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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo compreender os processos formativos, as práticas sociais e as
subjetividades das mulheres coletoras da Restinga através de práticas extrativistas nas comunidades tradicionais da
região litorânea do Estado de Sergipe. Através dos seus hábitos, experiências, manifestações culturais, possuem uma
relação intrínseca com a natureza. Lidam com a diferença e a multiplicidade. Acumulam e transmitem seus
conhecimentos pelas práticas cotidianas e tradição oral, guardando hábitos contribuindo com práticas e manejos do
Bioma em que suas comunidades se localizam, sua cultura, saberes e pertença. Uma atividade que é praticada
preponderantemente por mulheres, colaborando significativamente para o sustento das famílias ali imbricadas.

Palavras-chave: Comunidades tradicionais; Subjetividades. Práticas sociais.

Summary This research aims to understand the formative processes, social practices and subjectivities of Restinga
women collectors through extractive practices in the traditional communities of the coastal region of the State of
Sergipe. Through their habits, experiences, cultural manifestations, they have an intrinsic relation with nature. They
deal with difference and multiplicity. They accumulate and transmit their knowledge through daily practices and oral
tradition, conserving habits contributing to practices and management of the biome in which their communities are
located, their culture, knowledge and belonging. An activity that is practiced predominantly by women, collaborating
significantly to the support of the families there imbricated. . Keywords: Traditional communities ; Subjectivities. Social
practices

1.Introdução

A ruptura com velhos paradigmas estabelecidos na modernidade impõe novas fronteiras para as ciências humanas,
transformando as relações do homem com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo. Os avanços
tecnológicos, as transformações econômicas sofridas em escala planetária, mudanças climáticas e ambientais, fazem
surgir novos parâmetros para a abordagem da subjetividade contemporânea. Propondo pensar as contingências que
regem o sujeito e sua relação com o meio ambiente identificar algumas práticas do manejo e a relação destas
mulheres com este Bioma. Diegues e Arruda (2001) enfatizam que as populações tradicionais são consideradas
produtoras de saberes e suas formas de manejo são essenciais na preservação da biodiversidade. A biodiversidade,
não é somente um produto da natureza, mas da ação das sociedades e culturas humanas, portanto, a “necessidade
cada vez maior de inventariar os conhecimentos, usos e práticas destas populações”. (DIEGUES & ARRUDA, 2001, p.
15).

Mapear e identificar algumas práticas do manejo e a relação destas mulheres com este Bioma, no campo dos saberes
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tradicionais de quem vive do manejo, da coleta de frutos, mariscos e cipós no litoral de Sergipe, compreender seus
hábitos, experiências, manifestações culturais e práticas sociais, nos processos formativos. Estudo este que carece de
continua investigação, pois se compreende que a memória e a oralidade acontecem nas práticas sociais.

A Embrapa Tabuleiros Costeiros constatou que mais de 2.500 famílias dependem diretamente desta atividade,
compondo cerca de 60 % de toda a renda familiar. “Das pessoas entrevistadas, 76 % são mulheres e 24 % são
homens” (MOTA, 2007, p.21). Trata-se de um grupo social que se identifica como um agente do processo de
desenvolvimento sustentável com baixo impacto sobre o meio ambiente.

A escola ainda toma fôlego para acompanhar as mudanças pelas quais passam a sociedade. As discussões
educacionais ainda tomam a realidade de forma fragmentada, produzindo subjetividades serializadas, em detrimento
das singularizações. Em um horizonte marcado pelas preocupações ambientais, a promoção dos processos e a
conscientização dos sujeitos se fazem mais que necessárias.

As práticas educativas ambientalmente sustentáveis nos apontam para propostas pedagógicas centradas na
criticidade e na emancipação dos sujeitos, com vistas à mudança de comportamento e atitudes, ao desenvolvimento
da organização social e da participação coletiva.

Utilizando a língua como meio de expressão e de transmissão, a tradição oral pode assumir muitas formas e ser
usada para fins muito diferentes. São utilizadas para fins de entretenimento, diversão e por vezes também para fins
pedagógicos. Outras formas de expressão oral não são verdadeiramente autônomas, mas utilizam-se em conjunto
com ou como parte integrante de saberes tradicional. As comunidades tradicionais detêm um vasto conhecimento
adquirido através das gerações e do manejo da biodiversidade onde estão inseridas.

