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As narradoras de Itaoca: trabalho, in-
fância e produção de saberes no cotidia-

no de mulheres pescadoras
         

Maria Cristina Martins

A narração, em seu aspecto sensível, não é de modo al-
gum, o produto exclusivo da voz. Na verdadeira nar-
ração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, 
aprendidos na experiência do trabalho, que sustentam 
de cem maneiras o fluxo do que é dito.

Walter Benjamin.
                                                                             

A cena da pesquisa desenrolou-se nos espaços das casas e 
quintais de uma pequena ilha ao fundo da baía de Guanaba-
ra. Um grupo de mulheres sentadas em círculos, em peque-
nas cadeiras ou caixotes de madeira, extraía a carne do siri, 
enquanto narrava as histórias de suas vidas e da produção 
de seus saberes, baseadas no cotidiano da pesca que marca, 
desde a infância, essa comunidade de pescadoras de siri. 

As mãos “intervinham decisivamente na narrativa”, inter-
rompendo a ação laboral e, num gesto que erguia o instrumento 
de trabalho (a faquinha), davam mais ênfase ao fato contado. 
A metodologia utilizada na pesquisa baseou-se na abordagem 
etnográfica, desenvolvida em uma região localizada no municí-
pio de São Gonçalo, denominada de Ilha de Itaoca, pertencen-
te à APA (área de proteção ambiental) de Guapimirim.  

As histórias de trabalho contadas na roda de siri (espaço 
onde as mulheres exerciam suas tarefas na extração da car-
ne desse crustáceo) e os registros no diário de campo foram 
os principais instrumentos de coleta de dados da pesquisa.  
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Os fragmentos dos relatos que aparecem neste texto foram 
gravados nos espaços da roda com três gerações de mulheres.  
Os nomes foram escolhidos pelas informantes para denomi-
narem-se na pesquisa. Apenas uma delas preferiu permancer 
com seu nome.

Refletindo sobre os termos que designam as tarefas do tra-
balho de extração do siri – alguns chamam “descarnadeiras”; 
outros, “escarnadeiras” (em outras regiões catadeiras), per-
cebemos que, mais do que a definição semântica do termo, 
os dois significados se cruzam e aproximam os ofícios do pes-
quisador e dos informantes. Enquanto as mulheres extraíam 
a carne de siri na roda, eu investigava, cavava as histórias 
daquele trabalho. Segundo o dicionário Aurélio, descarnar 
significa separar da carne os ossos, separar da casca, escavar. 
Escarnar seria descobrir o osso, tirando a carne, descarnado, 
esburgar, raspar a pele.

Apesar das pequenas diferenças de significado, uma seme-
lhança se fazia presente no trabalho na roda: o sentido da 
extração, de algo que saía no movimento da memória coletiva 
e que circulava na roda; algo que foi sendo escarafunchado, 
esquadrinhado pelo pesquisador e pelos informantes, na bus-
ca da diversidade das vozes e dos sentidos. 

Questionando sobre o movimento de recuperação da me-
mória no campo das ciências humanas, Bosi (2004) nos apon-
ta reflexões sobre a função social da memória, das origens 
mais profundas da necessidade de “lembrar-se” para os seres 
humanos. Seria uma necessidade de enraizamento? Afirman-
do, a autora nos diz que: “do vínculo com o passado se extrai 
a força para a formação da identidade”.  Desse modo, a opção 
pelos relatos de vida não seria meramente uma “moda acadê-
mica” nas ciências humanas.

Nessa direção, a autora nos chama a atenção para o equí-
voco de validarmos como mais autênticos os depoimentos 
orais em detrimento de outras fontes mais oficiais. Não é uma 
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questão de autenticidade dos relatos orais, eles também se 
dobram à memória institucional e aos domínios do ideológico, 
aos clichês da cultura de massa. O que Bosi (2004) nos sinaliza 
é o entendimento de memória como movimento de recordar 
coletiva e individualmente. Ainda que a memória coletiva pú-
blica possa ter um destaque, produzido pelo próprio processo 
ideológico, o caráter individual da memória, sua força e seu 
movimento compõem também a história oficial. Entretanto, 
como diz a autora, é necessário cuidado nos caminhos da aná-
lise, pois a fonte oral “sugere mais que afirma” (idem, p. 17)

Destacamos, entretanto, a substância social da memória 
que traz a lembrança de trabalho, de infância, do lugar de 
seus habitantes e das mudanças no ecossistema da região. Os 
saberes produzidos, e que aqui conceituaremos como tradi-
cionais, circulam e se atualizam nas práticas de trabalho e nos 
modos de vida dos sujeitos da pesquisa.  

No exercício de lembrar o trabalho, as descarnadeiras de 
Itaoca se impuseram um lugar profissional que historicamen-
te constitui o perfil da ilha: a pesca artesanal e o beneficia-
mento do siri. Um coletivo de mulheres, que estão entre as 
mais tradicionais do Estado do Rio, nessa atividade. 

Nesse sentido, o tempo só tem valor para nós na sua vi-
vacidade cronológica, na sua intensidade entre o ontem e o 
hoje.  Nas rodas de siri, as mulheres mencionavam as conver-
sas como “matar o tempo pro trabalho passar mais rápido, 
para a mão não doer tanto”. O processo de extração da carne 
produz ferimentos perfurocortantes sistemáticos que podem 
até levar à perda das digitais. As mãos das descarnadeiras, em 
períodos de longas jornadas, ficam inchadas e até sangram.

