/nupaub/ >. Acesso 
em: 02 jan. 2012. 
 
VESENTINI, José William. Geografia, natureza e sociedade. 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 1997. (Repensando a Geografia). 
 
WOORTMANN, Ellen F.- Da Complementaridade à Dependência: Espaço, Tempo e 
Gênero em Comunidades Pesqueiras.  Revista Brasileira de Ciências Sociais, 18, 
1992. 
 
ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens, PEREIRA, Dolarice Barros. A 
insustentável leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos 
ambientais. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

147 

APÊNDICES 

 

 

Pescadores no Rio Cotinguiba, 2011. 

 

[...] se o ato de produzir é concomitantemente o ato de 
produção do espaço, é nesse sentido que o geógrafo 
analisará o processo de produção: enquanto processo 
social e histórico, produtor do espaço geográfico 
(ROSSINI, 1986, p. 101). 
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APÊNDICE A- ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA- 

(agricultores, pescadores e marisqueiras) 

 

A- DADOS PESSOAIS 

1) Nome                                         2)Apelido: 

3) Idade:                                        4) Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino                                   

5) Naturalidade:                            6) Estado civil: 

7) Escolaridade: (  ) fundamental     (  ) médio    (  ) superior   (  )pós-graduação 

8) Local de moradia: 

B- PERFIL DA COMUNIDADE 

9)  A sua moradia é :  

(  ) própria   (  ) alugada   (  ) cedida (  ) outros: ______________________________ 

10) O (A) Sr/ Srª mora numa casa de: 

(  ) alvenaria   (  ) taipa  (  ) material de coqueiro  (  ) outros: ____________________ 

11) Quantidade de pessoas residindo?________________ 

12) A água que chega a sua residência é: 

(  ) encanada  (   ) cisternas   (  ) rio   (  ) outros: _____________________________ 

 13) Existe coleta de lixo regularmente na comunidade? 

(  ) Sim. Quantas vezes por semana?_____________________________________ 

(  ) Não. O que faz com os resíduos?______________________________________ 

13) Na comunidade em qual local os resíduos domésticos são lançados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15) Quais são os principais problemas socioambientais evidenciados na 

comunidades 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C- ATIVIDADES NO ESPAÇO PESQUEIRO 

16)  Como a maré influencia no tipo de pescado/ molusco? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

17) O que o Sr/ Srª pesca? 
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17.1-Peixes 

a)Quais os principais tipos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b)Quantidade mensal coletada:_________________________________________ 

c)Época do ano para cada espécie:_______________________________________ 

d)Artes de pesca utilizada na captura:_____________________________________ 

e)Parte consumida:____________________________________________________ 

f)Parte vendida:_______________________________________________________ 

Para quem é vendida? (  ) Mercado e feiras livres  (  ) Atravessador  (  ) Comunidade  

g) Como é tratamento para o consumo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17.2-Crustáceos 

a)Quais os principais tipos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b)Quantidade mensal coletada:_________________________________________ 

c)Época do ano para cada espécie:_______________________________________ 

d)Artes de pesca utilizada na captura:_____________________________________ 

e)Parte consumida:____________________________________________________ 

f)Parte vendida:_______________________________________________________ 

Para quem é vendida? (  ) Mercado   (  ) Atravessador  (  ) Comunidade 

g) Como é tratamento para o consumo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17.3- Moluscos 

a)Quais os principais tipos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b)Quantidade mensal coletada:__________________________________________ 

c)Época do ano para cada espécie:_______________________________________ 

d)Artes de pesca utilizada na captura:_____________________________________ 

e)Parte consumida:___________________________________________________ 
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f)Parte vendida:_______________________________________________________ 

Para quem é vendida? (  ) Mercado   (  ) Atravessador  (  ) Comunidade  

g) Como é tratamento para o consumo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18) Como o(a) Sr./Srª ver  o rio/ mangue na atualidade? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Observação: somente para aqueles que desenvolvem a agricultura 

19) O que o(a) Sr/ Srª  cultiva ou cria? 

___________________________________________________________________ 

 

a)Parte consumida:___________________________________________________ 

b)Parte vendida:______________________________________________________ 

c)Para quem é vendida? (  ) Mercado   (  ) Atravessador  (  ) Comunidade  

20) Além de desenvolver práticas agrícolas, o(a) Sr/ Srª trabalha em outra atividade? 

