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RESUMO:

Este estudo teve por objetivo investigar as representações sociais dos pescadores ribeirinhos sobre as
mudanças ocorridas no meio ambiente, acompanhadas durante a trajetória de vida de cada sujeito
participante da pesquisa. Trata-se da identificação de conceitos, ideias e imagens partilhadas pelos
pescadores a respeito das mudanças ocorridas no rio São Francisco e da análise da presença e de
influências das histórias de vida de pescadores ribeirinhos na construção de tais conceitos, ideias e
imagens partilhadas. Os principais instrumentos de coleta de dados foram os relatos orais de vida e as
entrevistas. Os resultados dessa pesquisa destacam a valorização das histórias de vida e do conjunto de
saberes da experiência como fontes seminais de releituras para o campo interdisciplinar de estudos em
desenvolvimento e meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais. Meio Ambiente. Histórias de Vida de Pescadores

ABSTRACT:

This study aimed to investigate the social representations of coastal fishermen about the changes in the
environment, accompanied during the life trajectory of each individual research participant. It is the
identification of concepts, ideas and images shared by fishermen about the changes in the São Francisco
River and the analysis of the presence and influence of the life histories of coastal fishermen in the
construction of such concepts, ideas and images shared. The main instruments for data collection were the
oral stories of life and interviews. The results of this research highlight the value of life histories and set of
experience knowledge as sources of seminal readings for the interdisciplinary field of studies on
development and environment.
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INTRODUÇÃO

O objeto de estudo desta pesquisa foram as representações sociais dos pescadores ribeirinhos sobre as
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mudanças ocorridas no meio ambiente, acompanhadas durante a trajetória de vida de cada sujeito
participante da pesquisa. Para desenvolvê-la foi utilizado o método das histórias de vida junto à
comunidade de pescadores do Povoado Serrão, localizado no Município de Ilha das Flores, Sergipe. A
delimitação do campo empírico é a Associação de Pescadores desse Povoado. A escolha pelo objeto de
pesquisa e a problemática nela envolvida decorre das nossas experiências de vida e de formação,
originadas desde os primeiros momentos de interação com as questões ambientais em tenra infância.

A escolha de Ilha das Flores possuiu motivos relevantes. Ilha das Flores, a 135 quilômetros da capital,
inicialmente chamou-se Ilha dos Bois por ter nascido de um curral de gado. A história dessa cidade
começou em 15 de fevereiro de 1826, com a chegada dos padres jesuítas em Cajuípe de Cima, Brejo
Grande. Eles permaneceram por muitos anos realizando missões em várias localidades, onde recebiam de
presentes bois com os quais formaram um arraial onde está implantada Ilha das Flores. Como os jesuítas
necessitavam de alguém para cuidar dos animais, chamaram o caboclo Manuel Ricardo para ser o vaqueiro
e também encarregado de encontrar um local onde plantariam capim para alimentar o gado. Ele escolheu
uma parte alta e convidou moradores vizinhos para fazer roças e plantar o capim.

No local escolhido, que recebeu o nome de Ilha da Boa Vista e depois Alto de Ilha dos Bois, foram
construídos um curral e uma casa. Quase dez anos depois, em 15 de março de 1835, os padres jesuítas
foram expulsos pelas tropas portuguesas e entregaram as terras ao chefe político da região, o coronel
Agripino do Aracaré, de Vila Nova, hoje Neópolis. Esse coronel prosseguiu comprando e vendendo gado
até sua morte, quando a esposa assumiu os negócios. Porém não deu certo, ela acabou vendendo a
boiada e doando as terras ao padroeiro do município, Santo Antônio. A terra doada foi dividida entre vários
posseiros, que construíram dezenas de barracas no local e deram o nome de Arraial de Santo Antônio. A
Ilha prosperou bastante. Em 7 de abril de 1947, com a iniciativa do farmacêutico ilhense Luiz Ferreira
Lisboa, passou à condição de povoado. Na época, ele era prefeito de Parapitinga, hoje Brejo Grande, e
conseguiu em 15 de abril de 1950, através da lei 823, transformar a povoação em vila. Enquanto
administrava Brejo Grande, providenciou a documentação necessária para desmembrar o lugar onde
nasceu do município do qual era prefeito.