Nesse movimento de lidar com o tempo, memória no uni-
verso de trabalho na pesca, outros sentidos foram emergindo, 
nos fazendo refletir sobre o tempo para aqueles sujeitos. A 
ideia do tempo vinculada ao trabalho e regulada pela mobili-
dade da natureza e dos ecossistemas marinhos. 
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O trabalho das mulheres, por exemplo, obedece a um tempo 
duplo – dividido entre o cuidar da casa e “esperar o peixe”. Não é 
o relógio que regula a tarefa e sim a obtenção ou não do produto, 
condicionada aos movimentos e aos fenômenos da natureza: 

Amanhã você não vem não, porque não tem siri. Olha só o 
vento... Sente só. Siri some... 
Edileusa (Diário de Campo).

Assim, eu também me rendia ao tempo desse cotidiano 
nas minhas tarefas de pesquisadora. Quando o siri sumia, 
eu tinha que andar por outras rodas que não as de siri, mas 
que também constituíam-se em espaços de encontros das mu-
lheres em seu cotidiano fora do trabalho na pesca. Foi assim 
que descobri o espaço da roda do salão. Um pequeno salão 
de beleza de propriedade de uma de nossas informantes mais 
jovem, que trabalhou como catadora de siri quando era crian-
ça, hoje exercendo a profissão de cabeleireira.  O salão de Jú-
lia situava-se em frente à escola pública e num ponto estraté-
gico para as minhas observações de campo. Ali, constitui-se 
em ponto de encontro de mulheres, homens e crianças, que a 
procuravam para cortar o cabelo ou mesmo as professoras da 
escola que, em geral, saíam dali para outras jornadas de tra-
balho ou estudo; sendo assim, o salão para elas constituía-se 
em uma opção de cuidados com a higiene e beleza sem desper-
diço de tempo. Júlia também passou a me salvar das mazelas 
da falta de tempo. Depois de um dia de trabalho de campo, 
muitas vezes, no final da tarde de sexta-feira, ela me fazia 
parar para ouvir as histórias do lugar, enquanto me cortava 
o cabelo, pintava ou fazia escova. Em pouco tempo, a notícia 
de que havia uma pesquisadora no salão de Júlia, que esta-
va escrevendo sobre as histórias do lugar e dos pescadores, se 
espalhou.  O espaço tornou-se importante para a coleta de 
dados e vivência com outros moradores. Deu origem a um dos 
capítulos da tese sobre a história do lugar. Embora não fosse 
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esse meu objeto de estudo, me rendi aos encantos das narra-
doras de Itaoca, que disputavam a minha opção de registro, 
algumas solicitando que eu buscasse, em documentos, a ve-
racidade dos fatos e as datas do acontecido, já que, como me 
diziam, nem todo mundo conta a história certa ou tem cabeça pra 
lembrar .  Às vezes, voltavam no dia seguinte para segredar ao 
pesquisador sobre a veracidade dos fatos contados: 

Ah! Mas contaram a história errada pra senhora... Essa 
ponte nunca foi assim, não. Esse nome é inventado; eu tô 
aqui há muito tempo, eu sei.         
Morador (Diário de Campo).

Outros me indicavam as histórias que eu deveria ou não 
pôr no meu caderninho, já que, segundo uma das informan-
tes, nem tudo que se via ou ouvia na ilha deveria ser contado 
e nem todo fato era verdade acontecida. 

Eles me sinalizavam as zonas de segredo e davam a dimen-
são da confiança que eu obtinha e que não poderia perder.  Em 
vários momentos, me sentia como o personagem da película 
nacional: Os Narradores de Javé, num ofício de pesquisador im-
plicado e com a aparente simples tarefa de registro dos fatos 
dando a eles o floreamento científico que o texto acadêmico 
exige e que os sujeitos da pesquisa demandam. Segundo a fala 
do personagem no filme citado: “... Uma coisa é o fato aconteci-
do; outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado 
na forma escrita, para que o povo creia no acontecido”. 

pRÁTICAS dE TRABALHO E GÊNERO

Nas práticas de trabalho e no universo cultural e simbólico 
que envolve a pesca, o peso do elemento masculino ainda é 
muito forte e o papel da mulher marcado pela hierarquia mar 
versus terra, definindo as tarefas e o território. Segundo Wo-
ortman (1991), “a classificação do espaço natural é também 
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uma classificação de espaços sociais e de domínios pertinentes 
a cada gênero”.

O mar é percebido como domínio do homem, em oposição 
a terra, domínio da mulher. Em muitas regiões do país, o ima-
ginário simbólico relacionado às crenças e tradições traduz-se 
em interditos para as mulheres, consideradas portadoras de 
má-sorte para a pescaria. (LIMA, 2003)

No caso do grupo de mulheres descarnadeiras de siri, as ta-
refas que envolvem a extração da carne de siri são entendidas 
como forma tradicional e complementar ao grupo de pesca 
(tarefas dos homens). Cada descarnadeira se referencia a um 
pescador (“tiram siri para”) que pode ser pai, marido, irmão 
ou outros. É uma atividade de trabalho que envolve parceria 
e compromisso, sem vínculo de contrato. Quando alguém não 
pode tirar siri, indica outra descarnadeira ou pede ajuda para 
não falhar com o compromisso assumido.

