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RESUMO

Estudo que aborda a experiência de aprendizagem das marisqueiras de Salinas da
Margarida-Bahia no seu trabalho, considerando os aspectos do conhecimento prático, da
educação familiar, da educação formal, da pesca artesanal e dos movimentos sociais. A
perspectiva se baseia no conceito de experiência educativa de Dewey (2010), explorando-o
a partir da sua dimensão existencial e formativa, vivenciada no cotidiano da mariscagem,
campo em que as marisqueiras desenvolvem seu saber, sustentável e ecológico, seu
trabalho e se relacionam com a natureza e as companheiras de trabalho. A abordagem se
debruça sob a concepção da mariscagem como uma prática educativa, bem como coloca
em evidência as experiências destas mulheres marisqueiras tanto na maré, locus de
aprendizagem, como na família, na escola, nas associações e nos movimentos sociais
oriundos das comunidades pesqueiras. Como metodologia, foi utilizada, depois da pesquisa
bibliográfica, a observação e entrevista centrada na pessoa (MOTA, 2012), que têm como
foco pontuar os aspectos subjetivos e sociais das marisqueiras, abordando seus pontos de
vista sobre a experiência educativa na prática da mariscagem e nos outros espaços de
educação aqui referidos. Conclui-se o estudo, realizando observações sobre as implicações
da experiência educativa nos diversos espaços frequentados pelas marisqueiras e
evidenciando-a como condição pedagógica ontológica do ser humano.
Palavras-chaves: experiência-educação-marisqueira-conhecimento prático.

ABSTRACT

This study explores the learning experience through work of women who collect shellfish
in the municipality of Salinas da Margarida – Bahia, considering the aspects of practical
knowledge, family education, formal education, and the knowledge of artisanal fishing and
of social movements. This approach is based on Dewey’s (2010) concept of educational
experience, exploring the concept from the vantage point of its existential and formative
dimensions, experienced in the daily life of shellfishing, the field in which the shellfishers
develop their sustainable and ecological knowledge, and their work, as well as where they
relate to nature and to their workmates. The approach ponders the conception of
shellfishing as an educational practice, and also makes evident the experiences of these
shellfishing women on the sea--the locus of learning—within the family, at school, and in
the associations and social movements arising in the fishing communities.
Methodologically, the study first explores the literature on fishing, then utilizes site
observation and interviews centered on the person (MOTA, 2012), whose focus is to point
out the subjective and social dimensions of the shellfishing women, exploring their points
of view about the educational experience in the practice of shellfishing and in other
educational spaces referred to above. The study concludes with observations on the
implications of the educational experience in the diverse spaces in which the women live,
and makes explicit that the experience constitutes a pedagogical and ontological condition
of being human.
Keywords: experience, education, shellfishing women, practical knowledge.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visa especificamente apresentar os resultados da pesquisa intitulada Na
maré e na escola: experiências educativas de marisqueiras de Salinas da Margarida-BA. O
objeto desse estudo são experiências educacionais de três marisqueiras e um pescador de
Salinas da Margarida-BA. Nossa perspectiva procura abordar a produção do conhecimento
desenvolvido por essas(es) profissionais através da prática da mariscagem e de outras
experiências educativas, evidenciando a primeira como uma prática educacional
diferenciada das oficiais. Vislumbramos, a partir destas observações, refletir como
acontece o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido entre as marisqueiras, como
essa e outras experiências educativas interferem em suas vidas e quais as implicações daí
advindas.
Partimos da ideia que a mariscagem, para as marisqueiras de Salinas da Margarida, é um
acontecimento importante na esfera da produção do conhecimento. Desse pressuposto,
consideramos a seguinte questão: Como se dá o processo de aprendizagem desenvolvido
entre as marisqueiras de Salinas da Margarida-Ba e quais as conexões deste conhecimento
com outras experiências educativas? Diferente do modelo formal e não formal de educação
(GOHN, 2010), a maré é um lugar onde o processo educacional acontece de modo
informal, através do desenvolvimento de práticas necessárias ao cotidiano da mariscagem,
da convivência com a natureza e das relações com as(os) companheiras(os) de trabalho. A
reflexão das marisqueiras, assim, surge a partir da realização destas práticas, aprendidas e
reproduzidas de geração em geração e modificadas de acordo com as relações sociais e as
exigências do meio ambiente marinho. Considerando a riqueza desses aspectos
educacionais, interessa-nos conhecer a diversidade desse saber.
Outra questão importante neste estudo é o crescimento da organização das comunidades
tradicionais pesqueiras nestes últimos anos. A emergência dos movimentos sociais no
Brasil, principalmente no que diz respeito aos pescadores(as) artesanais, vem ganhando
uma repercussão de amplitude nacional, preponderantemente no Nordeste, onde os
conflitos com a carcinicultura1 e os empreendimentos deste gênero, apoiados pelo poder

1

A carcinicultura é uma das atividades mais comuns no ramo dos empreendimentos pesqueiros. Seu processo
se dá através da criação de camarão em viveiros particulares próximos ao mar. Para a intensificação da
produção, é depositada nestes viveiros uma diversidade de elementos químicos que são desaguados no mar
depois de terem realizado o efeito necessário à produção.
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público, não têm contribuído para o reconhecimento destas comunidades e nem para a
preservação dos ecossistemas próprios para a sobrevivência destas populações (Carta de
Fortaleza, 2006). Neste cenário, mulheres pescadoras de todo o Brasil têm se organizado
no sentido de garantir seus direitos de previdência, de saúde, de educação, frente a um
contexto social marcado pelas desigualdades entre homens e mulheres, campo em que se
discutem questões sobre gênero, trabalho e educação. A Articulação Nacional de
Pescadoras (ANP) é um dos exemplos desta mobilização.
Na Bahia, o Conselho Pastoral de Pescadores (CPP), órgão nacional associado à área social
da igreja católica, também tem atuado na organização política destas mulheres, realizando
encontros com grupos de marisqueiras e pescadores, na luta pelo reconhecimento dos
territórios pesqueiros. Na pauta, a temática sobre gênero e mariscagem é, também, uma das
preocupações importantes das reivindicações, conforme o exposto no documento elaborado
pela entidade:
Para contribuir com a reversão da situação de exclusão e violência
experimentada pelas mulheres, nossa ação se dá em dois sentidos: provocar
a organização específica das mulheres e problematizar as relações
desiguais entre homens e mulheres. Para isso, busca-se contribuir com o
processo de organização das marisqueiras e apoiar suas lutas para que estas
se reconheçam como trabalhadoras e detentoras de direitos, no sentido de
possibilitar o empoderamento para que possam participar da comunidade
de forma plena (...). O tema gênero está presente em todas as ações
desenvolvidas pelo CPP junto às comunidades de maneira a trazer este
elemento para o cotidiano das organizações comunitárias2

Existem, também, outras entidades que abordam o tema da pesca não optando pela
discussão sobre gênero, como a Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da
Bahia (FEPESBA), as associações e as colônias de pescadores. Estas entidades preferem
pautar-se pela discussão sobre classe, embora, no município, já tenha existido uma
associação somente de marisqueiras, hoje desativada. Em Salinas da Margarida, a Colônia
Z 13 e mais seis associações3 são alguns dos mecanismos de representação dos pescadores
e marisqueiras no município. Paralela a estas, a sociedade civil salinense conta, ainda, com
uma organização local, o Grupo Gaivotas, filiado ao Movimento Nacional de Pescadores e
2

Fonte: http://www.cppnac.org.br/?page_id=26
Associação de Pescadores de Salinas da Margarida (APASMA), Associação de Marisqueiras de Salinas da
Margarida (ASMASAM) (desativada), Associação de Produtores Rurais e Pescadores de Encarnação de
Salinas (APRPES), Associação de Pescadores e Marisqueiras de Cairu se Salinas (APMCS), Associação de
Pescadores e Marisqueiras de Conceição de Salinas (APMCS) e Cooperativa de Marisqueiras de Salinas da
Margarida (COOMAS).
3
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Pescadoras (MPP) que, através de lutas sociais mais voltadas para a cultura, o meio
ambiente, a educação e o reconhecimento dos territórios pesqueiros, começa a discutir uma
articulação das marisqueiras com outros setores do movimento social na Bahia e no Brasil.
Exemplo disso é a publicação do livro Salinas: o mar, a lama e a vida (SACRAMENTO et
al, 2010), uma produção independente editada por jovens da própria comunidade. Trata-se
de um foto-documentário que aborda a cultura, o trabalho, o meio ambiente e a educação4.
Nenhuma destas situações se distancia da nossa vivência em Salinas da Margarida. É
importante deixar claro que as experiências com a mariscagem contribuíram fortemente
para a afirmação de nossa identidade. Filho de marisqueira e de um pedreiro-pescador, não
haveria como não ser familiar – mesmo que exótico para um pesquisador (VELHO, 1981)
– o contato com esta realidade tão comum àquela comunidade. Assim, estudar experiências
educativas de marisqueiras se concretiza não apenas pelo desejo intelectual de pesquisar
um objeto qualquer. Mais amplamente, esta ação tem um viés que é também político,
orientado por um desejo de provocar a sociedade e a academia a conhecer e valorizar o
importante trabalho das marisqueiras daquele lugar.
O fato de morar em Salinas da Margarida desde à infância, observar este cenário
cotidianamente e ter vivenciado várias experiências com o mundo da mariscagem chama a
atenção para alguns aspectos sobre a vida destas mulheres e do seu cotidiano. Se
observarmos com mais atenção, naquele município, normalmente, a maioria das crianças e
adolescentes crescem aprendendo a prática da pesca ou da mariscagem. De todos(as) que
tiveram a oportunidade de crescer em meio àquele contexto, poucos foram os que não
experienciaram situações em que a mariscagem promoveu uma interlocução de
conhecimentos. É difícil conviver com esta realidade e não tomar parte dela, mesmo que
seja através da simples repulsa ao pisar na lama, entrar em contato com insetos no mangue,
arriscar cortar-se em sobras pontiagudas das cascas dos mariscos, como normalmente
acontece com aqueles(as) que não pertencem àquele ambiente. Mariscar não é uma
atividade tão simples se comparada ao status profissional em que esta profissão está
socialmente colocada. Mariscar implica viver aprendendo com a experiência, com os
mistérios do mar, do mangue, da terra; com as longas caminhadas, suportando o peso dos
mariscos na cabeça ou empurrando nas bicicletas. Exige conhecer os “caminhos da maré”,
4

Neste livro, escrevemos os tópicos Minha pele – Afrodescendência; Tá na cara, tá na veia, ta na cor – Nossa
cultura; Presente à Iemanjá e Os caretas.
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arriscar-se a atravessar correntezas, adentrar mangues, fabricar apetrechos de trabalho,
cuidar da educação dos filhos, dos maridos e da administração da casa, ser mulher e
enfrentar os múltiplos preconceitos, seja de gênero, de raça e de classe social. A maré é
este espaço relacional simbólico que, para as marisqueiras, ultrapassa o movimento
gravitacional da água no solo. A maré é um lócus vital de interdependência que influencia
o modo de vida destas mulheres, determina suas práticas cotidianas e o conviver em
sociedade. É também um ser feminino, como a mulher que, pelo parto, multiplica a vida e
resiste aos desafios, mas que, ao mesmo tempo, dificilmente abandona aqueles que saíram
de dentro de si por um motivo qualquer. Essa característica tão peculiar da mariscagem
reflete o fato de ela ser uma atividade majoritariamente praticada por mulheres, mesmo que
as transformações sociais e econômicas tenham influenciado a divisão sexual do trabalho e
levado homens a praticá-la.
A forma de vida da mulher marisqueira salinense está marcada pelo contato assíduo com
este espaço de trabalho e com as relações cotidianas nele vividas. A maré é o lugar
referencial não só para a coleta dos mariscos, mas também para as conversas, o desabafo,
as reivindicações e a vida comunitária. Assim, a prática da mariscagem em Salinas da
Margarida é um fator determinante para a (re)construção das identidades destas mulheres.
Do seu mundo, que é um espaço local, mas que, para elas, também se configura um espaço
global, as marisqueiras desta localidade são produtoras de conhecimentos que organizam
um ethos próprio e que enseja uma oportunidade para se pensar a diversidade de modos
educacionais presentes na contemporaneidade. Discutir conhecimento e aprendizagem com
olhos nas experiências das marisqueiras de Salinas da Margarida-BA implica enlarguecer a
visão comum de se pensar educação, uma vez que, às modalidades educacionais
tradicionais, coloca-se o desafio do diálogo com outras formas de conhecer e de se educar.
Estas são inquietações que chamam a atenção, principalmente, pelo pouco espaço dado ao
saber acumulado pelas marisqueiras em outros espaços de educação formal. Entende-se
que o conhecimento praxiológico, na forma empírica em que se dá, não se adéqua aos
critérios validados pela ciência positiva, a qual sempre calcula e controla os dados. Não
desperta interesse, por exemplo, que a ausência de conhecimentos como estes determine a
falta de manejo adequado para o equilíbrio do meio ambiente e da biodiversidade e que o
seu descarte pode gerar riscos eminentes para a segurança alimentar dos seres humanos.
Questões importantes como estas, que têm preocupado o mundo atual, tornaram-se estudos
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sobre os quais a etnoecologia tem se debruçado e demonstrado o quanto estas situações
merecem ser pensadas conjuntamente com as comunidades tradicionais (SOUTO, 2001). O
descuido de reflexões deste gênero não gera apenas um prejuízo de ordem ambiental. Mais
amplamente, esta conjuntura possibilita pensar, a partir de questões aparentemente simples,
como se projeta a continuidade da existência de determinados modos de vida. Indo mais
adiante, o fato de a sociedade compreender este conhecimento da experiência como um
conhecimento raso e de pouco aprofundamento científico coloca, também, essas pessoas
numa escala social inferior, dificultando-lhes a participação política na busca pela melhoria
das condições de vida, direitos que devem ser garantidos a qualquer classe social.
Entendendo que estas questões impactam significativamente a vida destas mulheres,
consideramos pertinente situar o leitor no contexto educacional local em que se encontram
as marisqueiras de Salinas da Margarida. Para compreendermos melhor este cenário, é
necessário traçar um quadro do município, abordando não somente os aspectos
educacionais, mas também sua história e sua situação sócio-econômica. Esta organização,
além de facilitar a percepção das condições sociais das marisqueiras, possibilita visibilizar
suas experiências educativas frente a outras alternativas de educação. Comecemos, então,
pela história do município.
Salinas da Margarida é uma pequena faixa continental banhada pela Baía de Todos os
Santos, situada ao sul do Recôncavo Baiano na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu (ver
figura 3 e 4). Sua cultura, genuinamente tradicional, é constituída, na sua formação, por
uma maioria de marisqueiras e pescadores(as). Almir de Oliveira (2000, p. 40) enfatiza
que, em 1647, esta atividade em Salinas da Margarida já “se constituía no principal meio
de sobrevivência, ao lado da caça”. O nome da cidade tem origem na implantação de
fazendas de sal instauradas por Manoel de Souza Campos. A este sergipano da cidade de
Capela-SE, tendo participado efetivamente de empreendimentos comerciais e de ações
caritativas da Santa Casa de Misericórdia na cidade de Salvador, foi concedido o título de
Comendador no ano de 1887. Este “status” possibilitou a Souza Campos arrematar as
terras da Ponta da Margarida da Capitania dos Portos, logo depois do processo de
colonização portuguesa. Em 1891, juntamente com Horácio Urpia Júnior, o comendador
funda a companhia Salinas da Margarida. Vejamos, a seguir, um postal com a imagem do
antigo escritório da companhia, no qual se apresenta a área principal da cidade na época,
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hoje denominada Avenida Comendador Campos. Na tela, é possível ver os trilhos da
locomotiva que transportava o sal, e, à esquerda, o escritório em destaque.

Figura 2: Postal: Antigo Escritório da Companhia Salinas da Margarida
Fonte: http://memorialsalinas.digasalinas.com/
Há indícios históricos de que a localidade, antes habitada pelos índios tupinambás, fora
denominada Ponto da Margarida, fazendo referência ao local de abrigo de soldados do
exército nas lutas pela independência da Bahia. Em 1755, porém, quase um século antes
dos episódios da independência, o pároco da Freguesia de Nossa Senhora da Madre Deus
de Pirajuía em Jaguaripe-BA, João Baptista dos Santos, descreve o lugar como “um sítio
chamado Ponta da Margarida (...), uma tromba ou língua de terra, que do continente busca
o mar” (apud Oliveira, 2000, p. 31).
É ponto pacífico que o nome Salinas faz referência às antigas fazendas de sal, no entanto, o
nome Margarida se constitui uma polêmica bastante antiga. Uma das versões é que o
acréscimo do nome Margarida deve-se, possivelmente, a uma senhora que possuía este
nome e era a única residente próxima de uma ponte construída na localidade por volta do
ano 1755, daí a origem do nome Ponte da Margarida, ao invés de ponto ou ponta. A
hipótese de Oliveira (2000, p. 34), porém, defende que o termo Margarida decorre
de vastos campos de plantas pertencentes à família das compostas
compositae, flores cujas pétalas crescem em volta de um disco
amarelo e que lembra os raios do sol (...) conhecidas por
margarida, das quais a mais comum na região é a variedade
popularmente chamada de malmequer.

Até 15 de janeiro de 1901, Salinas da Margarida era parte integrante do município de
Jaguaripe. Desde então, a localidade permaneceu como distrito do município de Itaparica-
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BA, sendo emancipada politicamente em 27 de julho de 1962 através da lei estadual
1755/62. O município se localiza a 280 km de Salvador através da BA 001 e BR 324.
Porém, é mais comum que os viajantes prefiram optar por outro caminho atravessando o
oceano. A viagem acontece parcialmente via transporte urbano de Salinas da Margarida até
o terminal de Bom Despacho em Itaparica-BA, que dura em torno de 50 minutos, e, em
seguida, via “ferry boat” até Salvador.
Dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2010 revelam que o município de Salinas da Margarida possuía,
naquele período, um total de 13.456 habitantes. Este total divide-se entre 6.554 homens e
6.902 mulheres. Das 834 pessoas entre 40 a 44 anos, idade das(os) entrevistadas(os) nesta
pesquisa, 377 são homens e 457 são mulheres. De 922 ocupações assalariadas, 784 pessoas
recebiam em média 1.5 salário mínimo, com 142 empresas locais e 139 atuantes na cidade.
No entanto, 5. 531 pessoas percebiam menos de um salário mínimo. 3. 674 exerciam como
atividades principais a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura. Entre
elas, 1.342 são mulheres, quadro em que se apresentam marisqueiras. Neste contexto,
apenas 695 pessoas de 40 a 44 anos eram economicamente ativas e ocupadas5. Em 2006, a
cidade possuía 13 estabelecimentos que utilizavam tanques, lagos, açudes e/ou área de
águas públicas para aqüicultura com um total de 424 hectares, leia-se aí os criatórios de
peixe em tanque e os viveiros de carcinicultura. O PIB per capita registrado no último
triênio é de R$ 4. 398, 11, porém, a incidência de pobreza é de 39, 39%.
As figuras, a seguir, mostram Salinas da Margarida em duas dimensões: no croqui,
encontram-se, à direita, lugarejos pertencentes ao município de Vera Cruz-Ba, ItaparicaBA e Salvador-BA. À esquerda, alguns distritos de Salinas da Margarida, como Cairu,
Encarnação e Barra do Paraguaçu, e outros pertencentes à Jaguaripe-BA e Maragogipe-Ba.

5

A população economicamente ativa compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor
produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada, assim definidas: população ocupada aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não
trabalharam (por exemplo, pessoas em férias). As marisqueiras e os pescadores estão enquadradas(os) nos
casos das pessoas economicamente ativas por Conta Própria - aquelas pessoas que exploram uma atividade
econômica ou exercem uma profissão ou ofício, sem empregados. Em Salinas da Margarida, o total dessas
pessoas é de 3.514. Fonte: IBGE.
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A fotografia pode ter sido tirada no ponto que corresponde aos distritos de Cairu e Barra do
Paraguaçu.