No dia 1º de julho de 1958, o deputado Jessé apresentou o projeto, que foi aprovado por maioria
absoluta. A lei entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1959 e, a partir daí, o município de Ilha das Flores
passou a ser sede dos povoados Aroeira, Jenipapo e Serrão. Luiz Lisboa (antigo dono da Fazenda
Cabacinha, ex-delegado, ex-vereador e ex-prefeito) foi também o responsável pela emancipação da vila.

A população ribeirinha, até meados da década de 70, tinha muitas dificuldades para chegar de canoa a
vela até Aracaju. O percurso até Propriá durava dois dias. Chegando lá, a gente pegava o trem e seguia
viagem. Depois melhorou com a canoa a motor, que demorava apenas duas horas, lembra Luiz Lisboa.

Desde então, as mudanças ocorridas na comunidade, inclusive na pesqueira, passaram a ser estabelecidas
sob novos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais merecendo atenção especial, tendo em vista
que esse processo de transformação potencializa a perda de importantes referenciais que regem a vida
dessas pessoas.

Nesse sentido, os pescadores estão inseridos em um sistema sociocultural que é delimitado pela dinâmica
e características que são peculiares à sua cultura que, para Morin apud Estrada (1984, p. 41), [...] “a
cultura é um sistema que faz comunicarem-se – dialetizando-se – um saber constituído e uma experiência
existencial”. Experiência esta que (con)forma um imaginário capaz de estabelecer relações sociais
hegemônicas, equilibrando biológica, psíquica e sociologicamente tanto os indivíduos como as sociedades
face à civilização tecnocrática e iconoclasta. (ARAÚJO; TEIXEIRA, 2009, p. 09)

Assim, as relações sociais entre os pescadores e estes com o rio, construída na comunidade pesqueira do
Povoado Serrão, constituíram um modo de viver ímpar, enfatizado no sentido que o lugar tem para os
pescadores que moram ali, presentes numa vida de muito trabalho, lutas, dificuldades, mas, sobretudo de
uma existência coletiva de muitas crenças e esperanças em dias melhores e de fartura. Desse modo,
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conforme Santos (2006, p. 96):

A história da humanidade parte de um mundo de coisas em conflito para um
mundo de ações em conflito. No início, as ações se instalavam nos interstícios das
forças naturais, enquanto hoje é o natural que ocupa tais interstícios. Antes, a
sociedade se instalava sobre lugares naturais, pouco modificados pelo homem,
hoje, os eventos naturais se dão em lugares cada vez mais artificiais, que alteram
o valor, a significação dos acontecimentos naturais.

Portanto, a atividade pesqueira vem resistindo às atuais conjecturas mercadológicas por meio de alguns
membros da Associação de Pescadores do Povoado Serrão, porque para estes, essa atividade ainda
representa garantia de sobrevivência. Embora se perceba que essa resistência se dá entre os mais velhos
da Associação, estes orientam seus filhos a buscarem outras atividades que possibilitem vislumbrar um
“futuro” melhor.

Segundo afirma o ator social de cognome Pedro, um futuro melhor “é ter estudo, ficar longe da água fria
para não pegar reumatismo (sic); é chegar no (sic) fim do mês e ter um salário certo (informação
verbal)[iii]”. Na fala do sujeito de pesquisa, a relação que o mesmo faz de futuro se difere de outras
comunidades. As sociedades urbanas, como comumente são chamadas as que fazem parte das cidades ou
dos grandes centros urbanos, consideram futuro como algo que ultrapassa a linha da simples necessidade
de sobrevivência. Para essa última, sobreviver significa fazer parte de uma estrutura social calcada em
valores socioeconômicos que vão além dessa subsistência. Tais valores vão desde a chance de adquirir um
emprego como também ao de estar em destaque social sobre os demais através de projeção econômica.