Isso reforça as alianças de grupo em torno dos códigos de 
trabalho. É preciso ter certeza de que cada um cumpre o seu 
papel, já que o produto da pesca é imprevisível e altamente pe-
recível. Os códigos de trabalho não são estabelecidos apenas sob 
a tradicional oposição trabalho de homem versus trabalho de 
mulher, mas sobre as relações de um grupo específico de homens 
e mulheres na reprodução de sua vida material e simbólica.

Para Sarti (2003, p. 88), o papel que o grupo atribui ao 
trabalho do homem está ligado a diferentes formas de pensar 
a identidade masculina. 
   

O trabalho é muito mais que o instrumento de sobrevivên-
cia material, mas constitui o substrato da identidade mas-
culina, tornando um jeito de ser homem. É condição de sua 
autonomia moral, ou seja, de afirmação positiva de si, que 
lhe permite dizer: eu sou. 

Antes de começar a comercialização da carne de siri, esse 
crustáceo era vendido inteiro para consumo in natura nos 
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mercados de São Gonçalo, Niterói e Rio. A introdução e o 
aprendizado de uma nova técnica tornaram-se alternativa 
de trabalho para os pescadores e suas famílias, especialmen-
te para as mulheres. Apesar da pouca remuneração, a abun-
dância do produto e o empenho familiar na atividade podiam 
auferir uma remuneração a mais (além da venda do pescado), 
como também incluir um maior número de familiares, como 
as crianças e adolescentes.

Com a entrada da atividade de extração da carne de siri, a 
contribuição do trabalho das mulheres, crianças e adolescen-
tes aumentou. Antes, suas atividades estavam voltadas para 
tarefas domésticas, cata do caranguejo, retirada de lenha do 
mangue, conserto e confecção de redes de pesca. Algumas 
poucas mulheres pescavam sós ou com seus maridos e irmãos.

O trabalho de extração do siri sofreu poucas mudanças ao 
longo do tempo, permanece ainda com características rudi-
mentares de trabalho. O tempo de existência dessa atividade, 
segundo os depoimentos, é de mais ou menos 50 anos, sendo 
Itaoca considerado um dos pontos mais tradicionais na utili-
zação dessa técnica no Rio de Janeiro.  A estimativa, segundo 
as associações de pescadores locais, é de que existam cerca 
de 160 mulheres envolvidas nessa atividade na ilha, dados do 
ano de 2004. 

As mulheres tecem críticas em relação às condições de traba-
lho e higiene na extração do produto. Elas reconhecem a preca-
riedade do trabalho, isso acaba contribuindo para uma imagem 
desqualificante do ofício e qualidade duvidosa do produto.

Tanto o sistema de extração como o de armazenamento do 
produto não se adequam a padrões básicos de higiene. Entretan-
to a infraestrutura necessária para efetivar as mudanças no pro-
cesso de beneficiamento é de alto custo para os trabalhadores.
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TRABALHO, SABERES E SOBREvIvÊNCIA: TECENdO OuTRAS REdES 
pARA GANHAR A vIdA

  
Os processos de transformação no campo da produção 

material e cultural dos homens não se deram de forma úni-
ca para toda a humanidade, em todas as regiões do planeta. 
Algumas práticas de trabalho foram alteradas no processo de 
desenvolvimento e modernização da sociedade capitalista, 
mas conservaram características próprias, ligadas à produ-
ção voltada para a subsistência. Na economia, em caráter de 
subsistência, produz-se para satisfazer uma gama limitada e 
pouco cambiante de necessidades. O trabalho é indissociável 
de seus fins e, como consequência, da vida, mesmo em seu 
conjunto. (ENGUITA, 1989). 

As populações descritas como tradicionais, como é o caso 
dos pescadores artesanais, dos caiçaras e outros, caracterizam-
se por esse tipo de produção. Segundo Diegues (2002, p. 23):

A forma social de produção dessas populações é a de peque-
na produção mercantil. Isto é, ainda que produzam merca-
dorias para a venda, são sociedades que garantem sua sub-
sistência por meio de pequena agricultura, pequena pesca, 
extrativismo. São formas de produção em que o trabalho 
assalariado é ocasional e não é uma relação determinante, 
prevalecendo o trabalho autônomo ou familiar. 

Como salienta o referido autor, essas populações encon-
tram-se articuladas e dependentes da formação social capi-
talista. O pescador não vive num mundo idílico nem é um 
personagem de aventuras, perdido numa ilha. Ele se insere na 
conjuntura local e global e nas esferas da produção. Vender o 
peixe ou a carne de siri, por exemplo, é uma atividade econô-
mica que mobiliza pelo menos três tipos de trabalhadores: o 
pescador, as descarnadeiras e o atravessador. Requer a exis-
tência de um mercado consumidor, de apetrechos de pesca, 
armazenamento e transporte. E está submetida à política do 
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setor pesqueiro, à política ambiental e aos projetos regionais 
de geração de emprego e renda. A atividade no beneficiamen-
to do pescado, entretanto, em várias partes do Brasil é uma 
alternativa de trabalho com baixa remuneração e tomada 
como uma atividade temporária, um “biscate”, ligada a tare-
fas conferidas às mulheres no setor da pesca artesanal.       