Figuras 3 e 4: Croqui de Salinas da Margarida localizada na Bahia de Todos os Santos.
Vista aérea da sede do município. Fonte: http://www.salinasdamargarida.com/cidade.htm

Para o ano de 2013, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estimou
que o município teria 3. 296 matrículas no ensino fundamental e ensino médio, porém, o
relatório do Censo Escolar 2013 apresentou um total de 4027 estudantes matriculados.
Ainda segundo o IBGE, a população residente com 25 ou mais anos que freqüentava a
escola era de 596 pessoas. Apesar de 10. 586 pessoas serem consideradas alfabetizadas,
6.542 pessoas de 10 anos ou mais não tinham instrução ou nível fundamental completo e
1.186 com idade de 15 anos ou mais não sabiam ler e escrever. Dessas, 435 estão entre os
40 a 59 anos e apenas 131 freqüentavam os cursos de Alfabetização de Jovens e Adultos
(EJA), nos quais, à noite, estudam a maior parte das marisqueiras, sempre funcionando nas
escolas de ensino fundamental. Segundo a Secretaria da Educação de Salinas da
Margarida, neste ano de 2013, o município possui 375 professores(as) e 24 unidades
educacionais das áreas de educação infantil, fundamental e médio, essas das redes públicas
municipal e estadual. Além das 24, uma funciona em regime de cooperativismo e outra é
particular, totalizando 26 unidades.
Deste quadro, interessa-nos destacar a presença efetiva das mulheres nas esferas da
organização social, principalmente nos dados descritos pelo IBGE. Vê-se que os números
referentes à situação econômica, social e educacional são díspares em relação ao de
homens. Enquanto a população masculina do município é menor no que respeita ao
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contingente de habitantes, as mulheres, sendo maioria, continuam fortemente impactadas
pelo excesso de trabalho e pela desvalorização salarial. Apesar dessa condição, tanto no
trabalho quanto na escola, as mulheres marisqueiras são presença de destaque na
elaboração de ideias, na realização de tarefas e no compromisso com a profissão. Ainda
assim, as oportunidades de continuar vivendo dignamente do seu trabalho – menos
reconhecido do que a pesca de mar a fora – são substituídas pelos empreendimentos
especializados, como a carcinicultura e a aqüicultura, trabalhos tipicamente realizados por
homens proprietários. Beck (1991) analisa que essas mudanças econômicas e sociais foram
quem introduziu a mulher pescadora à tendência de buscar um trabalho extra, fazendo com
que a marisqueira tivesse de se adequar à dupla jornada de trabalho.
Neste estudo, todas as marisqueiras entrevistadas freqüentaram a escola. Apenas uma é
formada professora pelo curso técnico em magistério, a qual preferiu a mariscagem como
profissão. No discurso de cada uma delas, percebe-se o reconhecimento da importância da
escola, principalmente se for para os seus filhos. Para elas, torna-se cansativa, sem
atrativos que lhe façam permanecer. No entanto, essas mulheres são conhecedoras de
vários aspectos do ambiente marinho, noções sobre sustentabilidade, sobre a flora e a
fauna, sobre o clima, que, sem o contato com elas para acessar estas informações, qualquer
pesquisador teria dificuldade em compreender a realidade local.
O cabedal de conhecimentos produzido pelas marisqueiras, através de sua convivência com
o mangue, a lama e a água são dados importantes não apenas pelo valor ambiental que os
possuem, mas também pelo seu valor histórico e cultural, dimensões que preservam a
identidade de um povo e que definem o traço comunitário de uma cultura pertencente a
uma sociedade macro. A perspectiva desta pesquisa tem este viés: dar a conhecer o
universo simbólico destas mulheres e apresentá-las como sujeitas de um conhecimento rico
em relação aos demais modos de ensinar e aprender.
Do que produzimos para esta dissertação, o texto contempla aspectos das experiências
educativas destas mulheres, dentro e fora da mariscagem. Todas elas, sem distinção, são
compreendidas aqui como meios importantes de aprendizagem, uma vez que fazem parte
da vida social dos sujeitos em questão. No entanto, nosso objetivo maior neste trabalho é,
principalmente, refletir e dar maior visibilidade ao conhecimento produzido pelas
marisqueiras. Posta esta possibilidade, consideramos que a proposta de diálogo entre as
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diferentes experiências educativas amplie o leque de conhecimentos sobre as marisqueiras,
recuperando a dimensão do saber como algo intimamente relacionado à experiência das
pessoas.
A seguir, apresentamos, através de quatro capítulos, o resultado daquilo que foi possível
perceber durante a pesquisa. Em A experiência: campo aberto para a continuidade da
existência do ser no mundo (I), intentamos realizar uma abordagem sobre o conceito de
experiência, baseando-nos em autores que já discutem esta temática; em Mariscar é
preciso: a metodologia (II), descrevemos as técnicas usadas no desenvolvimento da
pesquisa; no capítulo Na maré, a escola da vida (III), abordamos os principais aspectos
que envolvem a aprendizagem na mariscagem, o modus operandi da construção deste
saber, bem como as características da mariscagem e do ambiente em que ela se realiza. Por
último, em E a escola? (IV), apresentamos um quadro das experiências das marisqueiras
neste espaço de educação formal, retomando a discussão sobre experiência e educação de
um ponto de vista mais geral sobre esta temática. Como conclusão, o texto apresenta
algumas considerações sobre as reflexões que surgiram durante o processo investigativo,
bem como os resultados da pesquisa.
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1. A EXPERIÊNCIA NA MARISCAGEM:

CAMPO ABERTO PARA A

CONTINUIDADE DA EXISTÊNCIA DO SER NO MUNDO
A experiência está sempre relacionada ao ato de conhecer. Schwartz (2010) refere-se a este
princípio como o movimento da gênese do saber. Esta relação entre experiência e saber
estabelece um problema em torno daquilo que seria o conhecimento e sua validade para a
descrição das coisas. Nesse sentido, a questão da verdade sobre a existência das coisas em
si ou de suas representações se debatem em torno da formulação de conceitos que
procuram definir aquilo que é considerado real, assim como podem distanciar o objeto real
da realidade concreta. Sartori (2010, p. 63) observa que
conceber liminarmente a experiência imediata como representação,
é conceber de antemão que as imagens, as quais estão fora do
observador, sejam representação. No entanto, considerar que os
fenômenos observados são uma diversidade de dados nada nos
autoriza a saber que os mesmos sejam representações.

Adiante, idealistas, racionalistas e experimentalistas diriam que o conhecimento é fruto da
abstração e/ou da comprovação dos dados. Ao contrário deste ponto de vista, porém,
Hume6 observa que, “contra todas essas metafísicas, podemos construir inteiramente tudo
o que nós sabemos a partir de associações estabelecidas entre as experiências que
efetuamos” (SCHWARTZ, 2010, p. 40), a saber, é na experiência que conhecemos. Outro
espectro, enfim, defende a fenomenologia que, antes de dizer o que sabemos sobre
qualquer fenômeno, é preciso suspender os juízos e chegar à coisa mesma: à sua essência,
como diria Husserl7. Isto significa abandonar todos os preconceitos a respeito de algo e
começar a entendê-lo na sua “pureza”. Neste caminho, procuraremos discutir essas
indagações sobre o princípio do conhecimento com base em concepções que se desdobram
em torno das seguintes ideias: (I) experiência como acontecimento relacionado às
sensações (AQUINO, 1989; STEINER, 2004), (II) experiência como controle dos
resultados de um experimento (LARROSA, 2011) e (III) experiência como acontecimento
existencial contínuo e formativo (GADAMER, 2007; DEWEY, 2010). Esta última
concepção, que tem em Dewey o seu principal pensador no campo da filosofia da
educação, é basilar para a compreensão da experiência como educação.

6
7

1711-1776
1859-1938
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Antes, porém, de discutirmos as noções conceituais sobre a experiência, deixemos claro a
escolha do conceito de experiência educativa como referencial teórico para esta pesquisa.
A utilização deste conceito na filosofia de Dewey justifica-se não somente por ser este
filósofo um dos precursores a influenciar as discussões filosóficas sobre a educação no
Brasil. Dentre as abordagens sobre a experiência, sua perspectiva possibilita interpretar o
mundo vivido como fonte de conhecimento, não circunscrito a espaços oficialmente
autorizados de aprendizagem. Sua filosofia coloca em destaque a capacidade que os
sujeitos têm de aprender e de se educar através do mundo da vida, seja na escola, na
família na comunidade ou na mariscagem. Nesse enfoque, o sentido dado à experiência em
Dewey é existencial, formador e educativo. Pensar o mundo da mariscagem sem considerar
o aspecto do vivido, do experimentado, é desfocar o sentido da aprendizagem da vida das
marisqueiras.
Sendo assim, reconhecemos, por primeiro, a mariscagem como um campo rico de
conhecimentos e promotor de aprendizagens significativas. Dito isto, convém destacar que,
diferente de outras modalidades de educação, como a escola, a família e o movimento
social, a mariscagem, é uma atividade onde os sujeitos aprendem através da experiência,
no mundo da vida. Os conhecimentos são adquiridos através da observação e da prática
(BOURDIEU, 2002), reproduzidos e reelaborados de geração em geração. Assim, este
continuum experiencial educativo promove um crescimento individual e coletivo, onde o
aprendizado acontece de modo dinâmico e recíproco. Partindo deste princípio, o hábitus
não seria apenas “o resultado de um trabalho de inculcação pela prática e em que o agente
social interioriza, de modo sistemático e coerente, as estruturas das relações de poder”
(CARIA, 2003, p. 34). Conforme Dewey (2010, p. 35),
a característica básica do hábito é a de que toda ação praticada em
uma experiência modifica quem a pratica e quem a sofre, ao
mesmo tempo em que essa modificação afeta, quer queiramos ou
não, a qualidade das experiências subseqüentes, pois, ao ser
modificada pelas experiências anteriores, de algum modo, será
outra a pessoa que passará pelas novas experiências.

Isto quer dizer que a experiência da mariscagem comporta uma complexidade no fazer e
exige uma dinâmica intelectual na aprendizagem. O processo educativo das marisqueiras
se dá no exercício da prática e da pré-reflexividade, isto é, nas “concepções de
enquadramento, que constituem o espaço onde decorrem as deliberações reflexivas de cada
indivíduo” (CAETANO, 2011, p. 161). Assim, cada gesto apreendido, mesmo que
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ressignifique o modo original de se fazer, não perde de vista que estas ações são
(re)elaboradas continuamente no fazer.

Estas observações permitem concluir que as

experiências educativas das marisqueiras reúnem condições de desenvolver um processo
de ensino-aprendizagem que (re)organiza a vida dessas pessoas socializando-as em um
ambiente comunitário e em comunhão com a natureza, ampliando, assim, as discussões
sobre o modo comum de se pensar educação. Frente a essas considerações, o objetivo
dessa pesquisa converge, também, no sentido de retomar a noção de aprendizagem como
um processo educativo rico, plural, dinâmico, contínuo e aberto. A noção de experiência
educativa deweyana é uma abordagem que cabe às diversas esferas educacionais. Com
efeito, consideramos a prática da mariscagem uma alternativa referencial de que o educar
acontece através da interpretação dos acontecimentos cotidianos, no próprio mundo da
vida. Isto é o que pretendemos demonstrar logo adiante.
Para melhor orientar o leitor, consideramos que essas concepções sobre a experiência não
esgotam o estudo sobre este conceito, e não é nosso papel aqui organizar um tratado
especialíssimo de como a humanidade o percebeu ao longo dos tempos. Com efeito, para
abordagem desta pesquisa, os autores que seguem contribuem satisfatoriamente para o
diálogo entre as diversas visões sobre a experiência, assim como colocam em evidência a
perspectiva desta pesquisa em relação a este assunto.

1.1.

A experiência como acontecimento relacionado às sensações

O conceito de experiência remonta à filosofia clássica. Aquino (1989, p. 33) considera que
Aristóteles8 em sua teoria da emperia, é um dos primeiros filósofos a esboçar o conceito:
Para Aristóteles, a primeira raiz da investigação científica é o desejo
natural e universal de saber, que leva o homem a amar sumamente as
sensações, e dentre estas, a vista, que de todas as sensações, é a que melhor
leva ao conhecimento. Por conseguinte, mesmo que a ciência não esteja
diretamente ligada aos sentidos como sua faculdade, ela, contudo, é
condicionada pela sensibilidade como primeiro momento imprescindível
de sua atividade.

Conforme Aquino, Aristóteles inaugura o evento da experiência como um fato
determinado pelos sentidos. Deste modo, o conhecimento se dá através de um ato

8

384 a.C- 322 a.C
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embrionário não sistemático, um primeiro contato do sujeito com o mundo em que a
existência das coisas ainda não carece de reflexão. Descolada do pensamento, a
experiência produziria um impacto sensorial no ser humano frente à realidade existente,
gerando um estranhamento, como se o mesmo fosse tomado por uma novidade que,
inicialmente, o dispersa.
Steiner (2004) é um dos autores que compartilha da compreensão aristotélica. Embora este
autor defenda que toda atividade pensante é incitada durante o conflito com a realidade e,
de início, não estabeleça nenhuma relação da experiência com o conhecimento científico,
como em Aristóteles, a experiência pura, segundo Steiner, está diretamente ligada ao
estágio das sensações. Somente “quando a centelha do pensamento incide sobre esta
superfície é que aparecem elevações e depressões” (STEINER, 2004, p. 14). Na
experiência, porém, o sujeito, ao entrar em conflito com a realidade, a percebe confusa e
diversificada. De acordo com este autor,
não temos qualquer participação em seu surgimento. A princípio, a
realidade se oferece à nossa concepção sensorial e espiritual como
que saltando de um ‘mundo do além’. De início podemos apenas
deixar nossa vista vagar pela variedade à nossa frente (...). Esta
primeira atividade é a concepção sensorial da realidade
(STEINER, 2004, p. 13).

Tanto em Aristóteles como em Steiner, este primeiro contato com a realidade implicaria
situar o sujeito no mundo, despertando-o de sua confusão sensorial. Esta experiência seria
responsável por abrir espaço para a reflexividade sobre as coisas, mesmo que, neste
momento, ainda não se estabeleça uma relação entre experiência sensorial – ou pura, como
em Steiner – e a consciência. Neste caso, a experiência, seria um prelúdio da abstração,
“uma memória que não se verbaliza nem se conscientiza no instante” (SCHWARTZ, 2010,
p. 43), desprovida de elementos seguros para a real descrição das coisas.
Para uma melhor compreensão, poderíamos tomar como exemplo o simples fato que
segue: ao tempo em que um café ferve, se descuidamos de estar observando, somos
surpreendidos pela elevação de sua fervura até as bordas de uma chaleira. Esta situação,
em geral, derrama e suja toda a superfície do fogão. Neste momento, somos tomados não
pelo pensamento, mas pelas sensações (vemos a sujeira, desligamos rapidamente o fogão,
sentimos um cheiro de café queimando, ouvimos o barulho da espuma tocando o fogo). É
um momento único, pois, mesmo que isto possa acontecer novamente, não será no mesmo
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momento ou poderá acontecer em outro lugar e com outra pessoa. O fato de termos vivido
esta experiência chama atenção para outras experiências futuras, nos colocando em
suspenso todas as vezes que estejamos diante de uma chaleira com café fervendo, porém,
para Aristóteles e Steiner, neste estágio do conhecimento, não se percebe ainda reflexão. A
reflexão somente passaria a acontecer à medida que o sujeito ultrapassasse o estágio
sensorial e confuso e começasse a fazer memória do acontecimento. Para além dessa
compreensão, porém, encontraremos outra, que é a da experiência como controle dos
resultados de um experimento. Vejamos a seguir.

1.2.

A experiência como controle dos resultados de um experimento

Outra observação do conceito da experiência encontra, na modernidade, a ideia de
experimento. Autores como Larrosa (2011, p. 190), baseando-se nas concepções difundidas
pelas ciências experimentais daquele período, chegam à conclusão que
en la modernidad la idea de experiência sufre una doble transformacion. En
primer lugar, se impregna de empirismo. Y eso sucede a partir del
surgimiento de las ciencias experimentales modernas, a partir del modelo
de ciencia que enuncian metodólogos como Bacon y Descartes por
ejemplo, a partir del surgimiento de esas ciencias que construyen lo real
como lo que se puede experimentar, como lo que se puede convertir em
experimento, es decir, como aquello que se puede hacer previsible,
repatible, calculable. Desde esa idea empirista de experiência, desde esa
idea de experimental (en el sentido que la palabra “experimentación” tiene
em las ciencias experimentales) de experiência, sólo es real lo que puede
ser calculado9.

Nesse sentido, a experiência estaria mais próxima da ciência positiva, uma vez que a
validade do conhecimento estaria condicionada a experimentos controláveis. Comparada à
descrição de Aristóteles, percebemos que há uma ampliação do conceito (de experiência e
de ciência), pois, na modernidade, o estatuto da cientificidade ganha autonomia se
9

Tradução: Na modernidade, a idéia de experiência sofre uma transformação dupla. Em primeiro lugar, está
impregnada empirismo. E isso acontece desde o surgimento das ciências experimentais modernas, a partir do
modelo de ciência que enunciam metodólogos como Bacon e Descartes, por exemplo, a partir do surgimento
dessas ciências que constroem o real como o que se pode experimentar, como o que pode virar experimento,
ou seja, como algo que pode ser feito repatível, previsível, calculável. Desde essa idéia empirista de
Experiência, a partir da idéia de experimental (no sentido em que a palavra "experimentação" tem nas
ciências experimentais) de experiência, só é real o que pode ser calculado.
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destacando do exercício da investigação filosófica. A ciência passa a ter critérios definidos
sistematicamente por um pensamento próprio, que se pretende independente e dominante,
determinando aquilo que pode ou não ser considerado controlado e válido como
conhecimento.
De Aristóteles à modernidade, todas as concepções, em geral, definem a experiência em
comparação com a ciência, distinguindo o modo de ser de cada uma delas. Em Aristóteles
e Steiner, a experiência é um movimento subjetivo, esporádico, assistemático. Nesta esfera,
a consciência ainda é refletida como se fosse desconectada do corpo que experiencia, e as
sensações delimitam o dizer sobre o real a partir de imagens desconexas, imediatas e
superficiais. O sujeito é, bruscamente, jogado no mundo e puxado para a intencionalidade
deste sem que exista um propósito definido. Já quando se trata da compreensão moderna, a
experiência é um evento controlado pela racionalização das informações de um dado
objeto. A ação é propositada, planejada e busca resultados. As duas concepções, no
entanto, parecem não só distinguir experiência de ciência, mas também estabelecer uma
certa hierarquia entre ambas, colocando a primeira como um acontecimento embrionário,
que ainda não define o que é o conhecimento e a segunda válida como possibilidade de
verdade.
Assim, “o conhecimento, condensação de um distintivo humano, não se materializa por si
só já que necessita de condições experienciais específicas para o desenvolvimento de suas
capacidades” (CURY, 2013, p. 104, grifo nosso). Ele é a busca contínua da compreensão
do mundo, um evento existencial e formativo, pois agrega a possibilidade de outras
experiências para o crescimento e o amadurecimento do sujeito. É o que vamos discutir no
tópico que segue.

1.3.

A experiência como acontecimento existencial, contínuo e formativo

No entanto, “a experiência passou a ser tão grande que ela implode a problemática de sua
virtude formadora” (SCHWARTZ, 2010, p. 39). Assim, ampliando um pouco mais esta
visão, vamos encontrar em filósofos como Gadamer (2007) e Dewey (2010) uma
compreensão da experiência como aquilo que podemos chamar de campo aberto para a
continuidade da existência do ser no mundo. Esta ideia de continuidade da existência
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implica como condição uma reflexividade do mundo vivido, no sentido de que as
experiências refletidas pelo sujeito o dimensiona para a qualidade de sua existência. Muito
mais que experiência sensorial do sujeito com um dado objeto, a existência é algo
intersubjetivo, que exige o reconhecimento do outro enquanto ser que coabita o mundo.
Dentro deste horizonte de compreensão, o existir torna-se um campo de experiências que
estimulam o viver no mundo aprendendo das diversas possibilidades que se impõem à
existência. Neste contexto, “a experiência é a passagem da existência, a passagem de um
ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente “existe” de uma
forma sempre singular, finita, imanente, contingente” (LARROSA, 2002, p. 25). Diferente
da compreensão aristotélica e moderna, nas quais a realidade parece inerte, a experiência,
para estes filósofos, seria um acontecimento onde o conhecimento se produz através das
relações com o mundo e da consciência da reflexibilidade que existe em cada ser. É nesse
sentido que:
a própria experiência jamais pode ser ciência. Ela detém uma oposição
insuperável frente ao saber e frente àquele ensinamento que provém de um
saber geral teórico ou técnico. A verdade da experiência contém sempre a
referência a novas experiências. Nesse sentido, a pessoa a quem chamamos
experimentada não é somente alguém que se tornou o que é através das
experiências, mas alguém que está aberto a experiências (GADAMER,
2007, p. 465).