Nesse sentido, para Certeau (1994, p. 86),

[...] abre-se a possibilidade de analisar o imenso campo de uma “arte de fazer”
diferente dos modelos que reinam (em princípio) de cima para baixo da cultura
habilitada pelo ensino (do superior ao primário) e que postulam, todos eles, a
constituição de um próprio (um espaço científico ou uma página branca para
escrever), independente dos locutores e das circunstâncias, onde construir um
sistema a partir de regras que garantam a sua produção, sua repetição e
verificação.

Assim sendo, este projeto de pesquisa teve como objeto o estudo sobre elementos das representações
sociais dos pescadores ribeirinhos de Ilha das Flores (SE) que se apresentaram nos relatos de vida,
produzidos durante as interações da pesquisa de campo. O foco das entrevistas e das conversas informais
centrou-se na discussão sobre os conceitos, as ideias e as imagens partilhadas pelos pescadores a respeito
das mudanças ocorridas no meio ambiente local, principalmente o rio São Francisco.

Desse modo, o problema de pesquisa teve como questão norteadora: Que conceitos, ideias e imagens são
partilhados pelos pescadores a respeito das mudanças ocorridas no meio ambiente local, principalmente o
rio São Francisco, considerando as histórias de vida de pescador e suas relações com tais mudanças

O objetivo da pesquisa foi identificar conceitos, ideias e imagens partilhadas pelos pescadores a respeito
das mudanças ocorridas no meio ambiente local, principalmente o rio São Francisco e analisar a presença
e influências das histórias de vida de pescadores ribeirinhos na construção de tais conceitos, ideias e
imagens partilhadas.

As principais contribuições desse estudo podem ser destacadas a partir de três argumentos centrais: a) os
elementos originados no campo da experiência vivencial dos pescadores ribeirinhos possuem relevância
social e científica inconteste se considerarmos o campo da microssociologia de base qualitativa cuja
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inspiração epistemológica valoriza as histórias de vida e o conjunto de saberes da experiência como fontes
seminais de (re)leituras sobre a problemática social mais ampla; b) as memórias e as representações
sociais apresentam-se como campos relevantes para a rediscussão sobre as políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento regional de modo a permitir a visualização de dimensões e/ou propostas de intervenção
frente a problemática da cultura e; c) por fim, esta pesquisa contribui com o campo do conhecimento
interdisciplinar, voltado aos estudos das representações sociais e sua pertinência às ciências ambientais.
Lê-se:

Se, em ciências humanas, os fatos dificilmente podem ser considerados como
coisas, uma vez que os objetos de estudo pensam, agem e reagem, que são
atores podendo orientar a situação de diversas maneiras, é igualmente o caso do
pesquisador: ele também é um ator agindo e exercendo a sua
influência.(LAVILLE, 1999 p. 33)

O local da pesquisa foi Associação de Pescadores do Povoado Serrão, fundada em Agosto de 1995 e
composta por trinta pescadores. Vale ressaltar a questão de gênero onde a referida Associação é
constituída só por membros do gênero masculino. O município de Ilha das Flores possui onze Associações.
Destas, seis estão localizadas no Povoado Serrão onde existe uma Associação composta somente por
mulheres pescadoras; as demais estão assim distribuídas: Ilha das flores – 02, Bolivar – 01, Bongue – 01,
Jenipapo – 01. A divisão de gênero se explica pela especificidade do regimento que regulamenta cada uma
das Associações.

A escolha pela Associação de Pescadores do Povoado Serrão se deu pelos seguintes aspectos: a) foi a
primeira Associação de Pescadores do município; b) os pescadores exercem a atividade pesqueira
efetivamente. Os pescadores do referido povoado perceberam que sozinhos eles teriam mais dificuldade
de normatizar a pesca enquanto profissão que dá direito à aposentadoria e ao seguro desemprego no
período do defeso, como também a aquisição dos materiais essenciais à atividade pesqueira, tais como:
motor de rabeta, barco, remo, rede. O custo é muito alto, e por isso, faz-se necessário o convênio com
órgãos públicos a exemplo da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE)
para o financiamento dos materiais acima citados e a construção de uma sede própria, pois os pescadores
se reúnem em um espaço cedido por um membro da comunidade.