Aí, quando não dá pra arrumar nada a gente volta pro siri. 
Os empregos tá escasso, né? (...) Depois que o óleo derra-
mou... Quer dizer, você tem que arranjar um biscate, fazer 
alguma coisa, porque só o siri não dá... 
Chana (Diário de Campo).

Algumas famílias buscam outras estratégias de sobrevi-
vência, aproveitando o aprendizado tradicional de confecção 
dos apetrechos de pesca.

A tecelagem das redes obedece a técnicas que podem ser 
aplicadas na confecção de malhas e telas para outros fins e 
comercializadas no mercado como, por exemplo, as telas de 
proteção utilizadas em residências, condomínios, quadras de 
esporte. 

A rede é um trabalho solitário, cada um tem que fazer a 
sua. Eu vou dormir meia noite e acordo às cinco. Entalhar 
rede, fazer a montagem da rede. Montar a parte da boia e 
a parte dos fundos. Eu prefiro a rede, dá mais que o siri. 
Alice (Diário de Campo).

Além da rede de pesca, as mulheres constroem outros ape-
trechos para apanhar o siri, como o puçá.  A ausência do pro-
duto da pesca interfere no modo de vida dos grupos. Essa 
ausência pode ser registrada tanto pelos desastres ambientais 
(derramamento de dejetos químicos, poluição da baía) como 
pelas questões relacionadas ao defeso, períodos do ano em que 
a pesca de determinadas espécies é proibida.

O defeso, em termos de concepção, é uma estratégia de 
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proteção à reprodução das espécies, já que ele protege os mais 
jovens para chegarem à idade adulta, perpetuando assim a 
espécie. Esse é o paradigma que norteia a lei, desse ponto de 
vista inquestionável. Entretanto, para muitos pescadores e 
especialmente as mulheres descarnadeiras que ainda não re-
cebem o seguro defeso, é um período de desemprego e de mui-
tas dificuldades, já que vários membros da família ficam sem 
atividade e renda.   
    
O TRABALHO mORTO - BuSCANdO ROmpER COmO CICLO TRANSGER-
ACIONAL dA pOBREzA

A desvalorização do profissional da pesca é bastante pon-
tuada nos processos de entrevista e o trabalho na pesca ques-
tionado como projeto para os filhos. 

Olha, eu saí pro trabalho desde os sete anos. Ganhei espí-
rito de pescadora; papai botou todo mundo na pescaria. 
Aí, hoje em dia, o Mário aprendeu com ele, eu aprendi, os 
sobrinhos aprenderam. Todo mundo aprendeu com ele; se-
guiram a mesma profissão: tecer rede e pescar... um bom 
serviço; quando não tem, não tem nada. É um serviço difí-
cil de viver. Não dá pra apostar. 
Bené (Diário de Campo)

A diminuição do território de trabalho, em consequência 
da poluição ambiental e das questões estruturais da pesca no 
Brasil, tem afastado as populações mais jovens dessa profis-
são, especialmente nas áreas onde as condições de vida e tra-
balho encontram-se degradadas, como Itaoca; a opção de ser 
pescador é cada vez mais rechaçada pelas famílias. No caso do 
trabalho no beneficiamento do siri, as mães acham que não 
vale à pena sacrificar a escola por tão pouco, especialmen-
te depois que como dizem: “o óleo derramou”. Esse episódio 
acontecido é aqui tratado como um episódio ambiental que 
acarretou perdas afetivas, atingindo o território de vida e tra-
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balho das mulheres e suas famílias.  A categoria de território, 
segundo as ideias de Santos (2004), define-se como um conjun-
to dos objetos sociais e dos dados naturais, modificados pela 
ação intencional do homem, pelos seus sucessivos sistemas de 
engenharia. No uso ambíguo da palavra espaço, por vezes en-
contramos as designações de lugar, território e paisagem. O 
acidente ambiental ocorreu no ano de 2000, quando houve 
um derramamento de dejetos industriais nessa região, de res-
ponsabilidade da empresa Petrobras. Em cerca de noventa 
por cento das entrevistas e registro no diário de campo, esse 
episódio é mencionado. Em outra direção, mas com pontos 
convergentes, o estudo sobre percepções ambientais, repre-
sentações, atitudes e valores dos homens, que ganha força a 
partir da década de setenta, tendo como um de seus represen-
tantes Y-Fu-Tuan, é, para nós importante aporte. Este autor 
traz o conceito de topofilia e aborda as percepções e valores 
dos homens na sua relação com o meio ambiente, com seu lu-
gar. Segundo o mesmo autor, a gama de significações dada ao 
lugar pelo homem é um dos itens que o diferenciam de outros 
animais.  Os espaços e os objetos são símbolos de pertenci-
mento a um grupo, a uma atividade profissional, a um gênero 
humano. São marcas no espaço, do lugar e da cultura de um 
grupo.  Assim, o impacto nos espaços de moradia e trabalho 
de populações que vivem da pesca artesanal, por exemplo, 
não produz apenas um dado econômico na renda local, mas 
produz uma intervenção nas formas de sociabilidade e nas 
relações de pertencimento e vizinhança. Cada objeto de uso 
cotidiano no trabalho da pesca ou no beneficiamento do pes-
cado possui uma relação afetiva com esse trabalhador. O bar-
co é, em algumas ocasiões, a própria casa.  A rede um esforço 
financeiro e de habilidades de um coletivo. Para as mulheres 
descarnadeiras de siri, as faquinhas, utilizadas para extração 
da carne do crustáceo, constituem objetos que auxiliam nas 
tarefas laborais, encontram-se em destaque nas casas e são 
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guardadas como relíquias, segundo Chana, que trabalha com 
siri há vinte anos: “a faquinha pega o jeito da mão”.                                   