Sendo plástica, a experiência recoloca o tema do conhecimento enfocando o sujeito que se
abre para a reflexão como uma das condições do seu existir no mundo. O ser que reflete,
ao contrário de Descartes e Kant, não é o mesmo deslocado das experiências cotidianas. Na
perspectiva destes filósofos, a razão, puramente abstrata, seria o único constructo válido
para a assimilação do “real”. Deste ponto de vista racionalista, o ato de conhecer não
permitiria a relação entre corpo e consciência ou pensamento e existência. Já de outro
modo, a experiência teria uma função educativa, já que ela retoma o acontecido e o
transforma em algo novo, mais sólido e mais amadurecido, a saber, é o acúmulo de novas
experiências que permite o conhecimento do mundo, mesmo que cada uma delas seja única
no tempo e no espaço.
Apesar da reflexão de Gadamer já introduzir uma noção da experiência como processo
educativo, é em Dewey, porém, que vamos encontrar uma adequação deste conceito à

30

educação. Dewey é um filósofo-educador da escola pragmática10 norte-americana que
influenciou consideravelmente o pensamento pedagógico brasileiro no século XX. A
importância deste autor para o pensamento filosófico da educação, porém, está permeada
por acalouradas discussões divergentes a respeito da validade da sua filosofia. Segundo
Teitelbaum e Apple (2001, p. 195), Dewey “tem sido referido, literalmente, tanto como
santo quanto como pecador, respeitado pelo seu compromisso com a educação progressista
e políticas democráticas e ainda vilipendiado pelo seu presumível papel na “fragilização”
da escolarização” (...).
Esta crítica de que seu pensamento coloca em risco a consolidação da escola se deve à
abertura característica dada à sua filosofia da experiência, que credita ao(à) estudante a
possibilidade de aprender de forma autônoma, através de sua própria experiência, ainda
que provocado pelos adultos. O filósofo não descarta a presença do professor, até porque
entende a importância de sua experiência. No entanto, a atuação deste profissional serviria
mais para facilitar a aprendizagem do que para conduzir o(a) estudante. Dewey é um
crítico da escola tradicional, pois compreende que as experiências lá vivenciadas não
produzem a liberdade dos sujeitos, principalmente porque as atividades não são planejadas
em diálogo com as experiências dos(as) estudantes. Seu ideal, ao contrário do que está
estabelecido nas escolas tradicionais, é o de uma escola progressista, mais aberta, focada
na flexibilização do currículo e no aprendizado contínuo não limitado ao conteudismo
tradicional. Em sua concepção, “as escolas progressivas, por poderem tomar como base
tradições estabelecidas e hábitos institucionais, devem proceder mais ou menos ao acaso,
ou serem direcionadas por ideias que, quando articuladas e coerentes, formam uma
filosofia da educação” (DEWEY, 2010, p. 30).
As interrogações feitas a este ideal deweyano possivelmente se deve à mudança de foco do
professor para o(a) estudante, uma vez que o primeiro estaria apenas na função de
estimulador e não de transmissor da aprendizagem. Porém, em que pese “os contra” e os
“a favor”, Teitelbaum e Apple reconhecem que, em geral, estas concepções se originam
10

Segundo James (1979), citado por Souza (2010), o termo pragmatismo deriva da mesma palavra grega
“pragma” que significa ação, do qual vêm as nossas palavras: prática e prático. Foi introduzido pela primeira
vez em filosofia por Charles Peirce, em 1878, em um artigo intitulado “Como tornar claras nossas ideias”,
publicado no Popular Science Monthy”, de janeiro daquele ano (JAMES, 1979, p. 10).
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dentro uma posição político-ideológica divergente, deixando de aprofundar com mais
cautela aquilo que Dewey queria defender. Nesse sentido, os autores orientam que pensar o
ideal deweyano requer aprofundar os pressupostos que deram origem a este pensamento,
bem como conhecer o contexto histórico em que surge esta filosofia.
Na concepção de Dewey, a experiência é considerada o motor que orienta a vida das
pessoas para o bem estar humano e social. De acordo com as considerações deste autor, só
se pode dizer que o sujeito é um ser que cresceu qualitativamente no ambiente em que vive
quando ele for capaz de ir interpretando as experiências do passado e fazendo delas
possibilidades de aprendizagens mais significativas. Para Dewey, a inter-relação entre as
experiências passadas e as experiências do presente projeta experiências mais qualitativas
no futuro e promovem um crescimento pleno e satisfatório do indivíduo, fazendo com que
o mesmo possa se sentir seguro das suas ações em sociedade. Como o próprio filósofo e
educador argumenta, “em certo sentido, toda experiência deveria fazer algo para preparar
uma pessoa para experiências posteriores de qualidade mais ampla e mais profunda. Esse é
o sentido próprio de crescimento, continuidade, reconstrução da experiência” (DEWEY,
2010, p 48).
Dewey, em primeira instância, analisa educação e experiência como acontecimentos
díspares, observando que, em certo sentido, podem existir experiências que não têm o
poder de educar qualquer indivíduo. Estas experiências o limitariam para o conhecimento,
pois não o permitiria avançar frente a situações indesejadas ou negativamente produzidas
pela sociedade. Assim,
não há dúvida de que um homem pode crescer e aumentar sua
eficiência como ladrão, como mafioso, como político corrupto.
Mas do ponto de vista do crescimento como educação e da
educação como crescimento, a questão é se o crescimento nessa
direção promove ou atrasa o crescimento em geral (DEWEY,
2010, p. 37).

Embora, em suas análises, Dewey tenha dado mais ênfase ao modo formal da educação,
sua compreensão sobre a experiência amplia o entendimento para além dos espaços
escolares, uma vez que se respalda no princípio da continuidade, a saber, educar-se através
da experiência significa viver num continuum de experiências, movendo-se para o
crescimento geral e não se limitando àquelas experiências que impossibilitam a ampliação
do conhecimento pleno do mundo.
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Continuum experiencial e crescimento geral são categorias essenciais na teoria da
experiência educativa de Dewey. São justamente estes dois elementos que norteiam as
ações do indivíduo em direção ao aperfeiçoamento da aprendizagem. O continuum
experiencial é “o princípio da continuidade da experiência, que indica que toda experiência
tanto toma algo das experiências passadas quanto modifica de algum modo a qualidade das
experiências que virão” (DEWEY, 2010, p. 36). Branco (2010, p. 603) defende que a
continuidade é permeável também “pelo impacto que tem sobre as condições objetivas das
experiências posteriores. Nesse sentido, a característica da continuidade recolhe a
complexidade temporal inerente à experiência”. Já o crescimento geral é o sentido do
desenvolvimento não só físico, mas também intelectual e moral que amplia as expectativas
do crescimento humano e social, isto é, em toda sua amplitude, a experiência educativa
promove uma abertura para as experiências do mundo, de forma que o educando interprete
a vida e o cotidiano como campo aberto para a ampliação de suas potencialidades, ou seja,
“quando o crescimento em uma direção particular conduz ao crescimento contínuo, ele
satisfaz ao critério de educação como crescimento, pois o conceito deve ter aplicação
universal e não especializada” (DEWEY, 2010, p. 37). Segundo Dewey, é esta situação
que promove a continuidade da aprendizagem e faz crescer o sujeito. Nesse sentido, a
experiência permite uma (re)interpretação do mundo vivido, pois ela tem a função de
movê-lo em torno dos fatos da vida cotidiana, ampliando, assim, o conhecimento da
realidade.
A experiência, em Dewey, está centrada em dois pólos: o social e o individual. O indivíduo
aprende das experiências produzidas pela sociedade, porque nasce em meio a um mundo
ordenado por outras forças anteriormente existentes. Por outro lado, é justamente a sua
capacidade de perceber estas diversas experiências que lhe possibilita vislumbrar
horizontes, interpretar a realidade e (re)organizar sua vida em sociedade. Isto porque “toda
a experiência genuína tem um lado ativo que, de algum modo, muda as condições objetivas
em que se passam as experiências” (DEWEY, 2010, p. 40). Esta consideração permite
observar que, “na perspectiva de Dewey, “o self11 não pode nem deve ser entendido como
11

Self (si-mesmo): Uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem e a unidade da
personalidade como um todo. O self, como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa a
posição central de autoridade com relação à vida psicológica e, portanto, do destino do indivíduo. Fonte:
Dicionário crítico de análise junguiana: http://www.rubedo.psc.br/dicjung/abertura.htm
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fixo e isolado, algo de constituído a priori, mas como algo que se vai formando através
das experiências sociais (DUBET, 1994)” (BRANCO, 2010, p. 604, grifo nosso).
Sendo o interesse individual uma força que influencia as transformações das estruturas
objetivas da sociedade, a experiência é um movimento histórico do sujeito, um devir que
dá novos significados à vida em função da qualidade do estar no mundo através da
continuidade de outras experiências, quais sejam, “a[s] história[s] de nossos fracassos,
nossos sucessos, nossos engajamentos com uns e outros, atravessados pelas relações com
os valores” (SHWARTZ, 2010, p. 43) e tomando consciência de que a própria vida é um
processo educativo. Uma educação pela experiência, como a de marisqueiras, deve ser
considerada a partir destes princípios.
Este capítulo colocou em evidência os aspectos conceituais necessários a uma educação
pautada na experiência. Alguns dos autores que contribuíram para esse debate,
principalmente Dewey e Gadamer, reelaboram este conceito para além de uma visão
experimentalista do conhecimento. A experiência educativa, assim, posta-se como
possibilidade de formação e afirmação do sujeito que aprende, dando-lhe condições de
tornar-se cada vez mais humano na sua existência, o que o torna muito mais maduro na
convivência consigo e com a sociedade.
O próximo capítulo tratará das técnicas que utilizamos para a aplicação desse conceito na
experiência educativa das marisqueiras. Como elas, a procurar os mariscos debaixo do solo
lamacento, precisamos também encontrar os meios necessários para falar com justeza de
seu mundo e de suas experiências. Nesse sentido, mariscar é preciso, pois o trabalho de um
pesquisador exige também a elaboração de estratégias, o local e a ferramenta adequados,
assim como a persistência e o manejo para a realização da pesquisa.
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2. MARISCAR É PRECISO: A METODOLOGIA
A nossa pesquisa é de cunho qualitativo. Segundo Bogdan e Biklens (1994, p. 49), a
“investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é
trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma
compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Isto posto, consideramos a
importância de observar os aspectos subjetivos e sociais dos(as) entrevistados(as), com o
objetivo de que suas opiniões contemplassem a diversidade do saber tecido em suas
experiências educativas, uma vez que, mesmo singulares, as escolhas pessoais não se
limitam apenas aos aspectos cognitivos individuais; pensando de forma mais ampla,
concordamos que a subjetividade é sempre desenvolvida a partir do mundo vivido e, neste
contexto, a mariscagem surge como cenário onde acontecem as tramas desta pesquisa.
Doravante essa consideração, a observação e entrevista centrada na pessoa é uma
modalidade que entendemos adequada a esta pesquisa. Mota (2012, p. 14), citando Levy e
Hollan (1998), considera que:
a observação e entrevista centrada na pessoa tem como objetivo
principal “clarear as relações das individualidades frente a seus
contextos sócio culturais”. Trata-se de observações e entrevistas
abertas, baseadas na pesquisa Etnográfica Centrada na Pessoa
(ECP). Não é uma técnica que procura dar conta de “uma teoria
comparativa da personalidade ou de cunho psicológico” (...). Nessa
compreensão, a análise a partir de base teórica e empírica, focaliza
a comunidade, observando seu contexto histórico, sócio cultural e
material.

A proposição acima referida parte do princípio de que esta modalidade de pesquisa
focaliza o sujeito no contexto da comunidade, procurando identificar a interpretação que o
mesmo faz a respeito de seu contexto cultural. Esta dimensão implica perceber o mundo da
vida de forma singular, ao mesmo tempo que coloca o sujeito frente à sua experiência com
o mundo, de modo que seja possível alcançar uma síntese entre o individual e o social.
Nesse sentido, pensar o mundo da vida não significa que este sujeito esteja desconectado
do mundo vivido, visto que a subjetividade parece ser construída no seio do contato com o
outro e com o mundo. Assim, este tipo de entrevista vislumbra a experiência de cada
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participante levando em conta os contextos educacionais em que o sujeito está inserido.
Como escreveu Bogdan e Biklens (1994, p. 48):
Quando os dados em causa são produzidos por sujeitos (...), os
investigadores querem saber como e em que circunstâncias é que
eles foram elaborados. Quais circunstâncias históricas e
movimentos de que fazem parte? Para o investigador qualitativo
divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de
vista o significado.

No caso em estudo, entendemos que, embora esta pesquisa considere primordialmente a
experiência educativa das marisqueiras no exercício da mariscagem, convém entender que
elas não vivem em um mundo distanciado de outras experiências fora deste contexto da
mariscagem. Existem outras experiências, como a escola, a família e o movimento social.
Por esse motivo, procuramos interpretar o mundo da vida dessas mulheres como sendo
fruto de sua experiência no mundo, uma vez que é a partir dele que elas produzem sentido
e que a mariscagem se estabelece.
Outro ponto a ser abordado nesta metodologia justifica-se por considerar não apenas a fala
dos sujeitos e do contexto em que eles estão inseridos, mas também por evidenciar a
observação detida dos aspectos gestuais dos respondentes na interação com os outros e
com o ambiente. Este cenário comporta como pano de fundo as razões do existir daquele
grupo, uma vez que incorpora além da fala, comportamentos, emoções, cores, movimentos
e sentidos. Triviños (1987, p. 153), tratando sobre a pesquisa qualitativa em educação,
salienta que:
“observar”, naturalmente, não é simplesmente olhar. Observar é
destacar de um conjunto (objetos, pessoas, animais, etc) algo
especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas
características (cor, tamanho, etc). Observar em “fenômeno social”
significa, em primeiro lugar, que determinado evento social,
simples ou complexo (...), em sua dimensão singular, seja estudado
em seus atos, atividades, significados, relações, etc.

Deste modo, foi possível perceber que o conjunto das informações que se pôde captar do
objeto em estudo foram componentes importantes para que a pesquisa de fato representasse
a realidade em questão, ainda que plenamente não pudéssemos dar conta da riqueza que
comporta a vida daquelas marisqueiras.
Na pretensão de abarcar aspectos dessa pluralidade, este estudo foi iniciado através da
aplicação de um questionário prévio para seleção das(os) interlocutoras(es). Em um total
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de trinta e seis perguntas que abordaram tanto o perfil sócio-econômico dos participantes
como o objeto de pesquisa, vinte e três delas foram abertas, exigindo algum comentário
sobre as respostas; as outras obedeceram ao critério das respostas sim ou não.
O questionário foi produzido com base no referencial teórico, seguido de visitas para fazer
contato com os pretensos participantes da pesquisa e o campo. Com essas visitas,
intencionamos ter uma noção daquilo que poderia ser perguntado no questionário, pois, ali,
foram iniciados, informalmente, os primeiros questionamentos e as primeiras observações
do ambiente. Nosso objetivo, nestas conversas, era provocar questões que versassem sobre
o cotidiano da mariscagem, da escola e da educação, de forma que os participantes
pudessem abordá-las espontaneamente.
As entrevistas foram mediadas conforme os tópicos que eram abordados de uma para
outra. Dessa forma, os aspectos mais evidentes e mais importantes para a pesquisa geraram
um roteiro para a entrevista subsequente. A primeira delas, porém, teve como base uma
revisão do questionário prévio e a produção de um relatório da análise do resultado das
questões.
Do total de quinze entrevistados(as) (treze mulheres e dois homens), todos moradores(as)
de Salinas da Margarida, sede do município, foram selecionadas três marisqueiras e um
pescador, com base nas respostas do questionário prévio. A escolha deste número de
entrevistados levou em conta, também, que, além de estar mais adequado ao perfil da
observação e entrevista centrada na pessoa, “normalmente existe um número relativamente
limitado de pontos de vista, ou posições sobre um tópico dentro de um meio social
específico” (GASKELL, 2011, p. 68).
Abaixo, encontramos um gráfico que apresenta os dados da seleção dos participantes no
que respeita a situação sócio-econômica. Em geral, a maioria dos entrevistados recebe
menos de um salário mínimo, somente dois recebem um salário. Apenas uma delas não
nasceu em Salinas da Margarida, mas já reside ali há vinte e oito anos. Dez são
católicos(as), duas evangélicas, uma cristã, uma do Candomblé e uma sem religião. Duas
possuem nível superior, apenas uma concluído. Oito possuem nível fundamental
incompleto, possuem filhos e são solteiros(as). Uma é separada, três são casados, três
amasiadas12. Cinco possuem idade de 0 a 20 anos, cinco de 21 a 39, quatro de 40 a 50.
12

Conforme resposta do entrevistado(a)
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Tabela 1: Gráfico: seleção dos participantes da pesquisa
Fonte: Questionário prévio. Organização: o autor

Dos(as) selecionados(as), duas marisqueiras coletam apenas chumbinho (anomalocardia
brasiliana) e uma marisca chumbinho e ostras (Crossostrea rhizophorae). O pescador
realiza a pesca com anzol, em alto mar. Consideramos, também, que o tempo de
mariscagem ou pesca fosse o mínimo de 06 anos e a idade biológica entre 40 e 45 anos.
Este critério de tempo de trabalho e de idade deve-se ao acúmulo de conhecimentos no
ramo da pesca artesanal, pois, nesta atividade, experiência prática e conhecimento estão
sempre relacionados (DIEGUES, 2001). A seguir, o perfil de cada um dos sujeitos:
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1. Lucinha. Negra, 45 anos, nascida em Maragojipe-BA, solteira, católica, residente
em Salinas da Margarida-BA há 28 anos, aluna da EJA. Deixou de estudar para se
sustentar. Gosta de ser marisqueira, pois criou os filhos e conseguiu muitas coisas
na maré. Segundo ela, acompanhava a mãe desde Maragojipe. Para Lucinha, a
escola serve para educar, ser alguém: “sem a escola, a pessoa não é nada! Pinta
trabalho que depende do 2º grau... tá preparado para as chances de trabalho”.
2. Maria Izabel. Negra, 40 anos, nascida em Salinas da Margarida-Ba, solteira,
católica, estudou até a 5ª série do antigo primário (6º ano do Ensino Fundamental).
Em sua entrevista, Maria Izabel fala sobre sua identificação com a profissão de
marisqueira: “por um lado eu gosto, né? Por um lado, eu não gosto, que é muito
cansativo pra mim. Ainda mais quando as costeiras13 não tão muito boa, como ta
agora, né? Muito difícil marisco. Se encontra, mas com aquela dificuldade”.
3. Vane. Negra, 41 anos, nascida em Salinas da Margarida-Ba, casada, evangélica,
professora. Vanilda cursou o antigo magistério, deu aulas em uma escola pública
por um tempo, porém, desde que se casou, viu-se na necessidade de abandonar a
vida de professora para cuidar dos filhos. Segundo ela, a concepção do esposo era a
de que “a mulher tem que cuidar dos filhos”. Além disso, mesmo reconhecendo a
mariscagem como uma atividade dolorosa, ela diz que se identifica e gosta muito
do que faz.
4. Gervásio. Negro, 41 anos, nascido em Salinas da Margarida-Ba, casado, católico,
estudou até a 4ª série do antigo ensino primário (5º ano do Ensino Fundamental).
Gervásio vem de uma família onde a maioria tem uma convivência assídua com o
mar. O pai é pescador e sua mãe foi marisqueira, de forma que ele demonstra ter
sido educado em meio ao conhecimento da pesca e da mariscagem. A partir disso,
ele reconhece que gosta da profissão, embora deixe transparecer a ausência de
alternativas de trabalho na época em que era criança: “Gosto da profissão, porque,
meu pai, pescador, minha mãe, mariscadeira. Eu já vim criado. Sabe que, há
quarenta anos atrás, é... (riso) a vida é essa aí mesmo: pescaria”.

13

Sobre os costeiros, termo mais comum ao vocabulário das marisqueiras, ver capítulo 3.
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A partir dessa coleta, realizamos encontros com cada entrevistado(a), onde foram
abordados os seguintes tópicos:
a) a relação entre mariscagem, pesca e educação, onde procuramos explorar os
conhecimentos advindos destes contextos, suas identidades e suas diferenças, bem
como as relações dos sujeitos com estas instâncias;
b) a produção de conhecimentos na mariscagem e na pesca, abordagem em que
pudemos refletir sobre o processo de aprendizagem através da prática, da relação
com meio ambiente marinho, valorizando os aspectos subjetivos e práticos das
marisqueiras;
c) as experiências educacionais dos sujeitos, que foram reflexões sobre como as
alternativas educacionais, formais ou informais, frente à vida de cada
entrevistado(a) e quais os aprendizados resultantes dessas experiências;
d) a condição de ser mulher e marisqueira, problemática que discutiu a figura da
mulher no cenário da pesca artesanal, nos movimentos sociais de pesca, suas lutas e
suas conquistas.
As entrevistas foram gravadas e transcritas, depois de autorizadas pelos(as) respondentes
através de um termo de consentimento14, lido e assinado por cada um(a) deles(as).
Quanto à participação do pescador na pesquisa, justifica-se como referência de gênero e
pela necessidade de se evidenciar a mulher marisqueira frente a uma sociedade marcada
excessivamente por uma visão de mundo que toma como parâmetro o masculino,
referencial clássico da validade das práticas sociais. A mariscagem não deixa de ser,
também, definida dentro desta ótica. Além do mais,
uma alternativa para se pensar sobre a segmentação é empregar
grupos “naturais” (...). Nos grupos naturais, as pessoas interagem
conjuntamente; elas podem partilhar um passado comum, ou ter
um projeto futuro comum. Elas podem também ler os mesmos
veículos de comunicação e ter interesses e valores mais ou menos
semelhantes (GASKELL, 2011, p. 69).
14

Documento escrito em que as marisqueiras e o pescador consentiram, através de sua assinatura, a
autorização de seus depoimentos, suas imagens, bem como a liberação destes para fins científicos e de
estudos.
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Deste modo, a inclusão de um pescador possibilita perceber não só os interditos das
relações entre pesca e mariscagem, posto que ambos pertencem à pesca artesanal, como
amplia o círculo de opiniões sobre o assunto. O debate aqui colocado justifica-se, também,
por rediscutir o papel da mulher marisqueira na pesca, na sociedade salinense e no cenário
nacional, bem como amplia as discussões sobre gênero, seja na pesca e/ou na academia.
Para conferir valor às informações e a garantia do respeito às identidades, preferimos
preservar, pelo menos, os primeiros nomes ou apelidos dos(as) entrevistados nas falas,
considerando que, sem a participação de cada um(a) deles(as), o trabalho desta pesquisa
seria apenas o esboço de uma elucubração sobre um assunto imaginado. Entendemos esta
decisão como um reconhecimento da importante contribuição destes sujeitos,
principalmente porque
na época atual em que a “revelação” parece ser um valor autoevidente (...) – devemos reconhecer que o anonimato não é
necessariamente visto como sinal de respeito. Pelo contrário,
mascarar nomes de pessoas ou de determinada comunidade pode
trazer a mesma impressão que trazem os rostos borrados ou as
tarjas pretas cobrindo os olhos que vemos em filmes e fotos de
jovens infratores (FONSECA, 2008, p. 41).