(  ) Sim. Em quê?_____________________________________________________ 

(  ) Não. 

21) Quantos dias trabalha por semana?  Quantas horas por dia? Quanto arrecada 

mensalmente 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

22) Há quanto tempo desenvolve a atividade? 

___________________________________________________________________ 

D- REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

23) O Sr/Srª está registrado(a) no RGP (Registro Geral de Pescadores)? 

(  ) Sim                                (  ) Não. Por quê? _______________________________ 

24) Quais foram os critérios para o registro? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25) Em qual colônia o (a) Sr/Srª está registrado(a) está registrado? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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26)O (A) Sr/Srª recebe o defeso?  

(  )Sim . Referente a qual o período do ano?________________________________ 

(  ) Não. Por quê?_____________________________________________________ 

27) Além do defeso recebe alguma verba para a manutenção da atividade? 

(  )  Sim. Quanto?____________________________________ 

(  ) Não. Por quê? ____________________________________ 

E- IDENTIDADE CULTURAL 

28) Como o (a) Sr/Srª se denomina? 

(  ) Pescador (a)  (  ) Agricultor (  ) Pescadeira (  ) Marisqueira  (  ) Catadora  

29) Com quem aprendeu a arte da pesca? Como foi o início? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

30) Há quanto tempo desenvolve a atividade? 

___________________________________________________________________ 

31) Já trabalhou de carteira assinada? 

(  ) Sim. Em que?____________________________________________________ 

(  ) Não 

32) Além da pesca, desenvolve outra atividade?  

(  ) Sim. Qual?_____________________________________________________ 

(  ) Não 

33) Quantos dias trabalha por semana?  Quantas horas por dia? Quanto arrecada 

mensalmente 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

34) Possui os instrumentos necessários para atividade?  

(  ) Sim. Quais são?____________________________________________________ 

(  ) Não? Por quê?_____________________________________________________ 

35)  Para o (a) Sr./ Srª o que é pescar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



SANTOS, E.A.,. 2012                APÊNDICES 

 

152 

APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(GESTORES E LÍDERES COMUNITÁRIOS) 

 

1. Caracterização da pesca em Sergipe 

 

Quantidade de pescadores 

Quantidade de Marisqueiras 

Tipo de pesca mais desenvolvida 

Órgãos responsáveis 

 

2. Organização da pesca 

 

Federação 

Colônias 

Associações 

Defeso 

Educação 

 

3. Programas de incentivos a pesca (projetos e investimentos em vigor)  

 

Federal 

Estadual 

Municipal 

 

4. Infraestrutura da pesca em Nossa Senhora do Socorro 

 

Quantidade extraída por ano 

Beneficiamento 

Distribuição do pescado- 
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APÊNDICE C- ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

A- DADOS PESSOAIS 

1) Nome                                2)Apelido: 

3) Idade:                                 4) Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino                                   

5) Naturalidade:                      6) Estado civil: 

7) Escolaridade: (  ) fundamental     (  ) médio    (  ) superior   (  )pós-graduação                              

8) Local de moradia: 

9) Moradia:  (  ) própria   (  ) alugada   (  ) cedida     10) Quantidade de residentes:__ 

B- DINÂMICA AMBIENTAL E ATIVIDADE PESQUEIRA 

11) Como as condições do tempo e do local de pesca influenciam na atividade 

pesqueira? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

12) Qual tipo de marisco/ pescado a Srª coleta com mais frequência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

a) Período de coleta?__________________________________________________ 

b)Parte consumida?___________________________________________________ 

c)Parte vendida?______________________________________________________ 

d)Para quem é vendida? Qual o destino da produção? 

(  ) Mercado/Local   (  ) Atravessador  (  ) Comunidade (  ) Outros Estados. 

Quais?_______________________  

e) Preço do quilo:_____________________________ 

13) Quais são as artes de pesca utilizadas na captura dos mariscos/ pescados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14) Como é o processo de tratamento dos mariscos/ pescados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15) Como armazena o produto tratado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16)  Como faz para chegar aos pontos de pesca? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Embarcação: (  ) própria   (  ) alugada  (  ) arrendada (  ) outras:_________________ 

17) Quem vai na embarcação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18) O produto coletado fica inteiramente em suas mãos ou a Srª divide com alguém? 