A valorização da atividade da pesca como tradição de 
aprendizado familiar, no entanto, é secundarizada em tem-
pos atuais pela impossibilidade de sobrevivência daqueles 
que seguem essa profissão herdada dos pais. Ao mesmo 
tempo, a baixa escolarização e a falta de habilitação para o 
exercício de outras funções no mercado de trabalho, dificul-
tam o acesso a postos mais qualificados.  O apego a uma prá-
tica cultural de trabalho, ligada à família e ao lugar, embora 
fraturada pela realidade atual, ainda constitui-se numa es-
tratégia de resistência e manutenção do grupo. São práticas 
que atravessam o cotidiano, definem os aprendizados sobre 
os ecossistemas naturais, constituem, também, a identida-
de dos moradores mais antigos, que se reconhecem como as 
famílias tradicionais de pescadores, conhecedoras dos terri-
tórios de pesca na baía e no mangue.  Para as crianças, as 
práticas de trabalho constituem-se em ações socializadoras 
e são vistas pelos informantes como definidoras de um bom 
aprendizado. Representam, na verdade, as construções his-
tóricas e ideológicas acerca do trabalho para as populações 
campesinas e pobres. 

Desde a idade de 5 anos que papai pegava... ele ia dormir e 
dizia assim pra gente: Oh, tem que consertar a rede. Aí, nos 
tinha... dizia: conta as malhas dos lados e bota resguardo. 
Aí, a gente contava a malha e ia pegando, claro, né. Aí, 
fazia aquele remendo na rede. 
Carla (Diário de Campo).

Os estudos de Rizzini, Irma e Holanda (1996) e Sarti 
(2000) apontam outras questões.  As discussões sobre traba-
lho/pobreza e estilo de vida das populações jovens, embora 
não sejam objetos de aprofundamento em nosso estudo, de-
vem, porém ser sinalizadas. Segundo Madeira (1997), a re-
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lação tão direta entre trabalho e pobreza não explica, por 
exemplo, os padrões de comportamento, entre os jovens, em 
relação a novos hábitos e ao consumo que, muitas vezes, é a 
causa principal do ingresso no mercado de trabalho e não a 
sobrevivência imediata da família. As oportunidades de tra-
balho e não apenas o desejo ou necessidade de trabalhar tam-
bém devem ser analisados. O desejo de seguir uma profissão 
e não outra pode passar pelos padrões de consumo e busca de 
status, mais do que pela tradição familiar ou pelas dificulda-
des imediatas de sobrevivência.

A infância aqui não é sinalizada como uma exata demar-
cação de período etário; é vista na relação estabelecida pelas 
informantes com seus filhos e netos. Desse modo, os filhos 
adolescentes estão incluídos na categoria de infância. Quan-
do as mulheres se reportam às suas memórias de infância isso 
também acontece. Nas entrevistas, muitas vezes ao relatarem 
um fato de infância, quando eu perguntava o período de vida, 
a idade, os fatos podiam ter acontecido aos sete, aos dez ou 
aos quinze, dezesseis anos: era tudo caracterizado como tem-
po de infância. (MARTINS, 2005).

Todas as mulheres entrevistadas começaram a trabalhar des-
de criança ou no início da adolescência (entre 5 e 15 anos): algu-
mas, no trabalho em unidade familiar, na pescaria ou na confec-
ção de apetrechos, cata do caranguejo; outras, como domésticas, 
babás, cozinheiras, alternando com as atividades na pesca.

A maioria interrompeu o processo de escolarização pelas 
dificuldades de conciliar trabalho e escola, premidas pelas ne-
cessidades materiais, o que lhes obrigou a ingressarem cedo 
no trabalho. Um trabalho descrito como precarizado e árduo 
para muitas dessas crianças, hoje mães, tias, avós.

A escola é tomada como uma instituição que preserva a 
infância e pode evitar o destino de dificuldades e baixa esco-
larização experimentados pelas informantes em sua infância. 
Romper com a própria história passa a ser um objetivo de 
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vida para as mulheres em relação aos seus filhos, ainda que à 
custa de sacrifícios.   

Porque eu quero que ela termine o estudo. Depois que ela 
terminar... porque dinheiro para ela fazer faculdade eu não 
vou ter. Faculdade hoje é muita coisa entendeu? Eu não 
vou ter, mas pelo menos pré-vestibular eu quero que ela 
faz, porque fazendo o pré-vestibular já tem mais chance de 
arrumar um serviço melhor 
Telma (Diário de Campo).

REFLExõES FINAIS: pRÁTICAS dE TRABALHO E SABERES AmBIENTAIS 

O trabalho no mar confere uma identidade singular ao su-
jeito pescador, que o diferencia daqueles que trabalham pre-
sos a terra. As condições objetivas do trabalho expressam, na 
verdade, modos de pensar e representar o universo de vida e 
conhecimento sobre os territórios marítimos, que não se an-
coram apenas em aparelhos, sonares e computadores, mas em 
vivências, observações e crenças.