No total, foram realizadas vinte entrevistas, com tempo aproximado de uma hora de
duração. Isto porque, depois de um período de abordagem sistemática sobre o assunto,
concordamos que, “a certa altura, o pesquisador se dá conta que não aparecerão novas
surpresas ou percepções” (GASKELL, 2011, p. 71). A maioria das entrevistas aconteceu
nas residências das marisqueiras e do pescador. Algumas foram realizadas na casa de uma
vizinha parenta ou amiga e apenas duas foram realizadas na casa do entrevistador. Sempre
no quintal ou no espaço interno das casas. Somente duas aconteceram no período da
manhã. As outras, à tarde, considerando a disponibilidade de tempo. Em alguns casos, o
espaço teve que ser dividido com a família que, vez em quando, interferia nas respostas.
Estas experiências, porém, abriram espaços para outras entrevistas informais e para a
convivência mais assídua com as entrevistadas e sua família, fossem em festas, celebrações
religiosas ou rodas de conversas. Ao mesmo tempo, situações como estas, algumas vezes,
dificultaram a escuta, a concentração do entrevistador ou da(o) entrevistada(o).
Quando interpeladas mais de uma vez sobre o mesmo assunto, algumas entrevistadas
tendiam a dar respostas já ditas ou que mais pareciam agradar ao entrevistador. Nestes
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momentos, percebeu-se um silêncio ora de uma ora de outro, assim como algumas
perguntas tiveram que ser reformuladas em função da dificuldade de clareza das mesmas.
“Nesse caso, foi melhor retirar essas perguntas do roteiro, pois, quando se tenta explicar
demais, acaba-se dizendo, de um modo ou de outro, o que se espera que o outro responda”
(DUARTE, 2002, p. 149, grifo nosso).
Comumente, as entrevistas foram conversas prazerosas, quando não pareceram sessões
terapêuticas. Uma das entrevistadas, depois de um dos encontros, revelou estar se sentindo
feliz por ter sido escutada ao discorrer sobre um assunto que, geralmente, as pessoas não
têm interesse. O entrevistador, nesse sentido, é aquele que escuta, que dá ouvido às dores e
às alegrias do momento, devendo comportar-se, de forma ética, como um analista que
contempla o objeto, permitindo-se oscilar entre a postura cética e a comoção.
Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação
ou um empreendimento cooperativo, em que as palavras são o
meio principal de troca. Não é apenas um processo de informação
de mão única passando de um (o entrevistado) para outro (o
entrevistador). Ao contrário, ela é uma interação, uma troca de
ideias e significados, em que várias realidades e percepções são
exploradas e desenvolvidas (GASKELL, 2011, p. 73).

Após estas conversas, porém, foi necessário que alguns aspectos “não ditos”, ou ditos
indiretamente, fossem retomados. Entrevistas não são tão comuns à vida daquelas
marisqueiras, de forma que a timidez de algumas exigisse um pouco mais tempo. Para este
fim, nos apoiamos em algumas anotações de campo, procurando interpretar as lacunas das
falas, dos gestos, das observações e dos questionamentos dos(as) entrevistados(as), bem
como dos lugares em que aconteceram as entrevistas. Em outros casos, retornamos ao
encontro dos(as) mesmos(as) para rediscutirmos estes pontos, reconstituindo a conversa
anterior ou interrogando-os(as) sobre alguma dúvida passada. Esta preocupação deveu-se à
necessidade de clarear questões que, por algum instante, tivessem impedido uma melhor
observação do objeto. Bauer et al (2011, p. 21) se reporta a esses “dados informais
[dizendo que estes] são gerados menos conforme as regras de competência (...) e mais do
impulso do momento, ou sob influência do pesquisador” e, de acordo com este ponto de
vista, necessitamos estar atentos aos interditos daquilo que estivesse acontecendo durante
as conversas.
Para além das entrevistas, consideramos importante fazer uma nova experiência na prática
da mariscagem. Reafirmamos, assim, a ideia de Duarte (2002, p. 140) quando diz que
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“uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendida por
um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados”. Ali, in loco, além de
procurar observar as conversas e os gestos realizados pelas marisqueiras, podemos
percorrer todo o caminho de casa até o trabalho, praticar cada ato, experimentando,
também, os esforços, o cansaço, a partilha da água e do lanche. Nesse ínterim,
aproveitamos para anotar e fotografar os diversos aspectos do processo da mariscagem, na
tentativa de identificar mais de perto as relações entre as falas das marisqueiras e a prática
propriamente dita, com o intuito de ampliar o espectro interpretativo do objeto. Na
perspectiva de Loizos (2011, p. 148),
a interpretação [das fotografias] exige uma leitura tanto das
presenças quanto das ausências de um registro visual, e enquanto
algumas das ausências podem ser explicadas pelas características
de custo ocasional (quem carrega a câmera, quando, onde e por
quê?), a homogeneidade das imagens registradas deve comportar
um peso semântico.

Dentre outros momentos fotografados, destacamos os aspectos mais rotineiros do dia-a-dia
da mariscagem: a arrumação dos apetrechos de trabalho na casa, a vestimenta, o trajeto
entre a casa e a maré, o ambiente, os gestos realizados durante a prática da mariscagem e a
catagem dos mariscos. O cuidado de observar cada uma dessas etapas exige estar atento ao
modo como aquelas posturas corporais são aprendidas e reelaboradas, atitudes do
pesquisador que exigem esforço, concentração, escuta e um olhar focado.
As figuras 5 e 6 retratam o momento da mariscagem. As fotografias demonstram alguns
aspectos comuns ao cotidiano do trabalho. Na primeira, a marisqueira, com o corpo na
posição tradicional da mariscagem, junta os mariscos numa poça d’água, cavada no solo.
Ao lado dela, aparece parte de um balde que já se encontra cheio dos mariscos coletados
anteriormente. A segunda fotografia mostra o momento do término da mariscagem, quando
o saco de linhagem cheio dos mariscos está sendo equilibrado numa bicicleta sem algumas
peças. Nas duas cenas, é possível observar, além do saco de linhagem, apetrechos de
trabalhos utilizados pelas marisqueiras durante o trabalho, além de um saco com o caderno
do pesquisador, chinelos pendurados na parte frontal superior da bicicleta. No chão, uma
garrafa com água, mais adiante, um cachorro e a vegetação de mangue à distância. O
cenário é um dos espaços de mariscagem em Salinas da Margarida15

15

A prática da mariscagem e os apetrechos de trabalhos serão discutidos no capítulo 3.
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Figuras 5 e 6: Na maré, marisqueira mariscando e equilibrando a bicicleta com mariscos.
Fonte: arquivo pessoal

Ademais, foram utilizados como suporte para esta pesquisa vídeos temáticos, pesquisados
na internet, coletados em acervos pessoais e videotecas locais ou adquiridos em encontros
do gênero16.
Depois da juntada da avalanche de todos esses dados, coube-nos a paciência e a
persistência de observá-los separadamente, escutá-los, transcrevê-los, tabulá-los e analisálos. Dificuldades certamente desafiadoras para um pesquisador inexperiente. A tarefa de
transcrição, principalmente, é uma das quais necessitamos de bastante cuidado na hora da
gravação (ter atenção com as tomadas, os carregadores, pilhas, posicionamento do
gravador) e que exige escutas subseqüentes para garantir a fidelidade das falas e a não
interferência do pesquisador na reprodução daquilo que foi dito. Como sugere Myers
(2011, p. 275), “a transcrição completa de uma análise de conversação pode incluir clímax,
sonoridade, ritmo, respirações audíveis e cronometragem”, cujas situações exigem uma
atenção redobrada, para não incorrermos no risco de ocultar alguns pontos importantes da
pesquisa ou modificá-los sem adequá-los à “objetividade” da teoria.
Como enfoque analítico dos dados, entendemos a análise da conversação e da fala como
uma técnica adequada ao tipo de metodologia a qual optamos. Esta técnica de análise de
dados tem sua origem nos estudos da Etnometodologia (GARFINKEL, 1969). Segundo

16

Entre eles, destacamos o Salinas Compartilhada, do projeto de mesmo nome, e O Verde Violado:
manguezais e carcinicultura, produzido pelo Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará.
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Myers (2011, p. 273), “a análise dos dados da pesquisa como fala pode começar de uma
análise muito detalhada, para conduzir a temas sociais que interessam especificamente aos
pesquisadores da ciência social”. No caso em estudo, para preservarmos a originalidade
dos dados, nos referirmos à fala dos entrevistados através da linguagem êmica. Conforme
Binet (2010, p. 5, grifo nosso),
a adopção de uma perspectiva emic [sic] é fruto da recusa do
etnocentrismo do olhar do observador, desafiado a romper com as
suas próprias “prénoções” e categorias culturais que ameaçam
enviesar as suas observações. Cada cultura forma um mundo
organizado de acordo com lógicas e categorias que lhe são
próprias, que compete ao observador apreender de dentro e de
perto (...).

Embora a análise da conversação defenda a adoção de pesquisas que privilegiem uma
escala micro (BINET, 2010), “a conversação como prática social mais comum no dia-a-dia
das sociedades humanas, é fundamental na construção das identidades e dos papéis
sociais” (TEIXEIRA, 2008, p. 16). Na conversa, os microcontextos, produzidos em turnos
adjacentes através da exposição da fala dos sujeitos (MYERS, 2010), permitem entrever a
influência de ideias macro, as quais produzem pontos de vista que são assimilados pela via
da experiência do sujeito com o mundo e defendidos conforme a representação que este faz
da realidade. Poderíamos interpretar esta questão como segue:
O ator é socializado pela interação, que por sua vez é gerada pelo
ator. Por conseguinte, a estrutura e a ordem social não existem
independentemente dos indivíduos que as constroem. Em
compensação, as instituições influenciam o seu comportamento
microssocial (COULON, 1995, p. 35)

Diante dessa afirmativa, concordamos que uma conversa é um movimento de interação e
de trocas de conhecimentos entre interlocutores que se expõem não somente através da
fala, mas de gestos, entonações da voz, olhares. Esta interação, ao mesmo tempo, é
produtora de sentidos, os quais reconduzem o ser à sua consciência de pertencer a um
mundo, a uma cultura, e de ter uma ideologia.
Nesse sentido, observar a forma que cada entrevistado(a) se posicionava frente aos temas
dispostos para a entrevista exigiu estar aberto às concepções de mundo produzidas na
experiência da mariscagem e da pesca, diferentes de outras experiências do pesquisador,
não só através da escuta, como também do esforço em interpretar as respostas que
aqueles(as) davam. Essa experiência permitiu, também, observar a diversidade de pontos
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de vista sobre um mesmo assunto e o modo como as entrevistas interferiram na dinâmica
da vida cotidiana do(a) entrevistado(a) e no modo deles(as) (re)pensarem a mariscagem.
Uma entrevista certamente não é uma conversa tão natural. Ela exige sistematização do
conteúdo a ser discutido, uma postura de suspensão ao escutar o outro, um foco e uma
intenção premeditada. Por esse motivo, o entrevistador se utiliza de estratégias para
adquirir o resultado desejado: sinais de aprovação da fala, intervenções que aguçam o
prolongamento do assunto, a posição que se coloca diante do entrevistado. Não obstante,
ela oferece condições de diálogos próximos dos espontâneos, se conduzida com a
naturalidade de uma conversa cotidiana. Esta disposição do pesquisador permite
alertar contra o risco de rotinização das investigações, que resulta
precisamente do poder heurístico da sua grelha [sic] observacional.
Em vez de projectar de cima para baixo conceitos rigidificados (...)
da conversação, chamam a atenção para a riqueza das
reformulações conceituais e das descobertas proporcionadas por
uma abordagem verdadeiramente indutiva atenta à singularidades
de cada interação verbal (BINET, 2010, p. 7).

Ainda que procurássemos ter a atenção necessária, percebemos que algumas situações
ocorridas durante o processo das entrevistas deixaram em aberto questões que
necessitariam ser melhor discutidas e reorganizadas17. Isto, porém, não impediu que o
conjunto dos dados fornecidos pelos sujeitos da pesquisa impedisse uma tentativa apurada
de interpretação do tema estudado, além desafiar o pesquisador através das habilidades
aprendidas durante o período em que o estudo foi realizado.
De modo geral, todas as práticas metodológicas desenvolvidas para esta pesquisa tiveram a
intenção de tornar a descrição a mais objetiva possível, porém, temos a consciência que
existem aspectos que poderiam ser melhor explorados e que este período de estudo não foi
tempo suficiente para esgotar todos os pontos desejados. Ainda assim, reafirmamos a
disciplina necessária de ir ao encontro dos poucos achados encontrados, bem como o
desejo de continuar investigando esta riqueza que é a vida destas mulheres marisqueiras na
maré ou na escola. Os próximos capítulos irão abordar justamente esta discussão.

17

Como o local adequado para as entrevistas, a presença de outras pessoas durante o processo.
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3. NA MARÉ, A ESCOLA DA VIDA
3.1. Convivendo se vai aprendendo: a experiência educativa na mariscagem
Uma apreciação detida das experiências das marisqueiras de Salinas da Margarida-BA faz
repensar o sentido do conhecimento e da educação. As trajetórias de vida dessas mulheres,
sejam na relação com o trabalho, na convivência com a natureza, com a família ou com a
sociedade, desvelam achados importantes sobre o mundo da pesca e da mariscagem, que
possibilitam rever o modo comum de pensar a aprendizagem e de produzir informação. Na
mariscagem, o conhecimento é tecido coletivamente, em contato com a lama, perto do
manguezal e do mar, no intervalo entre a alta-mar e a baixa-mar (BOER apud SILVA et al,
2007). A casa, com a família, e as(os) companheiras(os) de trabalho são co-participantes
deste processo de ensino-aprendizagem, pois participam efetivamente da vida comunitária,
aprendendo e/ou ensinando. Este conhecimento, produto desta relação com a natureza e
com a comunidade, reverbera nos corpos, nos gestos e no modo ver a vida. Situemos este
campo de aprendizagem, que é a mariscagem.
A mariscagem é uma atividade tradicional (CUNHA, 2009) do ramo da pesca artesanal,
desenvolvida principalmente em estuários, onde comumente se desenvolvem ecossistemas
manguezais (BAHIA PESCA, 1994). Os manguezais são zonas úmidas, definidas como
“ecossistemas costeiros, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característicos
de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos ao regime das marés” (SCHAEFFERNOVELLI, 1995, p. 7). Em Salinas da Margarida, essas zonas são conhecidas,
regionalmente, como costeiros. Os mais conhecidos são Camburuim, Galvão, Madeira,
Alagamar, Fogão, Espigão, Cordeiro, Santa Luzia, Prainha e Dourado. Normalmente, estes
lugares são escolhidos para a mariscagem conforme o período de reprodução dos mariscos,
como informa uma marisqueira: a gente sai de um lugar e vai para outro [por]que aquele
lugar tem mais... Aquele lugar acaba, mas, logo após, deixa um tempo ali, ele produz de
novo.
Nestes locais, as marisqueiras coletam, principalmente, um molusco bivalve18 conhecido
em Salinas da Margarida como chumbinho (Anomalocárdia Brasiliana). Porém,
18

O termo molusco bivalve designa o animal de corpo mole protegido por um exoesqueleto com forma de
uma concha de duas valvas. Fonte: https://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/pescas/
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dependendo da região, este bivalve possui outros nomes (SOUTO, 2009), como berbigão,
sarnambitinga,

maçunim,

bebe-fumo,

papa-fumo,

marisco-pedra,

ou

marisco

simplesmente. Segundo Gomes (2009, p. 40), a denominação chumbinho “parece fazer
sentido, pois eles são pequenos, não tão pequenos quanto à esfera do chumbo
industrializado para arma de fogo, mas consideravelmente pequenos e pesados”. Além do
chumbinho, é comum a coleta de ostras (Crossostrea rhizophorae), sururus (Mytella
falcata), tariobas (Iphigenia brasiliensis), lambretas (Lucina pectinata), mapés e
machadinhas (Brachidontes exustus). Logo abaixo, apresentamos três imagens que
retratam o bivalve anomalocárdia brasiliana. A figura 7 mostra os aspectos biológicos do
molusco. As figuras 8 e 9 retratam, através da fotografia, os mariscos em conjunto, todos
fechados, e o processo de catagem19. Nesta figura, podemos ver uma banca improvisada.
Em cima dela, os moluscos já aferventados e abertos, além de uma vasilha com alguns já
catados e parte de uma caneca.

Figura 7: Estrutura das conchas dos bivalves
Fonte: http://biologiaacontecendo.blogspot.com.br/2012/04/bivalves.html

Figuras 8 e 9: Chumbinho e catagem. Fontes:
http://diariodoavoante.wordpress.com/tag/chumbinho/ e arquivo pessoal.
19

A catagem é o processo de retirada dos mariscos das conchas depois de fervidos.
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Normalmente, a coleta dos mariscos é realizada através do emprego de artefatos
relativamente simples, variando de região para região e, em geral, idealizados e fabricados
pelas próprias marisqueiras ou por seus maridos, de acordo com as necessidades do
trabalho. Em Salinas da Margarida, é comum encontrar o cavador de chumbinho,
instrumento de formato côncavo, como uma foice, fabricado com pedaços de flandre ou de
alumínio, modelado manualmente, com o auxílio de uma marreta ou martelo e de uma
talhadeira.
As marisqueiras, encurvadas, assim como o cavador, pés assentados no chão, tronco
levemente arreado, realizam a coleta dos chumbinhos, produzindo movimentos com os
braços e o cavador na mão, cavando a terra. Além do cavador, utilizam, um jereré20, onde
os mariscos são arremessados ainda misturados à lama, um balde, um saco de linhagem e
uma bicicleta para transportá-los. Antes, porém, acumulados no chão ou em uma poça
d’água cavada na terra, os chumbinhos são lavados e depositados nos baldes, em seguida
nos sacos. Algumas marisqueiras preferem transportá-los dentro do próprio balde, sobre a
cabeça. Neste caso, é preciso usar uma rodilha para sustentá-lo. É comum ver as
marisqueiras com pequenas garrafas de água para beber, pão, ou algum outro alimento que
sirva de lanche, pois uma mariscada dura em torno de duas horas, sem contar o caminho
percorrido para chegar aos costeiros, que tem a extensão de quase três quilômetros. As
figuras 10 e 11 apresentam os artefatos de trabalho: em cima de uma mesa, encontra-se
dentro de um balde, um jereré. Na outra, um cavador confeccionado com alumínio.

Figuras10 e 11: Artefatos de trabalho: Balde, jereré e cavador. Fonte: arquivo pessoal
20

Jereré é uma espécie de rede para pesca de camarões e de peixe miúdos (FERREIRA, 2010). Em Salinas
da Margarida, este instrumento é também utilizado para a coleta de mariscos.
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Quando preferem sair mais cedo, com a maré alta, é preciso identificar as trilhas no
manguezal, caminhar pelas águas salgadas e brilhantes, ter cuidado para não pisar em
algum objeto pontiagudo. Durante o caminho, é possível sentir o cheiro da lama gelatinosa,
ouvir o barulho dos caranguejos, dos siris e dos aratus andando pelo manguezal e o pipocar
dos sururus. Sentir conchinhas mexendo debaixo dos pés, embranquecidos pela umidade.
Para se proteger dos insetos comumente encontrados no mangue, usam protetores
dermatológicos artesanalmente fabricados por elas. São os óleos, também chamado de gás,
que é uma mistura de querosene com azeite de dendê, alho ou hidratante. De modo geral,
para mariscar, as marisqueiras vão de pés no chão, usam saias, bermudas, camisetas, lenços
ou bonés na cabeça.

Figura 12: Caminho da maré: trilha no manguezal. Fonte: arquivo pessoal

Quando chegam em casa, depois de tomarem um banho21 e cuidarem das tarefas de casa –
colocar a comida dos filhos, arrumá-los para ir à escola, limpar a casa ou lavar a roupa – as
marisqueiras depositam os mariscos em uma bacia com água, onde são lavados novamente,
e preparam o fogo à lenha para aferventá-los. Nem sempre são aferventados naquele
mesmo dia, pois as mulheres alegam que, após um dia de mariscagem, os mariscos tendem
a render mais e soltar facilmente das conchas. Depois de catados, são pesados e ensacados
para a venda ou consumo próprio. Realizada majoritariamente por mulheres (BAHIA
21

Nem sempre há tempo para o banho. Por vezes, isso acontece depois de todas as tarefas realizadas. O
almoço normalmente acontece entre uma tarefa e outra.
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PESCA, 2011), a mariscagem permite a utilização racional dos recursos naturais, sem
colocá-los em risco de esgotamento (DIEGUES, 2000), destinada à subsistência,
complementação ou fonte exclusiva de renda (BURDA e SCHIAVETTI, 2007).
Não é uma experiência aprendida do modo instrucional. As crianças, quando juntas com as
mães, apreendem as informações olhando e manipulando mariscos e apetrechos. A maré,
para elas, é muito mais um campo em que se aprende brincando, descobrindo e
conhecendo, e a responsabilidade comum aos adultos adquire-se no processo, na
continuidade da experiência, através da convivência cotidiana. Assim, as pessoas que
freqüentam este lugar aprendem através da prática, da observação, do contato com o
ambiente e da escuta aos mais experienciados:
Saber pescar e mariscar implica em saber tecer redes e
confeccionar apetrechos das artes de pesca e mariscagem, conhecer
hábitos alimentares das espécies da fauna, a reprodução dessas
mesmas espécies, o movimento da maré, as relações entre a
temperatura, a salinidade e a coloração da água com as espécies
possíveis de serem capturadas, assim como as relações de amizade
e companheirismo (SANTOS, 2008, p. 106).