O Estado de Sergipe, Nordeste do Brasil, comunidades tradicionais extrativistas complementam sua renda familiar
com a venda de produtos florestal como a Mangaba (Hancornia speciosa Gomes), o Ouricuri (Scheeleaphalerata), a
Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), o Murici (Byrsonima crassifólia), frutos que ocorre nesse Bioma, contribuindo
também como complemento da alimentação intrafamiliar.

A destruição dos recursos naturais em elevado processo de degradação - principalmente por conta do avanço do
agronegócio, da especulação imobiliária e da carcinicultura na região litorânea do Estado impacta de forma direta essa
atividade tradicional, apresentando uma estreita relação entre as comunidades tradicionais e o uso dos recursos
florestais. O vasto conhecimento dos recursos naturais adquiridos por estas populações passados por gerações
através da observação e experimentação é reconhecido como o manejo mais adaptado à realidade das florestas
tropicais.

A formação vegetal de restinga constitui uma subformação do Bioma Mata Atlântica, sendo protegida por lei de acordo
com o Código Florestal Brasileiro, com solos de baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, são consideradas
inapropriadas para o desenvolvimento da agricultura familiar, campesina, convencional. Os diferentes tipos de
vegetação ocorrentes na restinga variam desde formações herbáceas, passando por formações arbustivas, chegando
a florestas cujo dossel não ultrapassa 20 m de altura.

Essas espécies nativas de uso comunitário ou com potencial para comercialização pode ser uma estratégia relevante
para cercear o desmatamento neste ambiente. Deste modo, o uso, manejo e conhecimento das espécies florestais da
Restinga por comunidades tradicionais é o que pretendemos analisar.

1. Práticas e Saberes

Um saber partilhado que necessita de condições específicas para acontecer, alicerçados nos processos de vivencia,
experimentações e corporeidade. A oralidade é corporal e a transmissão do conhecimento, da sabedoria se dá pelo
corpo, pela repetição, pelas contribuições de cada geração, que nascem e morrem e parem, novamente partilham e
colocam seus saberes, suas experiências na roda, na gira da vida.

A história natural, a história humana, é fruto de uma história comum e interligada às suas práticas culturais, simbólicas
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e a visão do mundo destas comunidades tradicionais. Um respeito aos ciclos naturais e a existência de um complexo
de conhecimentos adquiridos pelas tradições herdadas dos mais velhos, muitas vezes ligadas aos mitos e símbolos,
levam a manutenção dos ecossistemas naturais, respeitando a capacidade de recuperação das espécies. O resultado
dessas práticas milenares colabora para o aumento da diversidade local.

As populações tradicionais não só convivem com a biodiversidade, mas também nomeiam
e classificam as espécies vivas segundo suas próprias categorias e nomes. Uma
importante particularidade, no entanto, é que essa natureza diversa não é vista pelas
comunidades tradicionais como selvagem em sua totalidade; ela foi e é domesticada,
manipulada(...)que tem um valor de uso e um valor simbólico, integrado numa complexa
cosmologia. Pode-se concluir que a biodiversidade pertence tanto ao domínio do natural
como do cultural, mas é a cultura enquanto conhecimento que permite às populações
tradicionais entendê-la, representá-la mentalmente, manuseá-la, retirar suas espécies. ”.
(DIEGUES & ARRUDA, 2001, p. 15).

Estes conhecimentos trazem importantes contribuições para a compreensão do funcionamento destes sistemas
complexos e, por conseguinte, para melhorias na administração e proteção dessas áreas. É importante ressaltar que
as populações tradicionais se constituem em significativos agentes para a proteção de áreas naturais e a necessidade
que existe em protegê-los, visto que apresentam um dos modos de vida humana capaz de coexistir dentro de certo
equilíbrio com a natureza.

O testemunho oral gera novas histórias, e a criação de novas histórias, por sua vez,
pode literalmente contribuir para o processo de dar voz a experiências vividas por
indivíduos e grupos que foram excluídos das narrativas históricas anteriores ou
foram marginalizados. THOMPSON (1992, p. 52).