A pesca hoje possui aparatos tecnológicos e experimenta 
processos econômicos de produção em grande escala. O desen-
volvimento tecnológico conferiu maior controle do processo 
de captura e industrialização do pescado. Entretanto, existe 
um dado de imprevisibilidade do qual o domínio tecnológico 
não dá conta e nem sempre abarca.

Os pescadores artesanais no Brasil, que se constituem em 
um grande contingente de trabalhadores, convivem diaria-
mente com a imprevisibilidade e o baixo desenvolvimento 
tecnológico de suas embarcações, apetrechos de pesca, arma-
zenamento e comercialização do pescado, o que lhes subme-
te à condição precária de vida e trabalho. Ao mesmo tempo, 
em outro ramo da produção pesqueira, as formas de captura 
acessam tecnologias de ponta, supervalorizando os artifícios 
tecnológicos e a busca do aumento da produção, mesmo que à 
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custa do esgotamento dos recursos naturais e ou da utilização 
de formas predatórias e agressivas ao meio ambiente.  Essa 
realidade estrutural da pesca no Brasil coloca em desvanta-
gem social e política a imensa massa de mulheres e homens 
que vive da pesca e que complementa os índices de trabalha-
dores analfabetos, ou com pouca escolarização e qualificação 
profissional.  Desse modo, a desqualificação do conhecimento 
prático, a que chamamos de tradicional e que é acumulado 
por essas populações, é conseqüência, em parte, dessa reali-
dade social e política. Cabe sinalizar que as discussões sobre 
trabalho, escola e conhecimento na sociedade capitalista não 
devem ser desconsideradas1.       

 O predomínio de um saber tecnológico, que desqualifica 
as práticas tradicionais e o conhecimento das populações, 
inscreve-se nas questões relacionadas aos paradigmas da ci-
ência e à reprodução das estruturas de poder da sociedade. No 
contanto permanente com os ecossistemas naturais, os pesca-
dores e pescadoras acumulam conhecimentos sobre as regi-
ões, seus ciclos naturais, a reprodução e migração das espé-
cies. Esse conhecimento deveria ser incorporado às definições 
técnicas das políticas ambientais e dos planos de manejo das 
áreas naturais protegidas.  Na verdade, reconhecer a impor-
tância desse conhecimento é implicitamente reconhecer essas 
populações como sujeitos históricos, portadores de conheci-
mentos importantes e de poder de gestão (DIEGUES, 1999).

O modo de pensar dos chamados povos tradicionais, es-
pecificamente os pescadores artesanais, não está alheio e 
fora das imposições da sociedade atual que, entre outras 
coisas, produz visões por vezes equivocadas e desqualifican-
tes dessas populações. O pescador é visto como indolente, 
preguiçoso, portador de saberes atrasados.  Os próprios pes-
cadores identificam-se assim ou se referem dessa forma aos 
seus companheiros e companheiras. 

A educação, por outro lado, via escola, reforça outra ima-
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gem, sob uma percepções idílica e romântica, presentes nos 
próprios livros didáticos e nos projetos curriculares voltados 
para as discussões das profissões.

As formas de conhecimento dos povos do mar e suas prá-
ticas de transmissão não são percebidas como aprendizagem 
ressignificantes no fluxo da história desses grupos. A esse res-
peito, Cunha (2004, p. 106) coloca: 

(...) além de o pescador artesanal ser destituído de sua con-
dição de humanidade, os olhares externos desconhecem 
que esse sujeito social possui uma forma de ordenação tem-
poral e espacial dissonante do contexto urbano-industrial 
e um conjunto de saberes patrimoniais decorrentes de uma 
interação secular com a natureza, dos quais a modernidade 
não pode prescindir para sua continuidade no tempo. Isso, 
em que se pesem as mudanças sociais que se vêm proces-
sando no interior das comunidades pesqueiras nas últimas 
décadas, descaracterizando-as em função da expansão, do 
turismo e da especulação imobiliária em seus territórios.

 
Segundo Diegues (2002), as populações tradicionais ou 

culturas tradicionais são na verdade padrões de comporta-
mento transmitidos socialmente. São modos mentais usados 
para perceber, relatar e interpretar o mundo, símbolos e sig-
nificados socialmente compartilhados, além de seus produtos 
materiais.

Numa discussão mais ampliada em relação ao saber e à 
cultura das populações tradicionais e os novos debates sobre 
memória e patrimônio, podemos estabelecer algumas relações.

Segmentos da sociedade civil e intelectuais voltados para 
a questão dos saberes tradicionais e locais trazem hoje a de-
fesa de um novo conceito de Patrimônio Cultural. Esse novo 
conceito, segundo alguns autores, desloca-se do engessamen-
to anterior em que somente os bens de “pedra e cal” (igrejas, 
pontes, chafarizes) poderiam ser considerados patrimônios, 
para construir uma noção mais ligada ao homem e a suas ex-
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pressões culturais (ABREU e CHAGAS, 2003).
Essa nova noção de patrimônio incluiria desde a língua, as 

festas, os rituais, as danças, as lendas e mitos, até os fazeres 
diversificados, criando assim o patrimônio cultural intangí-
vel. Segundo os autores citados: 

Essa definição passa inclusive pelo campo do ‘biopatrimô-
nio’ genético, propondo novos olhares para a relação entre 
natureza e cultura, facilitando a compreensão da noção de 
patrimônio natural, como uma construção que se faz a par-
tir do intangível. (ABREU e CHAGAS, 2003, p. 12)

Essa nova conceituação liga-se à de cultura, incluindo há-
bitos, costumes, tradições, crenças, enfim, um acervo de reali-
zações materiais e intelectuais da vida em sociedade, trazen-
do a ideia de diversidade e pluralidade.  As contribuições da 
antropologia e da pesquisa etnográfica são fundamentais para 
ampliar as discussões sobre patrimônio intangível.