Figura 13: Crianças contando lambretas. Fonte: arquivo pessoal
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Nesse aspecto, os sentidos são elementos essenciais no processo ensino-aprendizagem.
Reconhecer os tipos de marisco, molhar os pés na água ou pisar na lama, ouvir o barulho
da brisa no manguezal ou sentir o frio e o calor possibilitam às marisqueiras reagirem ao
ambiente, observando a forma mais adequada de lidar com a mariscagem. Observar o
movimento da maré, o tempo adequado para mariscar, identificar os sinais dos mariscos no
solo, seus movimentos, as fases da lua, que é um conhecimento definidor dos melhores
dias para mariscar determinados tipos de marisco ou pescar algumas espécies de peixe,
adentrar o manguezal, apanhar lenha e fabricar materiais de trabalho são práticas que
exigem um acúmulo de experiência. Para adquiri-los, é preciso técnica, sensibilidade,
inteligência aguçada e conhecimento, enfim. Além dos sentidos, os movimentos são,
também, práticas que se constituem importantes conteúdos de aprendizagem: é o corpo, em
primeiro lugar, que responde aos apelos do ambiente: abaixar, levantar, andar, cavar são
ações deliberadamente corporais, que possibilitam conectar o real e apreendê-lo.
Porém,

estes

conhecimentos

ficam

muito

mais

evidentes,

sobretudo,

quando

contextualizados no todo que é a maré. A maré, para as marisqueiras, configura-se o
conjunto dos elementos naturais e marítimos, onde elas desenvolvem a atividade laboral: é
o mangue, o céu, a terra, a água, os mariscos, as pedras e o movimento das águas. As
companheiras da mariscagem e o bate papo entre elas também compõem este cenário de
aprendizagem. Neste lugar, referencial para o trabalho e para a vida comunitária, labor e
conhecimento acontecem simultaneamente, numa dinâmica semelhante à da natureza:
A maré ela cresce e ela quebra. Perde a força! A água é mais
branda, não tem aquela carreira. Essa é a maré morta, né, diminui.
Ela cresce e arrea. Tem a maré grande e a maré pequena. A maré,
quando quebra22, é a maré pequena, cai no quebramento. Tem a
maré mortágua. Maré mortágua é essa maré agora, ela já começou
a dar ponta. Ela começa a querer correr, pegar força23. Vai pegando
força, é a maré grande, tá ficando grande, tá crescendo, tá pegando
força (Gervásio, 2012).

A maré de ponta, que também pode ser chamada de maré curta ou maré pequena,
caracteriza-se pelo período de baixa-mar em que aparece apenas uma pequena extensão do
solo e não demora muito para ficar alta novamente. Nesta fase da maré, normalmente as
marisqueiras acordam pela madrugada para dar tempo suficiente de mariscar em pouco

22

Neste contexto, o termo quebra, assim como morta referem-se à mudança de fases das marés.
Pegar força significa dizer que as ondas do mar estão ficando mais movimentadas. Perder a força, ao
contrário, é quando as ondas estão ficando sem movimento, quase paradas.
23
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tempo. A maré grande, ao contrário, se define pela grande extensão de terra, quando
podem mariscar por mais tempo; a maré morta é aquela em que não se percebe o
movimento nas águas e se posiciona no término da maré grande, e a mortágua é aquela que
fica entre o finalzinho da maré grande e a maré de ponta. Essa nomenclatura, criada pelos
pescadores, atribuem ao uso de uma linguagem singular, a relação com o ambiente e o
ciclo vital, a saber: a definição das marés obedece a um processo de mutações, o qual se
adéqua às transformações biológicas e culturais do ser humano: linguagem, crescimento e
morte.
Estas fases das marés, tão apropriadamente colocadas pelo pescador, parecem, de fato,
traduzir a dinâmica da vida das marisqueiras: “perde a força”, “arrea” e “pega força”
novamente:
A nossa labuta na maré é muito difícil. Tem uma parte que é até
divertido, mas é difícil. Precisa ter muita coragem, chamar muito
por Deus, porque, se a gente não chamar por Deus, não tiver fé
mesmo, a gente esmurece, que é muito cansativo. Já pensou
acordar quando a maré tá cedo, acordar no melhor do sono, cê tá
ali na sua, seu corpo quentinho, principalmente agora, né, que tá
entrando o inverno, período de chuva, de frio, chega lá, mesmo a
gente botando uma proteção, mas não deixa de não sentir frio.
Também tem o problema dos muruim, as muriçoca, um outro
inseto que, aqui, se dá o nome de mutuca, um que parece mosca,
mas não é uma mosca, é maior. Quando ela pica, dói, chega a
arder. Aquilo é rápida! (risos). E, no inverno, – qualquer estação é
ruim, mas, no inverno –, não sei porque eles tem aquele negócio
assim de os mosquito tá sempre em cima da gente... Nem todo
mundo pode comprar repelente, porque repelente você sabe que é
caro, não é? Você sabe que, tempo de chuva, o mar ele fica muito
revoltoso, né, aquele tempo frio que faz o mangue, aquela chuva
ali... Quando vem aquele aguaceiro, aí passa tudo bem, mas
quando fica aquela chuva ali, aquela fininha, né. Aí, a gente todo
dia fica pedindo a Deus: “ô, meu Deus, alivei a chuva”. A labuta da
marisqueira é isso mesmo, mas nem por isso a gente esmurece.
Como é que a gente vai esmurecer? Tem que chamar por Deus, ir à
luta pra poder descontrair. Vem aquelas conversas (risos), vem
aquelas risada e é isso mesmo (Maria Izabel, 2012).

A dor e o prazer são experiências concretas da maré. A existência se impõe através da
angústia e da liberdade, como em Sartre. Nesse sentido, a vida mostra naturalmente
situações comuns ao cotidiano, intensamente aberto às intempéries, ao habitat, além do
cansaço e da situação econômica. É, sobretudo através dessas experiências, que a
marisqueira apreende o mundo da vida e produz seus conhecimentos. Daí, então, a
mariscagem se consolida através de práticas educativas construídas no próprio ambiente
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pesqueiro, através de uma racionalidade diferenciada, própria deste lugar, que se configura
através dos hábitos aprendidos historicamente. Estas expressões indicam ações préreflexivas, aperfeiçoadas progressivamente, gesto por gesto, reelaboradas com o tempo:
Antes de eu começar a mariscar, já tavam com a bicicleta. Do
mesmo modo, o jereré, que, antes, não tinha. Antes, se mariscava
de dedo24, né. É uma coisa mais devagar, mais demorada. Mas,
hoje, existe o jereré. Chegou ali, passou o cavador, vai jogando,
jogando, a pessoa vai lavando... Quer dizer, realmente pega mais
quantidade de chumbinho do que se fosse de dedo. A vantagem da
bicicleta é porque, na cabeça, você só pode trazer um quilo, você
não vai trazer mais de um quilo. Eu mesmo não vou trazer mais de
um quilo na cabeça, que eu não sou maluca. Já a bicicleta é mais
vantagem, porque você pode mariscar dois, três balde, como tem
gente que marisca. Bota no saco, colocou na bicicleta e traz (Maria
Izabel, 2012).

Estas técnicas são readaptáveis de acordo com o ambiente, a melhoria das condições de
trabalho e o lucro que pode ser obtido.

São novidades encontradas no percurso da

atividade que exigem não só prática, mas criatividade, reflexão e sentido. Como afirma
Diegues (1983, p. 198),
O domínio da arte [de pesca] exige (...) uma série de qualidades
físicas e intelectuais que foram conseguidas pelo aprendizado na
experiência, que lhe permitem apropriar-se também dos segredos
da profissão. É fundamental nessa caracterização a unidade entre a
força de trabalho e os instrumentos de trabalho. Esses são
adaptados ao corpo humano, e sua utilização exige uma técnica
especial que é o apanágio do artesão.

Para as marisqueiras, a entrada do jereré na mariscagem em Salinas da Margarida coincide
com a implantação de fazendas de camarão nos idos de 1980. Conforme o depoimento de
Vane,
foi o momento que começou a aparecer. Antigamente, eu me
lembro que mariscava menina ainda, não tinha esse marisco todo.
Então, hoje em dia, não sei se é através do produto químico que
existe no viveiro... Eu não sei se é por isso que, hoje em dia, tem
bastante marisco, como agora mesmo na Prainha tem marisco
miúdo. Aí, se a gente for usar o dedo, vai demorar mais, e, com o
jereré, a gente adianta nosso lado.

24

Tirar os mariscos da terra um a um, com o dedo indicador.
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Apesar de não encontrarmos estudos sobre a carcinicultura que tratem desta questão
específica, Copque et al (2009, p. 6) relata que
os inúmeros problemas causados pela carcinicultura ao meio
ambiente não se restringem somente à redução do manguezal com
a implantação das fazendas de camarão. Em virtude dessa cultura,
a ampliação dos viveiros e dos canais de adução (que trazem a
água dos pontos de captação até a rede de distribuição) e de
efluentes causam mudança no solo, suprimindo as condições de
sobrevivência da fauna e extinguindo áreas destinadas à
mariscagem, à pesca e à coleta de caranguejos.

Independente da comprovação científica, de que a carcinicultura seja a principal causa da
proliferação dos chumbinhos, o conhecimento empírico da marisqueira põe em foco o
desequilíbrio ecológico do ambiente. Esta informação, portanto, corrobora a sua relação
subjetiva com o habitat, fruto da sua experiência. Isto comprova que
ser uma pescadora artesanal é, primordialmente, tornar-se
portadora de um conhecimento que somente o cotidiano da pesca
lhe confere, o que permite conduzir suas atividades, ampara suas
atitudes numa ampla e complexa cadeia de inter-relações
ambientais (ROSÁRIO, 2008, p. 65).

A natureza, os instrumentos de trabalho, o corpo, as relações construídas no ambiente são
elementos circundantes não apenas do processo de ensino-aprendizagem. Eles marcam
modos de vida grupais, demarcam personalidades, definem horizontes de compreensão,
incidem nas relações afetivas e organizam a vida familiar e comunitária. São extensões da
aprendizagem que definem um ethos marisqueiro incrustado no corpo, nas ações e no
pensamento, como bem define a concepção de Geertz (2008, p. 143-4):
O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida,
seu estilo moral e estético e sua disposição, é a atitude subjacente
em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. A visão
de mundo que esse povo tem é o quadro que elabora das coisas
como elas são na simples realidade, seu conceito de natureza, de si
mesmo, da sociedade. Esse quadro contém suas ideias mais
abrangentes sobre a ordem.

É o que parece informar o depoimento de uma das entrevistadas:
Na maré, os peixe é em conjunto. O marisco, aquele monte, já nos
ensina a ser coletivo (risos). A própria natureza já nos ajuda a ser...
Nós devemos ser assim, coletivos, e não querer só pra si, tá bom ali
e não querer participar para outros, então nós devemos ser assim. A
maré nos ensina (Vane, 2012).
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A natureza, mais do que uma fonte de sustento, torna-se compreendida como uma
companheira fiel, que ensina a ser comunitária(o), postando-se silenciosamente frente aos
problemas do cotidiano, à dor e ao cansaço, refrigerando o corpo e a consciência quando
necessário. Nesse sentido, a experiência de aprendizagem das marisqueiras é, também,
influenciada pelo seu potencial simbólico, onde o ser humano se entrelaça com o meio
ambiente, através de uma dimensão mística da vida humana e onde o mundo vivido não
está limitado somente àquilo que é material:
Eu tenho a natureza como se ela me desse paz. Na rua, no local em
que eu vivo, não me dá. Às vezes, mermo que eu esteja chateada,
aborrecida por alguma coisa da maré, chega lá, eu olho assim pra
aquela maré, aquela imensidão, pra aqueles mangue, o vento
batendo no mangue, eu olho assim o canto dos pássaros... Aí pinta
aquela paz... O mar... Olhar pro mar, de ver aquela zuada, as ondas
batendo, indo e voltando, aquela imensidão... É aquilo que me faz
bem: esse poder. Por que a natureza faz parte de quem? De Deus.
Eu acho que, quando estou assim, eu digo que veria Deus
pessoalmente, mas eu estou vendo a natureza, e pra mim Deus é a
natureza. Só em você ver um pássaro passando cantando, a brisa do
mar batendo, então, pra mim, Deus tá ali (Maria Izabel, 2012).

A maré, como já foi dito, é um espaço que educa para a convivência com o meio ambiente
e com as pessoas. E é nessa convivência que as marisqueiras co-participam da ação umas
das outras, preservando o habitat cada vez mais comunitário e menos depredado. Antes
mesmo das discussões intelectuais sobre preservação ambiental, as marisqueiras aprendem
este princípio na prática cotidiana, no convívio com a comunidade e com o meio, como
acontece na situação retratada abaixo:
O caranguejo não anda? Então, vamos lá no mangue pegar o
caranguejo. Os caranguejo-fêmea, principalmente as que estão de
mucuca25, pegamos e trazemos, ou do contrário. Mas, se ela for
muito pequena e tiver com mucuca, simplesmente tiramos a boca e
largamos lá e, aí, ela não consegue mais, entendeu? Porque roubou
a boca e ela não consegue mais viver. Aí, por exemplo, a gente
vamos pra maré, chegamos no mangue, batemos – paco, paco,
paco, paco – cortamos alguns mangue pra tirar ostra. Então, vai
ficar difícil pra nascer ostra ali. Quer dizer, tem pessoas que tem
aquele cuidado, entende? Tira a ostra e não precisa cortar o
manguezal, não precisa tirar as miudinhas ou cortar o mangue pra
raspar. Porque, raspa, tira só as graúda, as pequena não serve, fica
lá. Então, quando é que vai criar isso aí? Tudo isso já vai

25

Mucuca, que, em geral, é chamada mamuca, é quando o caranguejo-fêmea ou o siri-fêmea apresenta-se em
fase de reprodução.

56

destruindo, entendeu? Eu tenho dez gaiola26, não tô pegando os siri
que eu gostaria de pegar e aí faço mais dez, lá vai vinte, e ainda
vou pegando as miudinhas... Não tenho aquele cuidado de tirar as
fêmea, jogar lá mesmo, entendeu? Os peixe que, às vezes, é
estourado27. Eu falo nesse sentido. Porque a gente poderia ter
aquele cuidado de não trazer as fêmea, não tirar as boca das
carangueja, mariscar naquele lugar e tirar as ostra sem cuidado,
enfim (Lucinha, 2012).

Na fala da marisqueira, percebe-se claramente a denúncia da falta de cuidado com o
habitat. Quando se reporta ao fato de algumas pessoas arrancarem, fora da época, a boca do
caranguejo-fêmea, demonstra um conhecimento não apenas empírico e informal, mas
também ecológico, apontando riscos que só a experiência lhe faz conhecer. Um modo de
ver a vida que indica interdependência e cuidado, que reflete a relação entre a maré e o ser
mulher, ambos relacionados à promoção do sustento.
Mesmo que as ações sejam individualizadas, mariscar é uma atividade tipicamente
desenvolvida em grupo (DIEGUES, 1983). É nesse campo que se desenvolvem as redes de
solidariedade, como a partilha da água, do lanche e do óleo e onde as marisqueiras trocam
ideias sobre os costeiros mais produtivos. Mesmo que algumas encontrem, nos costeiros,
algum local mais abastado e mantenham o segredo (MALDONADO, 1986), poucas delas
mariscam isoladas ou vão sozinhas para a maré ou para casa. Na base deste ambiente de
convivência é que se realiza o ensino e a aprendizagem. O espaço da maré é amplo, fresco,
colorido e povoado por uma diversidade de sujeitos: mulheres, homens, crianças e adultos,
os quais podem usar chapéus de palha, lenços, turbantes ou bonés. No verão, algumas
usam biquines. Ali, ou no caminho da maré, as marisqueiras discutem ideias (convergindo
ou discordando), cantam, contam causos e piadas, falam sobre os filhos e a novela e
debatem sobre direitos previdenciários, como o auxílio maternidade, a aposentadoria e o
seguro defeso28:
Hoje mesmo (risos), amanheceu chovendo, aí passou. Foi eu e
minha prima, a gente foi conversando. Chegou outras colega, a
26

Espécie de munzuá confeccionado com telas plásticas vazadas. Serve para pescar siri entre a maré alta e a
maré baixa.
27
Peixe estourado: peixe vítima de pesca com explosivos. Normalmente aparecem mortos na beira da praia,
com a barriga inchada ou abertas pela força do explosivo.
28
Segundo o Ministério da Pesca, o seguro defeso é uma política estratégica que protege as espécies e
garante renda aos pescadores. Todo pescador profissional que exerce suas atividades de forma individual ou
em regime de economia familiar fica impedido de pescar durante a reprodução das espécies. Nesse período,
em que o tempo de proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem o seguro mensalmente,
na quantia de um salário mínimo.
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gente foi conversando sobre os pobrema do dia-a-dia, dos pobrema
dela, do filho, e eu conversando sobre outras coisa. Quando chegou
mais adiante, encontramos outra colega, aí ela falou sobre o defeso:
Em Cações29, já tá recebendo. Eu digo: porque, em Cações, eles
assinaram o defeso primeiro do que a gente aqui. Aí chegou uma
outra colega, se aproximou e disse: é, mas eles tão dizendo numa
reunião que teve aí que esse dinheiro que a gente ganha é pra
deixar os mariscos crescer, que tão muito miúdo. Eu digo:
realmente, tão muito miúdo. Só que é uma vez só no ano vai dar?
Se o governo pagasse a gente um salário todo mês, eu seria uma
das primeira a dizer: eu não vou mariscar pra dar tempo deles
crescerem, mas, uma vez na vida no ano vai dar? Pra quem não
tem filho não dá, quanto mais pra quem tem filho (Maria Izabel,
2012).

Para as marisqueiras, a chuva, apesar de aliviar o cansaço, dificulta realizar a atividade
com mais eficiência, pois o acúmulo da água do mar e da chuva na terra exige mais força e
visibilidade para encontrar o marisco. Por causa do frio excessivo, é sempre difícil ficar
próximo do mangue, mais frio no inverno. Quando chove, no caminho de volta para a casa,
a sensação não é a mesma de quando se está mariscando. Depois de ter cumprido a tarefa,
a chuva refrigera o corpo cansado.
A conversa retrata os problemas familiares, políticos e pessoais. No debate, a questão da
luta por direitos põe em foco o cenário social das trabalhadoras da pesca, ainda não
dignificadas em sua atividade. Diante dessas situações, as marisqueiras exigem ações
efetivas e estruturais que possam melhorar a qualidade de vida e as condições
profissionais. Nesta dinâmica cotidiana, elas aumentam sua experiência no conhecimento
da natureza, organizam-se nas associações e colônias, reivindicando a igualdade entre
homens e mulheres, tudo isso aprendendo e educando-se. Esse processo educativo,
reproduzido no dia-a-dia da mariscagem, é de grande importância para as populações
pesqueiras, pois organizam a vida mantendo os laços de dependência com a comunidade e
com o meio ambiente. Diegues e Arruda (2001, p.15) defendem que, em regiões de pesca,
essas duas instâncias não devem ser pensadas separadamente:
a biodiversidade não é só um produto da natureza, mas em muitos
casos, produto da ação das sociedades e culturas humanas, em
particular das sociedades tradicionais não-industriais. É também
uma construção cultural e social.

Natureza e sociedade são aportes pontuais, que influenciam as práticas culturais no
ambiente pesqueiro (MALDONADO, 1986; DIEGUES, 2000). Nesse sentido, as pessoas e
a natureza compõem, conjuntamente, o universo ecológico e cultural da vida na terra.
29

Cações é uma comunidade que pertence ao município de Jaguaripe-BA, próxima à Salinas.
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Água, mar, terra e mangue produzem na marisqueira e no pescador um modo de ser, de
agir e de viver que os fazem diferentes de outros grupos, porque o horizonte de
compreensão dessas pessoas é sempre concomitante à experiência de convivência com a
natureza e com a comunidade. Assim,
se o espaço é um ambiente, um ecossistema, ele não é apenas um
ambiente natural, dado, mas, um ambiente cognitivamente
apreendido e culturalmente construído. Como ambiente construído,
é um espaço “significado”, cujo uso social lhe atribui um sentido.
A noção de ambiente inclui, então, as relações sociais e a cultura
que fazem da “população” desse ecossistema uma sociedade
(WOORTMANN, 1991, p. 28).