Esta pesquisa é de natureza qualitativa porque

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue
não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes.
(MINAYO, 2011, p. 21)

História de pescador Longe dessa expressão com caráter figurado que está associada a uma inverdade,
essas histórias estão repletas de significados, sentidos, significações, lembranças. Por que não dizer
memórias, vivências e representações sociais Sejam elas coletivas e/ou sociais reverberam práticas de
resistência e permanência na ressignificação de sentidos para que os pescadores em questão permaneçam
exercendo as suas atividades pesqueiras, partilhando imagens que os fortalecem enquanto grupo e
sujeitos ativos da sua própria história.

Histórias que por vezes são silenciadas pelas macrossociologias, mas que vem à tona com a força do fazer
cotidiano, que para Certeau (1994) exerce um saber-fazer onde se podem encontrar todos os traços da
arte da memória. Segundo Lévy (2001: 118) a história se identifica a uma tensão permanente – entre o
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passado e o futuro, entre o singular e o coletivo, entre a unidade e a separação. Assim sendo, a história é
um inacabado devir onde os sujeitos sociais (re)inventam o seu cotidiano para resistir à violência simbólica
imposta pela sociedade.

2. Representações Sociais e Meio Ambiente

As Representações Sociais se constituem como interações sociais partilhadas, vividas e ressignificadas por
um grupo de sujeitos. Foi Émile Durkheim quem sistematizou o campo como hoje o conhecemos e
empregou pela primeira vez sua atenção e interesse em sistematizar a compreensão das práticas sociais
cotidianas, ligadas a diferentes tipos de conhecimento social.

Há uma breve e profunda história em Representações Sociais. Se o surgimento sistemático inicial do
campo de pesquisa ocorreu a partir de 1895 com Émile Durkheim, nos seus estudos sobre consciência
coletiva, os primeiros estudos voltados à temática da natureza, influências e desenvolvimento das
representações coletivas ocorreram em 1961 com Serge Moscovici (1928- ).

Durkheim (1858 – 1917) foi um pesquisador motivado em compreender o mecanismo de funcionamento
da vida social. O interesse em grupos humanos e o modo como os indivíduos produziam a realidade social
marcou verdadeiramente a vida e a obra deste autor. No que se refere às Representações Sociais, a
aproximação de Durkheim aos primeiros estudos do campo ocorrem quando ele desenvolveu seus estudos
sobre as regras do método sociológico. Outros pesquisadores e intelectuais se envolveram diretamente
com a elaboração do campo das Representações Sociais. Podemos destacar Jodelet (2001), Geertz(1989;
1997), Spink (2000), Sato (1993), Leme (1993), dentre outros.

As Representações Sociais podem ser definidas como uma “forma de conhecimento, socialmente elaborada
e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social”. Para Jodelet (2001) o elemento que caracteriza as Representações Sociais é caráter
simbólico da atividade representativa de sujeitos que partilham uma mesma condição ou experiência
social. Esse elemento pode ser compreendido mediante o sentido que os sujeitos dão as suas experiências
coletivas, valendo-se das interações e interpretações fornecidas pela sociedade e construindo valores e
anseios sociais.

Spink (2000) analisa as Representações Sociais a partir da produção de sentidos no cotidiano. A base de
seu interesse de pesquisa se concentra na perspectiva da linguagem em uso, onde o sentido é sempre
interativo e implicam a existência de variados interlocutores, cujas vozes se fazem presentes. Esse
processo está ligado ao sentido como construção social, um empreendimento coletivo e se apresenta na
Teoria das Representações Sociais como importante na compreensão da vida social e suas dinâmicas.