A década de 1990, quando se destacam com mais força as 
discussões sobre a “Convenção de diversidade biológica”, si-
nalizou a formulação de novas políticas e determinações para 
as populações tradicionais, sobre o uso de recursos genéticos, 
reconhecendo a estreita relação entre a conservação destes re-
cursos e os conhecimentos, dos modos de vida, costumes e tra-
dições dessas populações.

Segundo os termos da Convenção sobre diversidade bioló-
gica, as populações tradicionais interagem com o ambiente na-
tural, conhecendo-o profundamente e conservando-o, uma vez 
que desenvolveram atitudes de pouco ou nenhum impacto para 
os ecossistemas (idem).

O que está na verdade em questão em relação às discussões 
sobre patrimônio e populações tradicionais é a afirmação da 
diversidade cultural e do uso coletivo dos bens materiais. Uma 
discussão que vai pela contramão de uma proposta de caráter 
jurídico e de propriedade estatal ou privada desses recursos. 
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Pensa-se hoje numa legislação capaz de proteger os conheci-
mentos tradicionais - o saber-fazer, não definindo apenas uma 
propriedade (patente), mas sua origem e o uso coletivo. 

Refletir sobre a produção e qualificação desses saberes para 
gestar as políticas ambientais e os planos de gestão das cidades 
constitui-se em metas importantes para uma relação homem/
natureza e espaço urbano, numa perspectiva sustentável.  E o 
que seria esse “sustentável”? 

A modernidade técnica postulou um modelo de ciência e sa-
bedoria que rompeu com o saber de cunho ancestral, impondo 
o saber e a verdade sob paradigmas ocidentais. Isso nos legou 
uma herança de visão reducionista da ciência, orientada pelo 
domínio da técnica sobre o mundo natural (SOUZA, 2007).  A 
essa visão de ciência corresponde também um modelo civiliza-
tório, que pressupôs a inesgotabilidade dos recursos naturais. 
Para autores como (MORIN, 2000), o modelo predatório de re-
lação com a natureza está fadado a se extinguir. A experiência 
de ver se esgotarem os recursos pesqueiros, que alimentaram 
gerações de familiares, produz para as populações de pescado-
res um conhecimento sobre a preservação dos ecossistemas lo-
cais, alertando para o significado da sustentabilidade, além da 
compreensão do discurso técnico ou ideológico, o que por si só 
não soluciona os problemas ambientais nem garante uma cons-
ciência ecológica. O pescador, como já dissemos, vive no mundo 
real e também deseja o tal progresso e seus ícones de consumo.  

A perda do que chamamos de diversidade biofísica e cul-
tural (SOUZA, 2007), para as populações tradicionais que 
habitam principalmente as zonas litorâneas, é um dado real 
que só poderá ser transposto, em termos ideais, se houver uma 
mudança nas políticas de meio ambiente e de valorização dos 
saberes locais, no que concerne à manutenção da biodiversida-
de dos ecossistemas. 

É nesse contexto que vem sendo esboçada, nos últimos 
anos, em vários países do sul, uma nova teoria de conser-
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vação ambiental denominada de conservação. Essa teoria 
prevê a valorização dos conhecimentos locais e das práticas 
de manejo aplicadas pelos grupos, associadas aos conheci-
mentos científicos.(SOUZA, 2007,103)

 
Outro autor que discute nessa direção, destacando a posi-

tividade para uma política conservacionista, é Diegues (2001, 
p. 82). Para ele:

O cientista tem vantagens em dois níveis: no mais global, o 
uso de sistemas geográficos informatizados e o uso de ban-
cos de dados e, no âmbito local, por outro lado, acumula 
conhecimentos de várias gerações sobre ecossistemas e suas 
variações. Existe, pois, grande necessidade de se integra-
rem essas duas contribuições ao planejamento e à execução 
de ações conservacionistas.

Voltando aos dados do estudo, as práticas de trabalho das 
mulheres descarnadeiras de siri envolvem uma rede de sig-
nificados culturais e conhecimentos sobre os ecossistemas lo-
cais: reprodução das espécies, safra do pescado, direção do 
vento relacionada às condições da pescaria. Envolve também 
as práticas de grupo aprendidas através de três gerações de 
mulheres que, na dinâmica da roda de siri, atualizam as histó-
rias do lugar e de seus sujeitos. A primeira geração, conforme 
caracterizada no estudo, composta pelo grupo de avós, de-
senvolveu atividades na roda de siri entre cinquenta e trinta 
anos. A segunda, filhas e netas, entre trinta e vinte anos. A 
terceira geração, composta pelas bisnetas ou noras mais jo-
vens, entre dez e quinze anos de trabalho. A disposição física, 
a forma e o instrumento de trabalho variaram muito pouco 
nos últimos cinquenta anos. 