Esta discussão é afirmativa quando se discute, por exemplo, a questão alimentar. Em
determinadas comunidades, as marisqueiras desenvolvem, a partir da vivência na coleta
dos mariscos, prescrições sobre o modo de preparo dos alimentos que se diferenciam de
lugar para lugar. Em muitos desses casos, estas práticas demarcam interditos (religiosos ou
sociais) para homens, mulheres, crianças e/ou estrangeiros, os quais delimitam a permissão
ou não permissão do sujeito apreender o modo de vida daquele grupo (HELMAN, 1994).
Para as marisqueiras de Salinas da Margarida, por exemplo, não é qualquer pessoa que está
apta a beber o caldo da primeira fervura do chumbinho, comê-lo ou fazer receitas sem ter
passado por uma segunda fervura (escaldo), pois, de acordo com o conhecimento
desenvolvido por elas, o caldo é “forte”, ou energético, como afirma Gomes (2009). Em
muitos casos, a desobediência a estas prescrições pode ocasionar vômitos, náuseas,
embriaguês, etc. É possível que esta recomendação não seja realizada da mesma forma em
outras comunidades pesqueiras. Vê-se, portanto, que se trata de uma questão de diferenças
culturais locais, mesmo que estejamos tratando de comunidades do mesmo gênero.
Essas diferenças locais, cada vez mais discutidas em estudos contemporâneos sobre as
identidades e a diversidade (HALL, 2006; BHABHA, 1998; SILVA, 2011), colaboram no
sentido de fazer compreender que as populações tradicionais são, também, influenciadas
por fatores vindos de outras culturas e ressignificados em seu próprio contexto. Deste
modo, pensar a diferença sob este prisma significa não isolar outras experiências
produzidas ao longo da convivência social, como se estas fossem inexistentes e
desnecessárias à convivência humana. Por outro lado, mesmo que esta visão
tradicionalizada da cultura esteja sendo reelaborada por outras perspectivas, corre-se o
risco de comunidades como as de marisqueiras serem reconduzidas por visões de mundo
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colonizadoras, as quais podem ser responsáveis pela descaracterização daquela cultura,
normalmente vistas como subalternas (SANTOMÉ, 1995) e destituídas de conhecimentos
que se adéqüem à cultura dominante.
Outras perspectivas, porém, advogam que, mesmo que estas comunidades estejam em
pleno movimento de reordenação e reformulação, “isto não significa que as expressões
representativas de grupos, regiões ou até de nações tenham desaparecido. Elas continuam
presentes e ativas (...)” (TOMAZI, 2010, p.175). Comunidades de tradição oral, como as
de marisqueiras, consolidadas historicamente pela ligação com o seu habitat, se organizam
em torno de uma visão lúdica, mística e mitológica a respeito da natureza (LIMA, 2006).
São elementos simbólicos importantes que pontuam a relação com o mundo, com o
universo e com a vida que não são tão fáceis de serem destruídos.
Convenhamos que as dificuldades encontradas em torno das discussões sobre a diversidade
na contemporaneidade é, de fato, uma questão que tem evoluído no sentido da necessidade
de que esta diversidade deva ser encarada também como um campo de diferenças de todos
os matizes (BHABHA, 1996). Atualmente, por exemplo, não se discute as questões étnicoraciais somente de olho na estética, como há bem pouco tempo era necessário que se
fizesse. Nesse tempo, estas questões também se ampliam nas reivindicações sobre gênero,
sexualidade, geração, regionalidade (como as marisqueiras de Salinas da Margarida), de
deficiência, entre outras. É claro que, se for sempre compreendida como uma categoria
genérica, a diversidade, certamente, pode se confundir com uma pluralidade estanque, não
permitindo o encontro das identidades de forma que cada uma delas possa se manter e
aprender da outra. No entanto, o que se percebe é a imposição de culturas dominantes
sobre grupos minoritários.
As marisqueiras conhecem bem esta realidade. A dominação capitalista, patriarcal e
machista atinge a mulher marisqueira até mesmo no espaço da pesca artesanal. Autoras
como Beck (1991), Woortmann (1991), Motta-Maués (1999) e Maneschy (2000, 2011)
discutem a questão de gênero em estudos sobre a mulher pescadora, que trazem dados
importantes para avaliar o processo de desvalorização do trabalho feminino na pesca, bem
como evidenciam as iniciativas destas mulheres na luta por direitos e na organização dos
movimentos sociais. Esta é a questão será discutida no tópico que segue.
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3. 2. Mariscagem, gênero e movimento social
Segundo a antropóloga Simone Maldonado (1986, p. 20), “entre os pescadores brasileiros,
observa-se uma visão de mundo em que é muito marcada a separação dos domínios da
terra e do mar”. Estes domínios, classificados ideologicamente, representam uma
hierarquia dos lugares pertencentes ao homem e à mulher. Ao homem, forte, corajoso e
desbravador caberia o mar, arriscado e profundo. À mulher, caberia a terra, plana e segura.
Características como estas, relacionadas a estes sujeitos, geralmente estão orientadas por
uma leitura determinista daquilo que venha ser o trabalho feminino e o trabalho masculino,
ideias socialmente construídas ao longo da história da humanidade.
No mundo da pesca artesanal, assim como em outros grupos, as questões sobre gênero
demarcam uma relevância do homem enquanto figura dominadora. A pesca, comumente
associada ao mar – e não às atividades em estuários como o manguezal –, é uma atividade
considerada masculina (BECK, 1991). O trabalho das mulheres, quando visibilizado, é
uma atividade secundária, normalmente discriminada no ramo da atividade de pesca.
Assim, a autoridade experiente é o pescador, aquele que tem o poder do conhecimento
sobre o mar, as marés, as fases da lua e sai mar a fora em busca de alimento para o sustento
da família. Estas tarefas, mais identificadas com o saber-poder masculino (FOUCAULT,
1979) estão associadas ao campo público das ações, enquanto a figura da mulher estaria
mais relacionada ao campo privado (WOORTMANN, 1991). Nesse ínterim, a
identificação terra, feminina, justificaria o jeito de ser mulher, historicamente subsumida
como recatada, obediente e limitada aos trabalhos de casa, e o homem o contrário. Ainda
segundo Woortmann (1991, p. 3),
Os homens não ignoram a subdivisão de cada domínio (...); a
divisão do mar em de fora e de dentro [a terra] é fundamental
enquanto apropriação de recursos naturais necessários à
reprodução social. Para eles, contudo, há como que uma diferença
hierárquica entre os dois mares: o mar de fora tem maior valor
social que o de dentro, pois é através dele que se constrói sua
identidade; é nele que realizam o saber característico de seu gênero
e exercitam sua coragem no enfrentamento do perigo.

Outras características imputadas ao homem pescador, como a regência da administração do
capital e da família, do controle dos bens adquiridos com o dinheiro da pesca, da
conservação dos apetrechos de trabalho e do domínio sobre as artes de pesca nem sempre
foram práticas comuns apenas aos homens. Estudos sobre o trabalho feminino na pesca
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criticam o olhar enviesado de alguns pesquisadores quando não observam a invisibilidade
das mulheres nesta modalidade de trabalho. Segundo Motta-Maués (1999, p. 392-3), “de
acordo com as críticas feitas, as etnografias sobre comunidades pesqueiras teriam
simplesmente repetido o discurso público (masculino, mesmo que assumido também pela
metade feminina), configurando-se em leituras enviesadas e até ingênuas”. Em Salinas da
Margarida, porém, as mulheres marisqueiras participam efetivamente da produção
pesqueira

realizada

no

município.

A

mariscagem,

por

ser

uma

atividade

proeminentemente feminina, traz em si um traço identitário fundamental para aquela
comunidade, principalmente se levarmos em consideração a população existente (IBGE,
2010).
Dados do IBGE divulgados em 2000 atestam que Salinas da Margarida era o segundo
município baiano chefiado por mulheres, com 41,0% dos domicílios, perdendo apenas para
Teodoro Sampaio, município com 42,7%. Esta estimativa já demonstra a pujança das
mulheres em face de uma realidade tipicamente referenciada pelo masculino, como a de
uma comunidade pesqueira (MOTTA-MAUÉS, 1999). As marisqueiras aprendem no/do
cotidiano práticas importantes, que ajudam na administração do tempo, da família, do
trabalho e da vida financeira, que contribuem, de forma significativa, para ultrapassar
barreiras históricas e socialmente impostas à mulher. A condição de invisibilidade em que
estão colocadas não é motivo para que as marisqueiras deixem de resistir à tradição
culturalmente machista e nem para que se furtem em denunciar estas experiências de
discriminação.
Na realidade, a mulher é uma guerreira (...) É isso que eu aprendo
(...) Essa coisa de cuidar de marido, cuidar de filho e ainda ter que
ir mariscar, é aquela coisa muito corrida mesmo (...) Muitas das
vezes, não tem aquela alimentação na hora certa, né, e aí então ela
tem que fazer esse trajeto de mariscar, cuidar de filho... Poderia ser
um pouco diferente se o governo olhasse mais, né – como já tem
olhado – mas, mais ainda, pra poder descansar um pouco a mulher.
Porque, muitos homens acarretam também a mulher. Pelo fato que
ele é homem, macho, ele acha que não é pra varrer uma casa, não é
pra ele lavar um prato e, no entanto, desde quando a mulher ajuda
o homem dentro de casa na despesa, eu acho também que o
trabalho de casa devia ser distribuído em ambas as parte (Vane,
2012).

A crítica de Vane posterga o velho discurso machista em que o trabalho doméstico cabe à
mulher. Mostra que as disparidades de gênero, ainda persistentes na sociedade brasileira,
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não produziram equidade entre homens e mulheres e que as últimas continuam assumindo
os trabalhos da casa e os trabalhos da rua, enquanto as funções masculinas se limitam à
esfera pública. A mulher, dedicada às várias preocupações do comunitário, sejam elas
públicas ou privadas, ainda precisam arranjar tempo para estudar, frequentar reuniões, ter
lazer ou descansar. Apesar disso, a crítica da marisqueira rebate a ideia do homem chefe
de família, uma vez que evidencia o papel da mulher em paridade com o homem, quando
se trata da gestão financeira da casa.
Talvez, por essa razão, entre as marisqueiras, muitas sejam mães solteiras. Quando se
cansam da exploração dos maridos, decidem por si só viverem suas próprias vidas, com
as(os) filhos(as), independência que Verger (1992) atribui à ancestralidade africana.
Dificilmente assumem o lugar social da mulher condicionada aos trabalhos domésticos,
mesmo porque a dinâmica da vida cotidiana não permite. Assim, trabalham na maré e em
casa, cuidando da educação dos filhos, atuando como diaristas ou cuidando da pequena
plantação nas horas vagas. Ampliando essa discussão, outra marisqueira relata:
Quem tem filho ainda pior (...): cuidar de casa, roupa pra lavar,
comida, alguma coisa pra fazer, começar pensar como ganhar o
pouco que a gente ganha, pensar o que é que a gente vai fazer. Vai
pagar energia, vai pagar água, vai tirar isso pra pagar aquilo, já fica
naquela preocupação. Tem o fato também de ter a lenha pra
escaldar o marisco, porque, se a gente não tiver a lenha, não pode
escaldar o marisco. Aí, já vem aquela consumição, porque nem
sempre os cortadores de lenha... já tão como muitas encomendas,
não tem. Aí fica aquele sufoco todo, aquela labuta (Maria Izabel,
2012).

Algumas marisqueiras são líderes religiosas, participam das associações ou das colônias e,
quando

podem,

estudam.

Cansadas

de

verem

o

seu

produto

desvalorizado

economicamente, muitas preferem deslocar-se para outras regiões para venderem seus
próprios mariscos, atuando também como ganhadeiras30, assumindo, desta forma, uma
dupla jornada de trabalho. Nestes momentos, os filhos menores ficam com a família
(irmãs, irmãos, avós, tias), ou com vizinhos. São mulheres que resistem à dureza da vida e
do trabalho, esforçando-se para cumprirem a sobrecarga das tarefas diárias e terem tempo
para ser mulher. Não é porque a gente marisca que não é vaidosa. Não é porque eu
marisco que eu vou andar toda esculachada, diz uma das marisqueiras. A experiência
30

Ganhadeira é o nome que se dá a mulheres que compram mariscos para comercializarem por valores mais
altos em outras localidades. Em geral, as ganhadeiras de Salinas da Margarida vendem nas feiras livres ou em
bairros nobres da capital.
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acumulada no dia-a-dia é exemplo também para os filhos, que devem aprender a serem
adultos honestos e “formados”, tudo isso com o aprendizado da mariscagem. Observemos
o que Lucinha diz:
Eu sou mãe de seis filhos e criei eles na maré. Chegava, tinha que
correr pra arrumar pra ir pra escola. Às vezes não ia, às vezes, dava
um café, assim, rapidinho, porque, às vezes, a comida ainda não
estava pronta. Aí, hoje eu vejo meus filhos já tudo rapaz (...) Então,
isso pra mim é motivo de orgulho, né? [Alguns] não se formaram
porque não quiseram, mas eu vejo eles criado e me lembro, assim,
um short, uma cueca, é um talco, um perfume que eu tirava da
maré, entendeu? Pra eles, um caderno, um livro, uma sandalinha,
enfim. E, hoje, a gente vê, assim, eles homens, os outros que ainda
não se formou também, que tá estudando. É motivo de orgulho
(Lucinha, 2012).

A prática da mariscagem, antes considerada secundária em relação à pesca de mar a fora,
passou a ser atividade de pequena produção mercantil (DIEGUES, 1983, p. 205).
Conforme este autor, “Marx afirma que a pequena produção atinge sua forma mais clássica
no momento em que o trabalhador é proprietário dos meios de produção, que ele próprio
controla”, cabendo esta categoria não apenas a uma modalidade de pesca. Nesse sentido, a
mariscagem torna-se influente no mercado, uma vez que não está mais condicionada
àquela atividade circunscrita à alimentação familiar ou local (MANESCHY, 2011).
Conforme Rios et al (2011, p. 178),
para as comunidades ribeirinhas que vivem próximas aos
manguezais, os moluscos representam um dos grupos de maior
relevância econômica. Nessas áreas, a coleta desses animais pode
constituir-se na principal fonte de renda das famílias envolvidas ou
como complemento de outras atividades extrativistas.

Assim, além de se constituir “parte importante do aporte energético e proteico da
alimentação das famílias das marisqueiras” (MOTA, 2012, p. 48), o chumbinho, entre
outros mariscos, passa a ser observado a partir de outra perspectiva de mercado, embora,
neste estudo, não se tenha observado pesquisas suficientes que incidam no melhor
aproveitamento do molusco, como a diversificação da culinária, a utilização sustentável
das conchas ou o mercado de exportação31 (RODRIGUES, 2010). Em Salinas da
Margarida, as conchas são artesanalmente aproveitadas na construção de alicerces das
31

Este pode ser um dos motivos pelo qual alguns tipos de marisco não têm valor comercial compatível ao
trabalho das marisqueiras.
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casas, substituindo as britas, assim como em adereços e decoração das fachadas de
residências ou patrimônios públicos, como praças e outros. Estudos com este fim poderiam
valorizar mais esse material e melhorar a vida das marisqueiras. Com efeito, Santos (2008)
considera que qualquer pesquisa que tenha como objeto as comunidades pesqueiras não
deve prescindir do conhecimento prático da mariscagem. Abaixo, apresentamos, nas
figuras 13 e 14, exemplos de trabalhos artesanais confeccionados com conchas de
mariscos.

Figuras14 e 15: Artesanatos fabricados com conchas de mariscos; fachada de casa
decorada com conchas de chumbinho Fontes:
http://luiseli.blogspot.com.br/2011/01/artesanatos-de-salinas-da-margarida-ba.html e
arquivo pessoal
O saber empírico, como os de marisqueira, acumulado nas experiências das pessoas destas
comunidades, são informações locais que, em muito, têm viabilizado o conhecimento sobre
o ecossistema manguezal e a biodiversidade marinha. Sem a experiência destes sujeitos,
dificilmente se poderia aprofundar as informações sobre a ecologia, a segurança alimentar
e a preservação da natureza. Oliveira (1992, p. 13) reflete esta questão, dizendo que:
O conhecimento do ciclo reprodutivo das espécies animais, das
suas fases de crescimento e dos cuidados para não agredir as
florestas do mangue é considerado pelas marisqueiras fundamental
para manter em nível estável a reprodução do ecossistema,
garantindo dessa maneira a criação de estoques futuros. Este
conjunto de “saberes empíricos”, transmitido de geração em
geração, é resultado da longa tradição do relacionamento das
mulheres com os recursos naturais do mangue.

O discurso anteriormente proferido por Lucinha, por si, já demonstra a relevância deste
conhecimento, que vai além das estratégias de mercado. Tirar da maré o short, a cueca, o
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talco, o perfume, o caderno e a sandalinha indica o quanto a força de trabalho está
imbricada com o modo de vida dessas mulheres e como a natureza (a maré) é concebida
como fonte materna de sustento. A marisqueira não só tira o sustento da maré, ela cria os
filhos na maré, deixando entrever a relação umbilical existente entre a mulher e o habitat.
“A mulher, por sua relação mais direta com a reprodução social da vida, desenvolveu
maior grau de responsabilidade com o meio ambiente” (OLIVEIRA, 1993, p. 72). Nesse
sentido, o acúmulo de experiências ensinou não só a se relacionar com a natureza, mas
também a lidar com a dinâmica do tempo corrido e com o improviso, esforços necessários
para que os filhos tenham outras oportunidades, até porque têm o direito de não querer
viver só da maré, como reflete uma das marisqueiras.
Os esforços produzidos pelas marisqueiras, bem como a exposição ao ambiente, geram
problemas de saúde, como reumatismos, dermatites, lesões por esforços repetitivos (LER),
diminuição da visão, cortes, unhas carcomidas, hipertensão, desvios na coluna vertebral,
câncer no colo do útero, os quais as impossibilitam de ter uma vida mais saudável e mais
duradoura. Em geral, as marisqueiras começam a trabalhar muito cedo, ainda na
adolescência e, em muitos casos, essas doenças perduram por um bom tempo.
Normalmente, são consequências do corpo exposto ao sol, à chuva, à umidade, ao salitre,
ao contato genital com a lama, restos de conchas quebradas espalhadas pelo manguezal, do
óleo utilizado na pele e dos movimentos realizados durante o trabalho. Exemplo dessas
situações pode ser visto no trecho que segue:
O negócio é quando a gente sobe a banca32, que a gente pega
aquele mormaço todo, quando a gente chega aqui, é pedindo
misericórdia a Deus, cansada. Quantas vezes eu, já, por causa da
minha pressão (...), e você sabe que negócio de pressão alta...
Baixa já não tem essa, né (...) É por isso que, quando o sol tá muito
quente, eu não vou. Enquanto tá a maré de dez e meia pra onze
hora, quer dizer, o sol tá ali quente mesmo, aí eu já não vou,
porque eu sei que eu não vou prestar, por causa do problema da
minha pressão (Maria Izabel, 2012).

A banca, no período do verão, com a terra quente, gera calor excessivo e cansaço. Em
muitos casos, é preciso parar para descansar ou beber água. Nessa época, agravam-se os
problemas de pressão arterial e, eventualmente, acontecem desmaios durante a longa
caminhada. No inverno, as mãos ficam enrijecidas e a pele mais enrugada. São comuns os

32

Longa estrada de chão batido.
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problemas de asma, de tosse e de tuberculose. Estudo realizado com pescadores e
marisqueiras na Ilha de Maré, região distrital de Salvador-Bahia, verificou que
a exposição aos riscos na pesca e extração de mariscos ocorre
desde a infância, quando estão expostos à radiação solar e às
intempéries, além de sobrecarga muscular e excesso de atividades
repetitivas centradas no punho. A este último fator foi atribuído um
nexo causal com Lesões por Esforços Repetitivos (LER). Os
autores chamam a atenção para a inclusão desses profissionais
entre os grupos sociais de risco para essa doença (RIOS et al, 2011,
p. 183).

No entanto, segundo o mesmo autor, “ainda são escassos os estudos das suas condições de
saúde e os riscos específicos à sua atividade laboral” (RIOS, 2011, p. 186). Organizadas, as
marisqueiras lutam para que os governos (municipal, estadual e federal) possam
reconhecer a necessidade de políticas públicas que considerem a importância dessas
doenças na vida de quem sobrevive da mariscagem. Para isso, elas se organizam em
seminários, encontros, conferências33, que possibilitam uma maior articulação dessas
mulheres no esforço por melhores condições do trabalho feminino na pesca, do
reconhecimento da profissão de pescadora/marisqueira, da cultura e dos direitos
previdenciários.
As questões relacionadas à organização das mulheres pescadoras é um assunto debatido
por Cristina Maneschy (2000, 2011). Socióloga dedicada para os estudos sobre as relações
de gênero, a pesquisadora vem se debruçando sobre o cotidiano das lutas das mulheres no
trabalho com a pesca e seus desmembramentos. Em um desses trabalhos, Da casa ao mar:
papéis das mulheres na construção da pesca responsável (2000), a autora trata da inserção
das mulheres nas discussões sobre a pesca, traçando reflexões pertinentes sobre as decisões
políticas da classe e sobre o enfrentamento das questões relacionadas às condições da
pesca artesanal no Brasil, a partir da organização nos movimentos sociais, como o
Conselho Pastoral de Pescadores (CPP), Movimento Nacional de Pescadores (MONAPE),
Articulação Nacional de Pescadoras (ANP) e o Movimento de Pescadores e Pescadoras
(MPP). Estas entidades são organizações que formam redes nacionais e internacionais,
articuladas em torno do debate político dos pescadores e pescadoras do Brasil e de outros
países, como França, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Itália, Portugal e Espanha, na luta pela
33

Em Salinas da Margarida, tivemos a oportunidade de participar de um desses encontros, organizado pelo
Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e outras entidades, intitulado: Seminário sobre
Saúde e Direito da Mulher Trabalhadora da Pesca Artesanal.
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garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, pela implementação de políticas públicas
voltadas para o reconhecimento da profissão, para a preservação do ecossistema manguezal
e dos territórios pesqueiros. Um dos destaques vai para a ANP, organizada no ano de 2006,
com o objetivo de discutir questões específicas das mulheres na pesca. A imagem da
bandeira que segue abaixo é uma das representações desses movimentos. No centro dela,
está o mapa do Brasil, duas figuras que representam um homem e uma mulher e símbolos
que retratam a vida dos pescadores e pescadoras: o chapéu, o remo, o barco, o cesto, uma
espécie de facão e a lua, logo acima.