Como é que ocorre? 

19) Quanto estima produzir por semana? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

C- ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NA PESCA 

20)A Srª participa de algum grupo que discute a pesca na comunidade? 

(  ) Sim. Qual?______________________________________________________ 

(  ) Não. Por quê?_____________________________________________________ 

21) A Srª participa ativamente das programações e decisões da colônia? 

 (  ) Sim.  Como?______________________________________________________ 

 (  ) Não. Por quê?_____________________________________________________ 

22) Quais foram as conquistas que a comunidade obteve a partir da organização das 

mulheres pescadoras? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

23) A Srª participou de alguma consulta pública referente a pesca?  

(  ) Sim.  Como foi?____________________________________________________ 

(  ) Não. Por quê?_____________________________________________________ 

 

D- SABERES TRADICIONAIS E TERRITORIALIDADE 

24)  Quando começou a desenvolver a atividade? Quem a ensinou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

25) Como são estabelecidos os pontos de pesca? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

26) Existe conflitos na utilização dos pontos de pesca? 

(  ) Sim. Por quê?___________________________________________________ 

(  ) Não.  

27) Existe diferença entre trabalho feminino e masculino na pesca? 

(  ) Sim. Qual (is) quê?_________________________________________________ 

(  ) Não.  

28) As artes de pesca utilizadas são construídas pela Srª ou são compradas em 

lojas especializadas?  

(  ) Sim. Quem ensinou?________________________________________________ 

(  ) Não.  

29) Se a Srª  não fosse pescadora, o que seria? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

E- PATRIMÔNIO CULTURAL 

 30) A Srª participa de algum grupo folclórico?  

(  ) Sim. Qual(is)?___________________________________________________ 

(  ) Não.  

31) Como se originou o grupo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

32) Quantas pessoas participavam? Aonde se reúnem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

33) Quais são os instrumentos utilizados?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

34) Quais foram as transformações que a Srª observou nos últimos anos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

36) Qual a principal dificuldade enfrentada pelo grupo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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37) Quais são as épocas de apresentação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

38) Como a Srª se sente dançando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

39) Qual é o santo padroeiro da  comunidade? Como ocorre a homenagem ao 

santo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

40) Quais são as lendas que você conhece ligadas a esta comunidade? Como 

tomou conhecimento das mesmas? 

a. (  ) Antepassados parentes. Qual?______________________________________ 

b. (    ) Antepassados da comunidade.  

 c. (   ) Fora da comunidade. Quem? (  ) escola   (  ) TV  (  ) Rádio  (  ) Outros:______ 

F- POLÍTICAS PÚBLICAS E SUSTENTABILIDADE 

41) Existe (iu) algum (ns) projeto (s) do governo (municipal, estadual e federal) para 

melhorar a estrutura da pesca na comunidade? 

(  ) Sim. Qual (is)?___________________________________________________ 

(  ) Não.  

42) Quais são os principais problemas socioambientais enfrentados pela 

comunidade? 

a. (  ) diminuição do marisco/pescado 

b. (  ) poluição provocada pelas fábricas/lixo doméstico 

c. (  ) desmatamento  do mangue 

d. (  ) utilização de artes de pescas proibidas. Ex. redinhas 

e. (  )  desrespeitos ao período do defeso            f. (  ) outros 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, 

R. G. _________________________________ abaixo assinado, declaro ter 

conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada: (RE) PRODUÇÃO SOCIAL E 

DINÂMICA AMBIENTAL DO ESPAÇO DA PESCA: RECONSTRUINDO A 

TERRITORIALIDADE DAS MARISQUEIRAS EM TAIÇOCA DE FORA/NOSSA 

SENHORA DO SOCORRO/SE, desenvolvida por Eline Almeida Santos, matrícula 

101010009, orientada pela Profª Drª Rosemeri Melo e Souza, e concordo em 

participar de sua coleta de dados. Concordo que os resultados sejam divulgados em 

eventos científicos, porém, de forma sigilosa, impossibilitando a identificação das 

minhas respostas. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
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Pescador no Rio Cajaíba, 2011. 
  