Esta pesquisa se apoia na concepção de pensar os saberes e as práticas de mulheres coletoras do Bioma Restinga,
seus desdobramentos sociais, suas práticas no campo da formação de conhecimento.

3- O lugar E a Experiência

São planícies arenosas que se estendem desde o litoral ao interior por variadas extensões. Partindo da praia, onde a
salinidade é bastante alta, com ventos fortes, areias

finas, encontra-se plantas rasteira procurando adaptar-se às condições climáticas desse lugar. No entanto, seguindo
para o interior, se desenha uma vegetação arbustiva-arborea, uma vez se distanciando dos ventos fortes e da
salinidade, na maioria das vezes se formando em moitas densas podendo chegar a constituir um ambiente florestal
que se denomina mata de restinga. Regiões também com extensos manguezais.

A valorização das áreas litorâneas nas últimas décadas advindas das atividades turísticas, especulação imobiliária,
consequente degradação das áreas de restinga e manguezal, representam ameaças para essas populações e suas
estratégias de reprodução social fortemente vinculadas ao meio ambiente constituindo uma vulnerabilidade dessas
culturas e desses saberes. Eminentemente de tradição oral, guarda hábitos e costumes que diz muito do seu saber,
da sua pertença, da sua cultura. Proporciona experiências no fazer cultural, tradicional da gente de lá.

Os povoados em que a pesquisa se insere, compõe esse desenho com linhas traçadas por entre terras, areias, frutas,
peixes, mariscos, cipós, danças, pés, folguedos, músicas, tradição, oralidade.

Como aponta Guattari, na contemporaneidade, pode-se ver a tomada de consciência de que “os fatores subjetivos
sempre ocuparam um lugar importante ao longo da história. Mas parece que estão na iminência de desempenhar um
papel preponderante. ” (GUATTARI,2008, p.12)
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3 . A produção e os saberes

Em todas as comunidades visitadas foram verificadas que a renda familiar necessária para complementar suas
necessidades locais há pelo menos 30 anos era proveniente de produtos artesanais comercializados em feiras livres
nas sedes dos municípios do entorno. Produtos que se destacaram foram os frutos e produtos beneficiados de
mangaba murici, massaranduba, artefatos produzidos com palhas de junco, taboa, ouricuri, cipós mulatinho e branco,
dentre os quais se destacaram esteiras, chapéus, malas e cestos. A renda complementar da maioria das famílias da
região era proveniente da comercialização de artesanatos em feiras livres como chapéu, esteiras, vassouras e cestos,
além de frutos in natura de mangaba, murici e caximdó. A produção de artefatos de junco, taboa, ouricuri, cipós e
piaçava.

O caráter da experiência tem relação com sua qualidade existencial, vai se construindo no viver, produz uma lógica
heterogênea e plural e uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar.

Podemos considerar que as práticas e os saberes são experiências que estão intimamente ligadas com as
percepções do sujeito, quer seja pela manifestação na prática, quer seja pela experiência dos saberes acumulados e
vivenciados. Sendo assim, um agricultor no manejo da terra cria uma relação direta com ela, estabelecendo vínculos a
partir da sua observação e das vivências e experiências adquiridas.

O objeto desse estudo nos remete continuamente para esta relação entre prática e experiência, sendo uma a
expressão da outra. Ao analisarmos o saber contido nas práticas tradicionais, estamos diante de uma experimentação
entre o homem, seu saber e o diálogo com a terra, tríade onde se concretiza a vida

3.Caminhos da pesquisa

Para tanto, a metodologia encaminha é compreendida como o caminho que possibilita a construção de teorias
empiricamente fundamentadas. Esta é de abordagem qualitativa, com interesse no movimento simbólico e cultural.
Para FLICK (2009), os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte
explícita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma variável a interferir no
processo. Utilizou-se da cartografia que é um método que não parte de um modelo preestabelecido, mas indaga o
objeto de estudo a partir de uma fundamentação própria, afirmando uma diferença, diante da complexidade.

.