Figura 16: Bandeira do MPP. Fonte: http://wp2.oktiva.com.br/portaldomarblog/files/2011/11/logo-mpp-pequena.JPG

A ANP nasceu a partir dos debates da I Conferência de Pesca e Aquicultura em BrasíliaDF no ano de 2004. A entidade, em seu segundo encontro realizado em maio de 2010 em
Fortim-CE, apresenta um documento produzido no final do evento, o qual sintetiza as
reivindicações, propostas e avanços do movimento. Merece atenção o depoimento
transcrito por Rodrigues (2010, p. 2) de uma das pescadoras neste encontro:
Estamos dando as mãos, pensando em conjunto e combatendo a
violação dos direitos trabalhistas e previdenciários da mulher
pescadora do Brasil. Aprendemos a valorizar nossa imagem como
mulher trabalhadora do mar, do mangue, dos rios e do campo.
Somos mulheres que decidem, mulheres determinadas. Dizemos
não às desigualdades desse mundo em que vivemos, ao machismo
empresarial que deixa as marcas da prostituição, das drogas e da
destruição nas nossas comunidades tradicionais. Nossas
comunidades são produtivas e importantes para segurança
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alimentar do mundo, mas nas políticas estão sendo trocadas,
comercializadas sem sermos consultadas pelo poder público, ou
seja, ficamos à parte nessas negociações. Por isso, precisamos
pensar e agir mais sobre nossa vida como mulher e principalmente
como pescadora. E isso depende do entusiasmo e da coragem de
cada uma de nós.

Reivindicações desse caráter são típicas das reuniões realizadas por este movimento.
Nestes encontros, as mulheres cantam, dançam, rezam, trazem depoimentos das
experiências vividas nas comunidades, debatem propostas, aprendendo umas com as outras
a dinâmica do processo político de organização. Fincadas numa mística parecida com a dos
encontros das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), as pescadoras se retroalimentam da
esperança por reconhecimento e valorização do seu trabalho. Estas questões são abordadas
em outro trabalho de Maneschy.
Em Mulheres na pesca: trabalho e luta por reconhecimento em diferentes contextos
(MANESCHY et al, 2011), a socióloga apresenta alguns resultados das iniciativas de
mobilização das pescadoras no Brasil. Apesar de reconhecer o perfil embrionário dessas
ações, as quais ainda não atingiram densidade suficiente para que as mulheres pescadoras
tenham condições de disputar em condições de igualdade as garantias dos direitos
concedidos ao homem pescador, a autora considera que as pescadoras em movimento
desestabilizam noções que são compartilhadas inclusive por elas mesmas, como as de que
são “ajudantes”, enfim, de que elas não estão nesse setor produtivo por sua capacidade
(MANESCHY, 2011). De acordo com suas reflexões, as mulheres pescadoras
têm condições de levantar importantes questões
relacionadas com a qualidade de vida e de inserí-las na
agenda das organizações profissionais de pescadores. Por
outro lado, em diversas situações elas estão atuando na
própria pesca. É o caso das “marisqueiras” (...), das
“tecedeiras” de redes de pesca, das pescadoras nas praias e
nos rios, das que beneficiam o pescado (MANESCHY,
2000, p. 85).

O conjunto dessas atividades, já reconhecidas como pesqueiras, foi um dos avanços em
relação aos direitos da mulher. Pela mobilização das pescadoras, tarefas antes limitadas à
condição de ajuda, hoje são atividades reconhecidas e incluídas legalmente no rol dos
direitos previdenciários, compondo o cabedal da pesca artesanal, há tempo voltada ao
homem pescador. Essas ações impulsionaram projetos de lei que propõem mudança na
legislação, instituindo como atividades pesqueiras artesanais
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a confecção e reparos de artes e petrechos; reparos em
embarcações; conservação de petrechos e embarcação;
beneficiamento dos produtos da pesca, incluindo a coleta,
transporte e na comercialização, desde que exercidas
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com auxilio eventual de terceiros (CHOINACKI, 2006, p. 2).

Outras iniciativas como estas também influenciaram a reelaboração da Lei 11.959, de 29
de junho de 2009, a chamada Lei de Pesca.
Em Salinas da Margarida, apesar de existirem discussões sobre a questão da pesca e da
mariscagem, as entidades que atuam neste campo se resumiam à aquisição de benefícios
assistencialistas, como cestas básicas, distribuição de pães, festas do dia das mães e natal.
É, principalmente, a partir do episódio da maré vermelha, fenômeno natural que produziu a
mortandade de peixes e mariscos em municípios circunvizinhos, como Saubara,
Maragojipe e Salinas da Margarida no ano de 2004, que as marisqueiras,
independentemente dessas entidades, colocam em pauta a participação mais efetiva na luta
por direitos:
Quem teve direito ao benefício da maré vermelha foi quem tinha
carteira de pesca. Eu não tinha, porque, naquela época, a carteira
não era gratuita. Fazia, mas a gente tinha que pagar. Aí, eu tava me
organizando para tirar. Foi quando aconteceu a maré vermelha (...)
Algumas pessoa foi reivindicar, porque era mariscadeira... Quer
dizer, quando parou34, parou quem tinha carteira e quem não tinha.
A gente não tinha a carteira, mas tava também sem trabalhar.
Então, foi reivindicar isso aí. Não tinha a carteira, [mas], queria
receber sem a carteira mesmo. Como não podia, eles falaram que a
gente tinha que viajar pra falar com Jaques Wagner35, reivindicar
pra gente ter direito. A gente foi, fizemos a manifestação, mas a
gente não recebeu. Foi daí pra cá que a carteira começou a vim
gratuita (Lucinha, 2013).

De um modo geral, as marisqueiras se sentem mal representadas por quem dirige essas
instituições, principalmente a Colônia de Pescadores: Atitude dos representantes não tem.
Quando a gente quer saber de alguma coisa, tem que ir lá, ou, então, a gente passa, vê as
pessoas lá, aí que vai saber, assim, por alto. Não tem uma reunião pra explicar o que tá
acontecendo. As marisqueiras alegam também que estas entidades poderiam ser mais
ativas na reivindicação por direitos previdenciários e pela melhoria das condições de
trabalho: uma associação que existe presidente, ele tem que realmente reivindicar mesmo
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A marisqueira se refere à paralisação para reivindicar.
Então governador da Bahia
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os nossos direitos, entendeu?, relata uma das entrevistadas. Ao mesmo tempo, elas
consideram que a existência de uma entidade representativa possa ajudar em informações
que contribuam para a organização das mesmas:
deveria ter mais reunião, sabe? Deveria ter, porque, quando não tinha as
reuniões, as pessoas não sabia seus direitos, muita gente não tinha auxilio
maternidade. Tinha filho, mas não tinha auxilio maternidade. Depois desta
maré vermelha, veio auxilio doença, que as pessoas não tinha, e o defeso
também... eu acho assim, quanto mais reunião, é mais importante (Lucinha,
2013).

Foi através de ações como essas que, atualmente, as associações se viram na obrigação de
cuidar melhor da vida destas mulheres. A pressão social incentivada pela organização dos
movimentos sociais incidiu não só na organização das pescadoras pelo Brasil, haja vista a
existência da ANP, como também contribuiu para que os governos tenham um olhar mais
atento às dificuldades destas pessoas, ainda que existam outros benefícios que a gente
poderia reivindicar. Na sequência, a imagem de peixes mortos na praia, atingidos pela
maré vermelha.

Figura 17: Peixes mortos: efeitos da maré vermelha. Fonte: repositório.ufba.br

3. 3. O cenário da mariscagem na pesca artesanal
Ao longo de sua trajetória, o trabalho da mulher na pesca artesanal foi sendo compreendido
como um não-trabalho (BECK, 1991). Esta concepção, marcada por uma noção que
focaliza o pescador como a maior referência do mundo da pesca, terminou destituindo o
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valor da mariscagem, trabalho complexo, pelas habilidades físicas que comporta,
estruturado através da coletividade e que exige conhecimentos adquiridos através da
experiência, assim como a pesca. Todavia, mesmo que a atividade tenha sido
historicamente invisibilizada, a mariscagem não é um trabalho tão novo. É atividade
praticada nos primórdios da humanidade.
Social e economicamente secundarizada no mundo do trabalho na pesca, a coleta de
moluscos tem seus primórdios anteriores à agricultura e à captura do pescado, antes do
neolítico (DIEGUES, 1983). Segundo o mesmo autor, “os restos de cerâmica, cascas de
ostras e mexilhões encontrados na Escandinávia, atestam a importância dos moluscos na
alimentação humana” (DIEGUES, 1983, p. 13). Nesse sentido, não há dúvida de que o
homem primitivo antes de iniciar suas atividades pesqueiras lançando redes ou anzóis,
tinha a mariscagem como atividade pesqueira fundante. Era, sobretudo, um marisqueiro.
Esta categoria (marisqueiro/a), ainda pouco definida nos textos acadêmicos, está sempre
associada à uma arte de pesca (ADOMILLI, 2009), grosso modo, prática e instrumentos
utilizados no trabalho pesqueiro, que definem a identidade de alguma atividade do ramo.
Assim, ao se tratar deste assunto, ora se referem à mariscagem como uma atividade da
pesca, ora como uma atividade diferenciada, independente da pesca propriamente dita.
Em alguns dicionários consultados via internet, o termo marisqueira está definido como:
mulher que vende marisco (Web), mulher que anda ao marisco ou que vende marisco
(Aulete), mulher ou estabelecimento que vende marisco (Priberam). Nenhum deles faz
menção ao ato da coleta de moluscos, apenas à venda36. No dicionário Aurélio, porém, o
verbete mariscar está colocado como o ato de “colher ou apanhar mariscos” (FERREIRA,
2010, p. 490), definição mais adequada aos estudos da etnoecologia (MARQUES, 2001).
Maneschy (2000, p. 85) define as marisqueiras como “coletoras de mariscos em praias
nordestinas”, dando um aspecto regional à atividade.
Em matéria apresentada ao Jornal A Tarde no dia 02 de janeiro de 1979, intitulada
Marisqueiras: na lama do mangue, a razão de viver37, o jornalista Reynivaldo Brito traça
um perfil da atividade de marisqueira, pela qual podemos ter mais uma noção daquilo que
caracteriza esta profissão:
36

Em Salinas da Margarida, a mulher que vende marisco é chamada de ganhadeira, conforme indicamos
neste texto.
37
Reproduzida do Blog do autor, no link: http://reynivaldobrito.blogspot.com.br/2011/12/marisqueiras-nalama-do-mangue-razao-de.html
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Quando a maré está na vazante e o mangue a descoberto, uma
multidão de mulheres e crianças corre com latas vazias e outros
vasilhames para enfiarem os braços, pernas e rostos na lama podre
de onde retiram pequenos mariscos que lhes garantem a
sobrevivência. São centenas de marisqueiras que infestam os
mangues em todo litoral baiano, especialmente em Salvador, à cata
de pequenos mariscos que são vendidos a preços populares nas
feiras livres e mercados da cidade. As roupas coloridas e os corpos
seminus formam um quadro curioso, principalmente devido ao
movimento contínuo de escavar com as próprias mãos a lama à
procura dos papa-fumos e ostras.

Entre outras definições, a marisqueira é uma mulher que coleta moluscos em estuários
manguezais no período de baixa-mar. Pra mim, a maré tem que tá baixa mesmo, diz uma
entrevistada. Diferente da pesca socialmente reconhecida, a qual se utiliza de recursos
fabricados em grande escala, como redes, anzóis, remos e canoas a motor, esta atividade
foi sendo estruturada a partir de tecnologia simples, com instrumentos fabricados ou
improvisados pela necessidade de adequação do corpo ao trabalho. Vejamos como essa
conexão se expressa na fala de Maria Izabel:
o chumbinho, a gente utiliza o cavador e o jereré. Já a ostra, que eu
vejo outras colegas mariscando, é o facão e o martelinho. Já o
sururu, eu já vi minha mãe mariscando, é um ferrinho, tipo um
ferrinho que conhece o olho38 dele, né. Ele fica também enterrado,
não é como o chumbinho, é diferente. Já lambreta é a enxadinha,
que eu vejo alguns pescadores também usando. O siri tem várias
maneiras agora, né: tem a maneira mais antiga, que é a forquilha,
que é uma varinha com dois ganchinhos que pega o siri e também
tem a redinha que, às vezes, eles vão, arrasta e pega siri também,
não é só o camarão. E tem, também, hoje, as gaiolas, que muitos
utilizam agora as gaiolas (Maria Izabel, 2012).

O fato de ser uma atividade pesqueira distante das águas profundas direciona à mariscagem
para um modo de fazer mais propício às relações com a terra, mais próximo ao solo e ao
manguezal (MALDONADO, 1986). Esta vivência entre a água, a terra e o mangue,
embora próxima ao mar, exige da marisqueira habilidades, experiências e relações com o
meio ambiente diferenciadas de quem pesca a longas distâncias da terra, onde se vive bem
mais próximo das águas movimentadas do mar.
A impossibilidade das mulheres participarem da pesca de mar à fora está relacionada aos
mitos sobre o ciclo do corpo feminino (OLIVEIRA, 1993) (como a menstruação ou a
gestação) e à construção social dos gêneros (BECK, 1991). Estes fatores intermedeiam
interditos que separam territórios masculinos e femininos na pesca, uma vez que as
38

Saliência do marisco que fica sobre o solo, encoberta pela terra.
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mudanças corporais acontecidas nas mulheres são entendidas como prejudiciais à pescaria.
Esta concepção mitológica é fortalecida pela sociedade através do discurso machista de
que só ao homem é permitida a pesca no mar, com redes ou canoas. Estudos realizados
pela Bahia Pesca (2011, p. 18) corroboram com esta interpretação quando reconhecem que
tradicionalmente a pesca sempre foi uma atividade masculina e a
mariscagem, exercida pelas mulheres, não era reconhecida como
profissão incluída na categoria de pescador artesanal. [Nesse
sentido], o reconhecimento do trabalho das marisqueiras perpassa
por questões culturais, sociais e econômicas relativas à condição de
ser mulher, o que gerou essa definição da divisão do trabalho na
pesca por gênero masculino e feminino.

Neste contexto, a atividade da mariscagem passou a ser, assim, um trabalho tipicamente da
terra e desenvolvido por mulheres, embora atualmente seja possível encontrar homens
desenvolvendo a atividade. Não obstante este discurso, a condição histórica e social da
mulher marisqueira não a colocou em um lugar de inferioridade, visto que, nesta
experiência, foi possível dominar conhecimentos sobre a ecologia, a sustentabilidade, a
vida comunitária e as espécies marinhas. Assim, assumir a mariscagem como um trabalho
feminino permitiu às mulheres conhecerem o seu próprio mundo, suas formas de vida, suas
histórias e o lugar de onde se origina o seu saber. À categoria marisqueira, porém,
subsumida no discurso oficial da pesca artesanal, impossibilitou-se a definição concreta de
uma identidade da profissão, das diferenças que ela possui em relação à pesca
propriamente dita, da configuração das práticas do trabalho, da criação de políticas
públicas específicas para aquelas que vivem apenas deste trabalho, além dificultar o
reconhecimento desta atividade como profissão.
O discurso do movimento de mulheres pescadoras no Brasil defende que a opção
pescadora, ao invés de marisqueira, serve para contemplar outras atividades não
visibilizadas, as quais são também desenvolvidas por mulheres na pesca artesanal, como as
tecedeiras de rede, filetadeiras39, catadeiras, coletoras de sargaços, pescadoras de água
doce, etc. e, por este motivo, essas funções não deveriam ser individualizadas no conjunto
da pesca artesanal. Fato, até certo ponto, adequado, não só por estas funções estarem
organizadas em um mesmo ramo de pesca, mas também pelo incentivo à luta coletiva das
mulheres por políticas referentes à melhoria das condições de trabalho. Nesse sentido, a
39

Mulheres que preparam filé de peixe ou camarão.
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denominação marisqueira não contemplaria plenamente os direitos que as pescadoras,
reunidas, vêm conquistando ao longo do tempo.
Rosário (2008, p. 14) entende que, embora esta definição deva ser defendida pelas próprias
trabalhadoras, prefere referir-se ao termo pescadoras, “devido à relevância do fato de que
muitas delas realizam a pesca propriamente dita, além da mariscagem”. Por outro lado,
convém reconhecer a presença efetiva desta atividade no nordeste e a importância que ela
tem para o equilíbrio do ecossistema, da biodiversidade, do habitat marinho.
Isto chama atenção para o seguinte fato: ainda que as marisqueiras pertençam ao mesmo
contexto trabalhista dos pescadores artesanais, existem práticas específicas do ser
marisqueira que necessitam ser observadas mais detalhadamente. A mariscagem, como já
dito anteriormente, embora dependa do movimento do mar, é uma atividade mais propícia
à terra, característica que chama a atenção, também, pela sua relação com este elemento da
natureza e pela sua relação corporal com este universo simbólico que as envolve. Legitimar
esta profissão implica reconhecer, enfim, o universo de trabalho dessas mulheres, que, em
suma, reúne práticas, conhecimentos e visão de mundo, próprios da condição da mulher no
contexto pesqueiro.
Em Salinas da Margarida, é recorrente o uso do termo marisqueira40. Dificilmente se vê
alguma mulher ser chamada de pescadora. Da mesma forma, se intitulam as entrevistadas:
Minha profissão é marisqueira. Eu exerço a mariscagem, eu não
pesco, entendeu? A pesca é de rede e de tarrafa, e eu não exerço
essa profissão, eu não uso a ferramenta que é para pescar,
entendeu?(...), eu nunca posso dizer que eu sou pescadeira de
camarão, eu sou marisqueira, é o que eu faço (Lucinha, 2013).

No momento em que as mulheres passaram a ter direito à identificação no Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA), eram identificadas na carteira através da forma seguinte:
Carteira de Pescador Artesanal. Embora no masculino, a denominação pescador era,
também, utilizada pelas marisqueiras e pescadoras. Atualmente, um (a) foi acrescentado ao
lado da palavra pescador. O inverso, possivelmente, poderia não ter acontecido com o
homem pescador, ainda que haja alguns deles exercendo a função de marisqueiro, fato que
será considerado adiante.

40

Em alguns casos, pode-se ouvir dizer mariscadeira, com referência à mesma profissão. Isso se deve ao fato
de um possível erro no registro da ASMASAM: Associação de Mariscadeiras de Salinas da Margarida.
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Embora seja minoria, em Salinas da Margarida, os homens passaram a mariscar com mais
freqüência, o que pode estar relacionado às condições econômicas da família ou à falta de
emprego:
Aumentou pelo fato do desemprego... Não tem outra opção e não
existe emprego suficiente pra todos. Aí, a opção é mariscar e, às
vezes, pescar. Hoje em dia, o produto da maré está escasso, como o
peixe, o siri... Então, a opção é mariscar aquele produto que mais
encontra (Vane, 2012).

Contudo, o fato de o homem estar fazendo um trabalho tradicionalmente feminino não
significa que a sociedade tenha se destituído do patriarcalismo historicamente existente e
que, desta forma, o mesmo tivesse deixado de dominar simbolicamente os espaços de
poder. Também na mariscagem, o homem ainda é visto como aquele que exerce o poder, a
inteligência, a força:
É, eu acho que eles são diferentes, eu acho que eles são mais
rápido (risos) na questão da mariscagem. Eu acho que eles são
mais rápido do que as mulheres, né, porque você sabe que
realmente a força brutal do homem é mais do que a da mulher.
Tem uns que mariscam e, antes de mariscar , ainda entram no mato
pra cortar lenha, quer dizer, por isso que eu estou dizendo que...
Tem mulheres também que, antes de mariscar, elas também cortam
lenha, mas eu acho que o homem é mais rápido. A agilidade dele,
né, a força do braço é muito mais rápido. Cortou a lenha, botou ali,
vai, marisca, pronto (Maria Izabel, 2012).