O estar em círculo, a que chamamos roda de siri, agregava 
não só os vizinhos, mas também as crianças. Nesse caso, as 
rodas serviam como espaços de aprendizado para as crianças 
sobre os ecossistemas locais e práticas de trabalho na pesca. 
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Quando necessário, as crianças auxiliam na extração da carne 
de siri sem, contudo, assumirem um compromisso com a ren-
da da família. O aprendizado escolar é mais valorizado e tido 
como tarefa definidora da infância; é mais importante do que 
o trabalho. Nossa mais velha informante, aos 92 anos, traz as 
lembranças de um tempo em que estudar era um privilégio 
de poucos ou de quem tinha algum recurso para pagar uma 
explicadora para os filhos, já que na ilha não existia escola.   
  

E claro que é a escola! Porque a criança com três anos vai 
direto, né? Quando chega a dezoito é gente no meio do 
povo.  E o trabalho?  Escola é escola.
Semirami (Diário de Campo). 

  
O aprendizado ligado à cultura da pesca é indicado como 

importante e definidor de uma identidade, mas apontado como 
algo que só tem validade para o grupo em espaços específicos.  
Para as mulheres, não é um trabalho socialmente aceito como 
tarefa profissional.   

A relação com o saber e as relações de saber, distinguidas por 
Charlot (2000), nos ajudam pensar um pouco sobre essas ques-
tões, no que concerne à legitimidade dos saberes para os sujeitos 
num dado grupo social. As posições e as práticas sociais reve-
lam colocações do ponto de vista do aprender e do saber, para 
os sujeitos dependendo de qual lugar estão ocupando nas rela-
ções sociais. É claro, como nos salienta o autor, isso não é uma 
proposição determinista. Entretanto, para alguns grupos, certos 
conteúdos são validados num espaço e não em outro. Certas for-
mas de construir o saber são invalidadas no fluxo da dinâmica 
escolar.  Para os jovens, por exemplo, os conteúdos do aprender 
podem definir uma identidade cultural ou profissional, um au-
mento na autoestima, não que isso por si só reverta os processo 
macroestruturais da sociedade ou as formas de poder.

O episódio do derramamento de óleo, já citado e que deu ori-
gem a intervenções legais, no que concerne à aplicação das ações 
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compensatórias por crimes ambientais (Lei 9.605/98) aplicadas 
na região de Itaoca, funcionou como dispositivo de discussão e 
organização dos moradores e das pescadoras sobre as questões 
ambientais e os ecossistemas da região que, na verdade, por per-
tencer a uma das APA mais importantes da região, deveria ser 
mais bem protegida.    

Os conhecimentos sobre os ecossistemas naturais circulavam 
na roda de siri e alimentavam longas conversas, traziam os vizi-
nhos, os pescadores, explicitavam as preocupações com os ecos-
sistemas, com as condições de trabalho. Faziam circular os lau-
dos técnicos e as interpretações sobre os mesmos, como lembra 
uma de nossas informantes e liderança local: 

(...) o mangue filtra entendeu? Qué dizer... Aí, que toda 
poluição que vem vai pro mangue. É garrafa, sapato, pol-
trona, geladeira... É tudo fundo de baía... Então, vem tudo 
pra cá pro nosso lado, né? Inclusive o vazamento de óleo. 
(Diário de Campo).

As intervenções no espaço físico da ilha, em consequência 
da aplicação das ações compensatórias, foram bastante cri-
ticadas pelas nossas informantes. Segundo os depoimentos, 
essas ações foram implementadas sem uma consulta à popu-
lação e se deram de forma impositiva à cultura local.  Um 
dos exemplos citados foi a obra de construção de um área 
de lazer que impôs um padrão arquitetônico, nos moldes de 
outras regiões do país, criando assim o chamado: “calça-
dão  da praia da Luz.”  Além da intervenção no espaço e na  
paisagem local,   a obra ocasionou  perda nas alternativas 
de renda dos moradores e também no patrimônio históri-
co tombado. As barraquinhas de venda de peixe, petiscos 
e bebidas, montadas pelos moradores, foram substituídas 
por quiosques, alugados agora por quem podia arcar com os 
custos do empreendimento, a maioria comerciantes de fora 
da ilha.  
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Existe, também, na região, um acervo arquitetônico - a 
capela da Luz, construída pelos portugueses no século XVII 
e que teve sua fachada alterada, segundo os depoimentos, de 
forma equivocada, desrespeitando as definições do patrimô-
nio histórico. Embora se reconheça a importância das obras 
para o lazer da população local e para a preservação do pa-
trimônio, isso não reverteu, entretanto, em projetos perma-
nentes e efetivos voltados para o turismo e geração de renda.                                

 Pensar sobre os saberes produzidos nas práticas das po-
pulações tradicionais não define outros modos estruturais de 
vida, que o capitalismo atual e globalizado impõe também a 
essas populações. Tampouco, define outras tramas econômi-
cas e de sobrevivência. Entretanto, produz outros modos de 
pensar o conhecimento e as práticas, empoderando os sujei-
tos e qualificando suas narrativas no fluxo da produção dos 
saberes.        

NOTAS
1 A esse respeito, ver: Enguita, 1999; Frigotto e Ciavatta, 2001 e 
Antunes, 2002.
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