O que é, portanto, a verdade Uma multidão móvel de metáforas, metonímias e
antropomorfismos; em resumo, uma soma de relações humanas que foram realçadas,
transpostas e ornamentadas pela poesia e pela retórica e que, depois de um longo uso,
pareceram estáveis, canônicas e obrigatórias aos olhos de um povo: as verdades são
ilusões das quais se esqueceu que são, metáforas gastas que perderam a sua força
sensível, moeda que perdeu sua efígie e que não é considerada mais como tal, mas
apenas como metal. (NIETZSCHE, 2013)

O campo de pesquisa são as comunidades coletoras de frutos, mariscos e cipós do litoral norte de Sergipe, sendo
nossas principais colaboradoras as mulheres coletoras. A atividade foi realizada em companhia das mulheres, nas
áreas de Restinga presentes nas comunidades. A atividade consistia em caminhar com as mulheres que iam
apresentando as espécies, seus usos, formas de utilização e as formas de manejo empregado na coleta. O registro
era realizado através de fotos e coletas de partes das plantas (folhas, flores e frutos).

Foi observado que o maior número de espécies utilizadas pelas comunidades tem como principal forma de
aproveitamento o consumo alimentar doméstico dos frutos in natura ou beneficiado. O segundo maior foco de
aproveitamento observado foi o uso fitoterápico de ervas medicinais, extratos e entrecascas de espécies arbustivas
para diferentes tipos de situações.

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/praticas_sociais_extrativismo_e_subjetividades_das_mulheres_colet.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



5- Concluímos

Diante do que foi apresentado considera-se que os conhecimentos tradicionais das três comunidades analisadas
apresentam um grande potencial de aproveitamento de espécies da restinga para satisfação de inúmeras
necessidades cotidianas e para a geração de renda. Esses saberes e conhecimentos tradicionais também possuem
outro potencial no que diz respeito ao uso sustentável dos recursos naturais, através de um manejo consciente que
não retira tudo, somente o necessário, que procura preservar as plantas que ainda estão em crescimento, que cuida
para ter sempre.

Outro fator importante é o destaque que os saberes e conhecimentos tradicionais dão para a perpetuação da “vida”
nas comunidades, o uso das espécies da restinga está sempre associado a algum ponto crucial para a vida,
alimentação (alimentos e lenha para cocção), saúde (fitoterápicos), moradia (madeira e palhas), geração de renda
(artesanato e matéria-prima).

O território é um trunfo dos povos do campo e da floresta, trabalhar na terra e tirar a sua sobrevivência exige
conhecimentos que são construídos e adquiridos nas experiências cotidiana e no acumulo de saberes. A troca de
experiências se dá a partir da vivência dos mais jovens com os mais velhos. A atividade extrativista é desenvolvida
predominantemente pelas mulheres que trabalham desde a cata (coleta) até a comercialização, o que possibilita uma
maior participação na constituição do patrimônio e da renda familiar.

As populações extrativistas conhecem detalhadamente o comportamento dos recursos com os quais se relacionam há
anos, mas esse conhecimento é associado à intensidade da relação, origem, idade e forma de acesso. E quanto mais
intensa a relação, mais saberes e práticas são dominados onde cada detalhe do desenvolvimento da planta é
observado e repassado para as gerações futuras sendo de fundamental importância essa atividade para a
conservação da biodiversidade. Os considera produtores de saberes e formas de manejo a eles pertinentes e que são
essenciais à preservação da biodiversidade

Entendendo que nem todo movimento de subjetivação pode ser positivo, como coloca Guattari (2008), “os grandes
movimentos de subjetivação não tendem necessariamente para um sentido emancipador. ” (GUATTARI,2008, p.12).
Cabe então propor reflexões advindas das práticas pedagógicas e seus dispositivos de subjetivação, articulando as
questões ambientais contemporânea com a produção de subjetividades advindas das construções curriculares.
Subjetividade, que aqui, é entendida segundo a ótica do filósofo Guattari (2008) que a define como,

O conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas
estejam em posição de emergir como território existencial auto referencial, em adjacência ou
em relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva. (GUATTARI,2008, p.19)

As convulsões contemporâneas exigem, sem dúvida, uma modelização mais voltada para o futuro e a emergência de
novas práticas sociais e estéticas em todos os domínios. (GUATTARI,2008, p.23) Esta pesquisa se justifica na
perspectiva de pensar as práticas empreendidas atualmente e seus desdobramentos sociais, bem como na busca por
novas práticas que favoreçam a conscientização e o pensamento crítico no seio da sociedade.
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