Nas sociedades tradicionais a água (rios, cachoeiras, etc) é 
um bem da natureza, muitas vezes dádiva da divindade 
responsável pela sua abundância ou pela sua escassez. 
Proveniente da natureza, a água é um bem de uso, em 
geral coletivo (DIEGUES, 2007b, p. 03, grifos do autor). 

 



SANTOS, E.A.,. 2012                  GLOSSÁRIO 

 

159 

GLOSSÁRIO 

 

BAIXA-MAR: nível mínimo de uma maré de vazante. 

 

BARRA DENTRO: pesca realizada no rio (pesca interior). 

 

BARRA FORA: pesca realizada no mar 

 

BANZEIRO: ondulações na água, agitação da água. 

 

CAMBISTA: atravessador 

 

CAMBOA: técnica que utiliza rede e vara para cercar o mangue durante a maré 

morta. 

 

CAMBOEIRO: pescador especialista em armar camboas. 

 

CARCINICULTURA técnica de criação de camarão em viveiros. 

 

CAPATAZ: representante dos pescadores 

 

ESPIZUNHEIRA: pisadas, rastros 

 

GAITEIRA: são as raízes das árvores do mangue. 

 

GROZEIRA: tipo de pescaria que utiliza-se linha e anzól formando uma corda. 

 

JERERÉ: petrecho de pesca no formato cônico utilizado para pescar siri. 

 

MANGUE BOTÃO (Conocarpus erectus): espécie característica de ambientes de 

transição entre o mangue e a terra firme, frequentemente, encontrada nas áreas de 

apicum.  
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MANGUE BRANCO (Laguncularia Racemosa): Árvore nativa e típica da região do 

manguezal chega a medir 18 m de altura.A característica da espécie é a presença 

de um pecíolo vermelho que é o cabo da folha. 

 

MANGUE SAPATEIRO (Rhizophora mangle): planta vivípara, desprendendo o seu 

fruto somente após a germinação como plântula. 

 

MARÉ CEDO: possibilita uma maior permanência no complexo estuário-manguezal. 

 

MARÉ ENCHENTE: período entre uma baixa-mar e uma preamar, quando a altura 

da maré aumenta. 

 

MARÉ GRANDE: maré que avança no mangue todo. 

 

MARÉ DE LANÇAMENTO: crescem para as marés de Lua Cheia e Nova, ou seja, a 

cada dia crescem em amplitude até se estabilizar e começar a quebrar.  

 

MARÉ MORTA: maré que não avança muito no mangue. 

 

MARÉ VAZANTE: período entre a preamar e a baixa-mar sucessivas, quando a 

maré diminui. 

 

MARETA: pequenas ondas. 

 

PESQUEIRO: territórios de pesca 

 

PREAMAR: nível máximo de uma maré cheia 

 

REDINHA: é confeccionada com fios de nylon brancos desfiados e é colocado na 

abertura da toca com auxílio das raízes do Rhizophora mangle. O caranguejo ao 

tentar sair, fica preso aos fios e são coletados. 

 

SIRIZEIRA: apetrecho de pesca utilizado para capturar siri. 
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SURURU: é um molusco bivalve (está inserido entre duas conchas ) da ordem 

Mytiloida. É parecido com a ostra. 

 

SUTINGA (Mytella charruana): molusco bivalve da família  Mytilidae. 

 

SUTINGUEIRO: pescador que extrair o sutinga. 

 

TARRAFA: apetrecho de pesca que  apresentar em suas bordas chumbos. Quando 

lançada tem um formato de um círculo e é utilizada na captura de peixes e 

crustáceo. 

 

 

 

 

http://www.conchasbrasil.org.br/conquiliologia/especies.asp?idfamily=77
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ANEXO 

 

 

 

 

 Pescando saberes- Povoado Taiçoca de Fora, 2011. 

[...] a vida cotidiana é trazida à luz como um modo de 
existência em que o indivíduo cria relações na base de sua 
própria experiência, de sua própria possibilidade e ação 
(PETERSEN, 1995, p. 60). 
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ANEXO I- MATÉRIA PUBLICADA NA GAZETA DE ALAGOAS SOBRE SURURU E SUTINGA DO 

POVOADO TAIÇOCA DE FORA- NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

 