Quando falamos em Representações Sociais assumimos que estas construções simbólicas têm como
essência a pertença social dos sujeitos produtores e suas relações socialmente localizadas nas experiências
vividas. Nesse sentido, Moscovici (2003) pontua que as Representações Sociais são um conhecimento
emergente do mundo no qual as pessoas se encontram e interagem, do mundo onde os interesses
humanos, necessidades e desejos encontram expressão, satisfação ou frustração, pois o conhecimento
surge das paixões humanas e, como tal, nunca é desinteressado. Particularmente, a compreensão dos
elementos de contexto de origem das Representações Sociais absorvem a cultura, a comunicação e a
inserção nos níveis socioeconômico, institucional, educacional e ideológico. Segundo Jodelet (2002, p. 22),
as representações sociais atuam como “[...] uma forma de conhecimento socialmente elaborado e
compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um
conjunto social.” Assim, podemos afirmar que as Representações Sociais têm por finalidade tornar familiar
algo não familiar, ou a própria não familiaridade”.

Há uma variedade de objetos de estudo em Representações Sociais. Por isso mesmo, o campo se constitui
como em complexidade crescente e situada em pleno desenvolvimento teórico e metodológico. A pesquisa
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em Representações Sociais, por isso mesmo, está caracterizada pela multirreferencialidade, onde aborda
aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais, religiosos.

Anadón e Machado (2001) as principais ideias desenvolvidas no campo das Representações Sociais
estiveram reunidas sob as influências de Moscovici (1961). Para Anadón e Machado (2001) as
Representações Sociais, nesse período, correspondem a um processo de remodelagem que tem como
objetivo produzir informações significativas. Neste sentido, ela se elabora no interior dos modelos culturais
e ideológicos e das maneiras de pensar dominantes na sociedade. O interesse dos pesquisadores está
direcionado para um espaço novo, fecundo e renovador às ciências psicológicas e sociais, como o tem
demonstrado a realização de centenas de pesquisas quer na Europa, quer na América como um todo e,
especialmente no Brasil.

Assim sendo, o modo pelo qual os pesquisadores se apropriam das construções teóricas e metodológicas
em Representações Sociais definem, pois, outros rumos às pesquisas nesse campo de conhecimento.
Nesse sentido, a aproximação entre Representações Sociais e Meio Ambiente está situada num limitado e
ainda frágil tecer teórico-metodológico.

O interesse nessa pesquisa é que o foco dessas pesquisas (Representações Sociais e Meio Ambiente)
possam se associar aos estudos interdisciplinares e consolidar um outro modo de analisar as questões
ambientais. Se há convergências e partilhas sobre um determinado elemento sociocultural, logo, é possível
entendendo seus mecanismos, mais bem delinear ações no sentido de compreender seu funcionamento,
sua natureza e dinâmica.

A predominância de reconhecer a convergência metodológica na pesquisa em ciências ambientais implica
em inovar as tradições de pesquisa predominantes e superar o reducionismo da disciplinarização
monolítica. Não existe processo mais adequado para o entendimento desse tipo de situação do que a
identificação de “vazios conceituais e metodológicos” vividos por quem pesquisa em ciências ambientais.

2.1 Vidas de pescadores

Inicialmente, o termo vidas de pescadores é um texto que preanuncia a concentração de interesse em
torno às abordagens biográficas. A origem das abordagens biográficas se inicia com a sociologia
americana. É na Escola de Chicago que surgem as discussões iniciais sobre as crescentes crises de
legitimação do reconhecimento científico do campo das ciências humanas e sociais. Nesse sentido, foi
importante elemento desse contexto a influência da antropologia cultural e da sociologia qualitativa na
determinação de assumir cientificamente a legitimação do método biográfico. Lê-se:

A abordagem biográfica, desde sua origem, está situada dentro de um pluralismo metodológico. História
de vida, história oral, relato de vida, autobiografia dentre outras designações farão parte de uma polêmica
que terá como centro de debates a reflexão sobre a principal finalidade dos métodos biográficos dentro
das pesquisas sociais. A discussão sobre as diferenças entre história de vida e relato de vida tem sido
considerada como uma das principais polêmicas que o método biográfico gera em sua estruturação
epistemológica. A ambiguidade atribuída à função e ao caráter específico da história de vida e do relato de
vida aparece como sendo uma das primeiras polêmicas. A confusão consiste em tomar a história de vida
ora como método, ora como técnica de pesquisa; outras vezes, o relato de vida é tomado como mais
específico e menos complexo do que a história de vida etc. O debate é tão provocativo que Berteaux
chegou a levantar a seguinte questão: “Mas, por que falar em “abordagem biográfica” e não em “método
de relatos de vida” Ela é incerta no futuro...” (1980: p.4). Entretanto, o que está em questão não é
somente o caráter de novidade que a abordagem biográfica traz para as ciências sociais, mas, sobretudo,
o fato dela erigir um novo procedimento sociológico (SOUZA, 2007: p. 65-66).

Existe, pois, um caráter interdisciplinar nas abordagens biográficas. O caráter interdisciplinar dos métodos
biográficos é considerado por Finger (1984) como sendo fundamental para as inúmeras possibilidades de
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leituras sobre uma considerável gama de aspectos da cultura. Não cabe apenas aos métodos biográficos, a
descrição da vida de um sujeito, ou de um grupo de sujeitos, mas, sobremaneira, a sistematização de uma
fecunda leitura sociocultural sobre os meandros de uma cultura em formação.

Por isso mesmo, o estudo das vidas de pescadores aproxima o campo de pesquisa em abordagens
biográficas, o estudo do imaginário, das memórias e das representações sociais. É óbvio que as tradições,
aqui elencadas, perfazem um conjunto de ações na produção de conhecimento de natureza
interdisciplinar. Nesse caso, é importante ressaltar que quando falamos em vidas de pescadores,
relacionamos a temática com as questões ambientais e a noção polêmica da sustentabilidade.

A população está formada por uma mistura de pescadores e agricultores. Entretanto, a maioria é
constituída de agricultores, com sua ocupação principal: o plantio do arroz. Com frequência têm as duas
aptidões: pescadores e agricultores. As comunidades possuem obrigatoriamente uma escola, sendo este o
instrumento mais importante das mesmas, que pode ser estadual ou municipal, oferecendo as séries
iniciais, o ensino fundamental e o médio, e, em algumas, programas especiais, como supletivo, ou até
mesmo classes de aceleração, que são alternativas de recuperação. Aparentemente, as escolas funcionam
bem. Existe informalmente uma associação de pais que se ocupa da manutenção física da escola.

Por fim, a importância do conhecimento tradicional dos pescadores ribeirinhos de Ilha das Flores está na
revelação das relações ecológicas, econômicas e culturais. Baseia-se em que os ribeirinhos possuem
experiência na conservação e preservação da diversidade biológica e ecológica, que estão atualmente
sendo destruídas. Eles podem continuar a ensinar a valorizar as relações entre o homem e a natureza.
Entretanto, somente se essas comunidades sobreviverem é que se pode aprender a dar a eles igual status
no futuro. As comunidades ribeirinhas desempenham fundamental papel na conservação da biodiversidade
do rio São Francisco.

3. Algumas considerações

As representações sociais de pescadores (imagens, conceitos e concepções partilhadas) podem ser
compreendidas pelo caráter simbólico da atividade representativa de sujeitos que partilham uma mesma
condição ou experiência social. Nesses termos, as Representações Sociais são um conhecimento
emergente do mundo no qual as pessoas se encontram e interagem, do mundo onde os interesses
humanos, necessidades e desejos encontram expressão, satisfação ou frustração, pois o conhecimento
surge das paixões humanas e, como tal, nunca é desinteressado. Particularmente, a compreensão dos
elementos de contexto de origem das Representações Sociais absorvem a cultura, a comunicação e a
inserção nos níveis socioeconômico, institucional, educacional e ideológico.

Refletir sobre os elementos aqui narrados, e não analisados ou categorizados ao olhar cientificista da
academia, nos dá fôlego pelo respeito que emana diante do grupo de pescadores que participaram do
estudo. Nisso, a pesquisa produz avanço. Reconhecer que nas atividades pesqueiras, não há apenas pesca
e lucro, ou perdas financeiras. Há vidas que emanam vida.
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