Força e agilidade são considerados atributos do homem, mesmo que existam mulheres que
realizem cotidianamente diversas funções. Nesse sentido, o homem ressignifica a forma
tradicional da mariscagem, modificando o jeito de realizá-la, atraindo para si a iniciativa de
um novo modo de ser marisqueiro(a), a partir da introdução de outras práticas e de outros
instrumentos que se tornam símbolos daquela dominação. A introdução da bicicleta pode
ser um desses casos.
Segundo as marisqueiras, o transporte dos mariscos sobre a bicicleta passa a existir a partir
do momento em que homens começam a mariscar com mais frequência. Inicialmente, iam
buscar os mariscos coletados pelas esposas, as quais traziam sobre a cabeça; depois disso,
começam a mariscar transportando eles próprios os mariscos na bicicleta. Esse
deslocamento do transporte do marisco não só denuncia a dificuldade do homem em se
colocar de forma igualitária em relação à mulher, realizando o trabalho da forma
tradicional,

como

faz

com

que

o

mesmo

o

redimensione

estrategicamente,

76

(re)configurando formas de comportamento, de posturas do corpo ou de vocabulário: um
indício da resistência ao exercer um novo papel no cenário de uma atividade exercida
majoritariamente por mulheres. Observemos como a fala do pescador dá dicas de como
estas situações acontecem:
Hoje em dia, tem mais homem mariscando (...). É como eu disse a
você: hoje não tem mais essa diferença, mas tinha, né. Tinha essa
diferença, que era só mulher que mariscava, quando um homem ia
mariscar, o pessoal achava um absurdo, né... porque o homem tá
mariscando, tá cavando (...). De acordo a posição que ficava, né. Aí
tinha aquele... (um riso disfarçado, com uma certa vergonha). Aí,
ele ficava de41... era a forma de ficar que pegava mais pra mulher,
mas não existe mais isso. Era porque da posição de mariscar. Eu
penso que seja assim, né. É de acordo a posição que a mulher fica
mariscando,.. Aí, quando o homem fica assim, acha que aquilo não
é pra o homem é pra mulher aquela posição de mariscar (Gervásio,
2012).

As expressões pegava mais pra mulher e aquilo não é pra o homem indicam que as
relações sociais do homem com o corpo da mulher na mariscagem continuam atribuindo à
última uma condição de subalternidade, no sentido que somente à ela cabe a exposição
erótica do corpo, a ponto de ser um absurdo ao homem mariscar. A postura da marisqueira
na figura abaixo retrata a forma tradicional de se realizar a mariscagem: os glúteos ficam
suspensos, lembrando uma postura que, normalmente, as pessoas atribuem a uma relação
sexual anal.

41

O pescador, silenciosamente envergonhado, se refere à postura tradicional do corpo na mariscagem.
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Figura 18: Posição tradicional da mariscagem. Fonte: www.rsantos.xpg.com.br

Mesmo reconhecendo o aumento do número de marisqueiros, as mulheres não concordam
que eles estejam disputando o espaço da mariscagem. Apesar desta constatação, elas
sinalizam que o homem realmente exerce uma postura diferenciada frente a este ambiente,
não apenas tentando modificar a postura corporal, mas também incidindo nas relações de
convivência com este ambiente. Uma das marisqueiras relata que a maneira de os homens
se posicionarem durante a coleta de marisco e o modo como eles carregam os sacos de
linhagem ou os baldes é diferente das mulheres: “É, tem mesmo homem mariscando, mas o
modo de pegar o balde é diferente das mulheres. Eles pegam no ombro”.
Nas entrevistas realizadas para seleção dos participantes desta pesquisa, quando
questionado se teria dificuldade em sobreviver da mariscagem, o mesmo pescador, depois
de um longo silêncio, responde que não teria: Não. Dependendo... tem que... Sua fala se
potencializa quando, em outro momento, ele concorda que, de fato, a atividade da pesca é
superior a da mariscagem: Rapaz... (risos), acho [que sim], porque a pesca é um trabalho
mais desenvolvido que a mariscada, a renda é outra, o peixe dá mais dinheiro. Esta fala
corrobora com a ideia que, de fato, a construção das relações de poder entre o homem e a
mulher na sociedade capitalista está influenciada por uma ideologia que projeta o
“desenvolvimento” e a economia como as bases sociais determinantes para a convivência
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entre as pessoas e, neste sentido, esta visão contribui, também, para a hierarquização das
relações entre pescadores e marisqueiras.
O processo de aprendizagem na mariscagem se diferencia, consideravelmente, da escola,
uma vez que o conhecimento não é sistematizado como lá. No entanto, esta instituição é
vista pelas marisqueiras como uma experiência importante em suas vidas, visto que é o
lugar onde se concretiza o desejo de aprender para ter uma profissão mais reconhecida
socialmente. Mesmo divergindo de alguma forma dos seus métodos, em comparação ao
ambiente da mariscagem, concordam que a escola é uma instituição que merece respeito
por promover socialmente os seus filhos e incluí-las na aprendizagem da leitura e da
escrita. Essa é a abordagem proposta no próximo capítulo.
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4. E NA ESCOLA?
Este capítulo aborda as experiências das marisqueiras na escola. Em linhas gerais, o texto
traz à tona situações vivenciadas pelas mulheres neste espaço educativo e põe em relevo a
visão que elas têm sobre o saber institucionalizado e sobre a importância da educação
escolar. Do lugar de onde falam, as marisqueiras traçam opiniões sobre estes pontos,
questionam práticas pedagógicas e defendem uma proposta de educação baseada em
valores comunitários, aprendidos no dia-a-dia do trabalho na maré. Articulando o saber
desenvolvido na chamada pesca artesanal com o saber escolar, procuramos identificar
possibilidades de interlocuções pedagógicas entre escola e mariscagem, ao mesmo tempo
em que defendemos a valorização do saber prático como componente demarcador de
aprendizagem na pesca artesanal.
Sendo mulher e convivendo com as diversas situações cotidianas no trabalho da maré, as
experiências educativas das marisqueiras se desdobram em aprendizagens que lhes
ensinam a lidar com as diversas situações da vida, seja na família ou na escola. Assim,
tratar essas experiências como educação significa reconhecer primeiro que o saber advindo
da prática implica uma constante (re)elaboração do fazer, ora através da reprodução das
ações cotidianas, ora através da reconstituição reflexiva dos atos praticados.
Há muito o que aprender com uma marisqueira. Se se perguntar sobre o que acontece na
maré, todas saberão descrever detalhadamente a coleta do chumbinho, da ostra e do siri.
Dirão, também, qual a posição mais adequada para o trabalho, qual o melhor tamanho do
marisco para a venda ou para o consumo próprio e qual a forma mais eficiente para fazer
rendê-lo; fora da maré, desenvolvem estratégias de “marketing” para poder convencer o
consumidor da compra e da qualidade do produto, fazem cálculos e debatem sobre o preço
baixo do marisco. Têm, enfim, uma visão política e ecológica sobre o seu campo de
trabalho e sobre o seu convívio com a natureza e com a sociedade. Nesse sentido, articular
o conhecimento prático da mariscagem com o conhecimento abstrato da escola exige
pensar uma pedagogia da práxis (GADOTTI, 1998), ao passo que o sentido da
aprendizagem, na maré ou na escola, coloca em questão o objetivo do saber e da educação
para àquelas mulheres.
Assim, mesmo sendo um espaço convencional, estruturado prioritariamente para a
realização das atividades de abstração, diverso da atividade prática da mariscagem, na
experiência das marisqueiras, a escola tem um papel fundamental na aprendizagem, se
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configurando um dos lugares mais importantes para progredir socialmente. Ali, além do
aprendizado, há espaço para uma convivência fraterna com os(as) colegas, se faz amizades
e se conhece outras experiências:
O momento da confraternização, o momento de quando tinha uma
festa, eu gostava. Na época mesmo de semana da criança, eu
gostava. E também eu gostava de estudar, da época de prova, de
receber o resultado. Tudo isso eu gostava(...) Meus primos chegava
até a me criticar, porque todo dia eu ia pra escola, eu tinha prazer
de fazer as coisas e aí chegava ser até criticada, porque não queria
filar nenhum dia de aula, e eu tinha prazer de estudar, de fazer as
minhas provas. Só trabalho que eu não era muito chegada. (Vane,
2012).

Somado à confraternização, à festa e ao estudo, as marisqueiras atribuem à escola um lugar
onde as políticas públicas voltadas para os estudantes de camadas populares ainda podem
ser garantidas: existem comidas boas, computador, fardamento e material didático,
necessidades básicas que custariam muito mais se compradas com o dinheiro da maré. Em
outras épocas, não existiam esses direitos, fato que, para algumas delas, incidiu na
interrupção do sonho de continuar estudando:
Hoje, eu me arrependo [de não estudar], não sei porque, mas eu me
arrependo de não ter concluído, sabe? Hoje, quando eu chego
assim num lugar pra assistir um curso ou assistir qualquer coisa,
assim, eu não me sinto à vontade, porque eu gostaria de escrever
aquilo que eu tô ouvindo, entendeu? (Lucinha, 2012).

O depoimento da marisqueira não aponta a causa estrutural de as trabalhadoras da pesca
não freqüentarem efetivamente a escola. Acordar muito cedo, mariscar por um longo
tempo, caminhar quilômetros, empurrar as bicicletas com o peso dos mariscos, limpá-los,
cuidar dos filhos e dos maridos são tarefas que tomam muito do seu tempo e provocam
dores no corpo, produzindo cansaço e indisposição. A escola, por fim, termina ficando em
segundo plano, uma vez que a formalidade comum àquele espaço, pouco adequado ao
cotidiano da maré, não atende satisfatoriamente às necessidades dessas mulheres.
Ao avaliar sua trajetória, a marisqueira demonstra que o sentimento de arrependimento
traduz-se na sua pseudo-incapacidade de progredir na aprendizagem formalizada. Apesar
disso, ela não invalida a visão positiva da escola, visto que reconhece que o saber teórico
ajuda a decifrar códigos, conhecer outros mundos e outras experiências. Ler e escrever são
tarefas também importantes, assim como a luta pelo sustento da família e, por este motivo,
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as marisqueiras querem acessar outros conhecimentos, levando em conta que eles
possibilitam uma abertura maior para adentrar espaços que, ao longo tempo, foram
negados a elas próprias.
Imbuídas desta intencionalidade de apreender o mundo, as marisqueiras tiram do
aprendizado da mariscagem outras experiências educativas. São redes de solidariedade
vivenciadas no dia-a-dia do trabalho e que, na atualidade, a escola tem encontrado
dificuldades em mantê-las. Ao se defrontarem com essas transformações, estas mulheres,
ao mesmo tempo em que reconhecem os avanços da educação escolar – o computador, a
internet, o acesso à biblioteca – questionam os valores da sociedade atual e refletem sobre
as mudanças ocorridas no ambiente escolar:
Existia, né, agressividade entre os colegas, mas, hoje em dia, tá
sendo demais e, antes, não. Existia, de vez em quando, mas só que
era bem melhor do que hoje. Hoje em dia, você vê que os alunos,
[por] qualquer coisa, um não pode olhar atravessado, que já é
motivo de estar se esbofeteando e, antes, não (Vane, 2012).

Há, nesta narrativa, uma reflexão que retoma o debate sobre o papel social da escola. A
macro-sociedade contemporânea, marcada pelo individualismo, pela competição e pelo
consumismo, tem conseguido influenciar e subverter valores que, para as populações
tradicionais como as de marisqueiras e pescadores, são muito importantes para a vida
comunitária. O respeito aos mais velhos, a observação atenta aos ensinamentos pesqueiros
aprendidos com os pais, a paciência dispensada para esperar a melhor maré, a entreajuda
na hora de transportar ou limpar os mariscos, práticas tão comuns a estas comunidades, não
têm sido atitudes tão freqüentes na escola. Ali, inversamente, esses valores têm dado cada
vez mais lugar à agressividade, à indiferença, à intimidação e à desconfiança. Esses
impactos sociais, ao contrário de garantir à escola o lugar das experiências humanitárias,
transformam-na em um espaço das disputas “por qualquer coisa”.
De acordo com Ghiraldelli Jr. (2006), há indícios de que as concepções que deram origem
ao nascimento da escola, necessariamente, não pretendiam, como defendia o marxismo,
inculcar nas pessoas a ideia de que era preciso utilizar esta instituição como mecanismo de
satisfação das demandas do capitalismo. O autor reconhece que a escola não nasce como
uma instituição que, inicialmente, se preste somente à instrução. Sobretudo, a existência da
escola, naquele momento, se justificava, como um lugar de vivências. Como indica Perissé
(2010), a palavra escola, originalmente grega skholé, era o espaço vital que servia para a
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prática do ócio, da discussão livre, do aprendizado como experiência intensa, a salvo das
pressões externas. Ainda assim, não é incomum reconhecer que, desde a sua fundação, a
escola tem passado por importantes transformações.
De lá até aqui, duas são as concepções mais difundidas que balizam a história da educação
no ocidente: o rosseauanismo, de Jean Jackes Rousseau42, e o cartesianismo, de René
Descartes43. O Emílio, de Rousseau (1973), é a principal obra que representa a primeira
corrente. Referência para pensar uma concepção adequada de educação, este texto trata de
um conjunto de experiências oriundas da cotinianidade (HELLER, 1972), que permitem ao
sujeito aprender através da sua relação com meio ambiente em que está inserido, como diz
o próprio autor: “observai a natureza e segui o caminho que ela vos traça. Ela exercita
continuamente as crianças; endurece o seu temperamento com provas de toda espécie; e
ensina-lhes, muito cedo, o que é uma dor e o que é um prazer” (ROUSSEAU, 1973).
Já a segunda visão, defendida pela filosofia de Descartes (, valoriza a primazia da razão em
detrimento das experiências vivenciadas no ambiente. Esta concepção compreende a escola
como lócus da abstração e a educação o resultado de uma disposição racional do sujeito
para conhecer o mundo. Cogito ergo sum: penso, logo, existo! Assim,
para o cartesianismo, o erro está na imaginação, nas sensações e,
principalmente, na preponderância da vontade sobre o
entendimento, fazendo com que os juízos sejam apressados (...).
Nesse caso, a atitude de dar crédito ao sonho e às sensações, não
sabendo usar da razão despida de imagens, é vista como típica da
infância (GHIRALDELLI JR., 2006, p. 20).

Como se depreende, o cartesianismo descarta a possibilidade da educação como um
processo de aquisição do conhecimento por via da experiência atrelada ao corpo e/ou aos
sentidos. Deste modo, não considera também que o educar comporta outras possibilidades
de conexão com o real. Conforme esta visão, a educação estaria simplesmente
condicionada a um tipo de racionalidade (a abstração), uma vez que as emoções não seriam
componentes importantes para a aprendizagem.
As filosofias de Rosseau e de Descartes influenciaram concepções pedagógicas e
demarcaram o debate sobre a educação no ocidente. Outros filósofos da educação,
seguindo a trilha destas reflexões, ampliaram, discordaram ou sintetizaram ambas as
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teorias. No entanto, desde que a escola passou a ser um lugar específico para a instrução,
parece que a prática pedagógica mais se adequou à filosofia cartesiana, e a validade de sua
existência se confinou à ideia de um espaço disciplinador, ambiente de formação e
conformação (GHIRALDELLI JR., 2006). O relato exposto logo abaixo chama atenção
para esta questão:
A escola, se você não chegar no horário certo, pode voltar. A
professora não deixa você entrar, porque tem o horário de entrada.
Já a maré, dependendo da maré estando seca, você chega lá a hora
que você quiser, né isso? A maré, você tem o seu tempo disponível
pra ela, já a escola, tem essa parte formal, você chega lá num
horário impróprio, você já num entra mais, que os professores não
deixam, porque tem que cumprir o horário (Vane, 2012).

Através da experiência da marisqueira, é possível observar que os espaços de
aprendizagem formais normalmente são controlados pela disciplina: o horário é
cronometrado e o(a) professor(a) precisa regulá-lo. Comumente, existem regimentos
próprios para defini-lo. O andamento das decisões sobre a instituição quase nunca ficam à
disposição dos(as) estudantes, pois existe um corpo social orgânico, previamente
responsabilizado para demandar as tarefas que irão acontecer durante o tempo que for
necessário. Estas ações dificilmente poderão ser replanejadas totalmente, porque existe um
conteúdo pré-definido a ser aplicado, exposto em um plano sistematizado, onde está
estabelecida a duração entre o início e o término da atividade.
Normalmente, esta disciplina é algo estabelecido hierarquicamente pelo corpo docente e
pela gestão escolar. Todos(as) os(as) estudantes devem se adequar àquelas normas, mesmo
que hajam incompatibilidades entre a vida cotidiana fora da escola e sua estrutura
organizacional. Nesse sentido, o cumprimento dessas obrigações objetiva a adequação das
pessoas a um modelo social padrão justaposto, “que sujeitam os corpos, dirigem os gestos,
regem os comportamentos” (FOUCAULT, 1979, p. 182): um poder disciplinador que torna
a escola um espaço que produz
micropenalidades do tempo (atrasos, ausências, interrupções das
tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da
maneira de ser (grosseira, desobediência), dos discursos
(tagarelice, insolência), do corpo (atitudes incorretas, gestos não
conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência)
(FOUCAULT, 1997, p. 159).

Observamos ao longo deste estudo a existência de críticas a esta forma cristalizada de
aprendizagem que a escola ainda não conseguiu se desvincular. Entre elas, a menção à
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disciplinarização dos sujeitos, que serve para atender interesses diversos, principalmente o
controle social dos menos empoderados. Existe um forte apelo de tendências pedagógicas
que defendem a validade da escola enquanto instituição disciplinar, circunscrita à aquisição
de conhecimentos que não podem ser adquiridos em casa ou em sua comunidade
(YOUNG, 2007). Outras apóiam o pensamento de uma escola mais aberta e menos rígida
em seus métodos. No bojo destas situações, existem argumentos que defendem a razão de
que, para assegurar a liberdade dos indivíduos, a escola poderia ser um ambiente mais
flexível e menos disciplinador; algumas delas, porém, advogam que a disciplina contribui
para a aquisição de conhecimentos teóricos que empoderam socialmente o indivíduo.
Convém concordar que a escola, na forma em que está estabelecida, há pouco espaço para
outras experiências educativas distintas daquelas usuais. Ao mesmo tempo, é inegável que
o peso histórico desta instituição coloca em evidência suas diferenças e suas exigências em
relação a outros modos de educar. Assim, configurar a escola enquanto instituição de
ensino teórico, muito mais do que lhe atribuir um lugar privilegiado, deveria colocar em
relevo as suas especificidades e demarcar seu papel e seus objetivos na sociedade.
Reflitamos o que diz o pescador:
Na vida se aprende também. Convivendo você vai aprendendo.
Mas, na escola, bem pouco puxa esse lado da pesca. A função da
escola é ensinar. Os dois ensinam, a pesca e a escola, mas o ensino
é diferente, né. Na escola, não procura puxar mais o lado do
pescador, da pesca. Pode falar, mas é bem pouco. A pesca
[aprende-se] na convivência. Já vem de berço, já vem de pai, de
avô... A escola tem tudo pra ensinar bem. A função da pescaria
ensina, mas, no colégio, é outra parte, né. A escola ensina a ler,
escrever, e o pescador é diferente, né. [A escola] serve pra
experiência, pra o futuro do homem. A pescaria não chega a esse
nível.Você, um pescador, não tem tempo de tá ali na escola direto.
Você não pode chegar um grau tão alto (a escola tem um grau mais
alto, reafirma). Você sabe, nos dias de hoje, ainda tem essa
discriminação, né. Que a pessoa manda os filhos pro colégio pra
aprender a ler e escrever pra não ir pescar. Ainda tem isso aí. [As
pessoas vão para a escola] pra aprender, porque tem ali o professor
no dia-a-dia e, na pesca, você tem que ir por si mesmo aprendendo,
vendo como é. Na escola, é o professor que fica ali em cima de
você: é isso e isso e isso... Na pesca não, na pesca, você tem que
sair com uma pessoa, com um mestre de rede, sair com um bom
pescador. Você olha aquilo ali que ele fez, já vai tentar fazer e
termina fazendo tudo certo. A mesma pescaria que ele fez ali você
vai e faz (Gervásio, 2012).
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Refletindo as palavras de Gervásio, poderíamos dizer que a pescaria e a mariscagem se
configuram um saber ancestral, aprendido de geração em geração, de pai para filhos e de
mãe para filhas(os). Não é um saber sistemático, embora tenha, também, suas convenções.
Neste processo de aprendizagem, o planejamento é algo que não precisa de elaboração
escrita, de orientação acadêmica ou de um órgão oficial que o discipline. O aprendizado se
dá essencialmente na convivência diária com pessoas que aprenderam através da
experiência. Diria Gohn (2011) que este conhecimento acontece através de um processo de
educação informal.
A escola obedece a uma sequência hierárquica de etapas do conhecimento com conteúdos
programáticos adequados a cada estágio do desenvolvimento cognitivo, precisa de
mecanismos de avaliação com registros, possui um tutor especializado e autorizado
oficialmente para ministrar conhecimentos adquiridos em instituições de pesquisa, prima
pela uniformização de regras e condutas regidas por documentos oficiais, como planos,
regulamentos, leis, etc., “constitui-se uma ação intencional, sistemática, planejada e
continuada (...) durante um período contínuo e extenso de tempo (PCNs, 2001, p. 45).
Socialmente, é um espaço legitimado ideologicamente. Seu saber é mais válido por
entender-se rebuscado, aprofundado, culto, seleto. Além do mais, ele projeta um status na
sociedade macro para aqueles que o desenvolvem efetivamente.
Reproduzindo esta hierarquia social, o pescador defende que a escola é uma instituição
superior à pesca. Ao mesmo tempo, porém, ele se reporta às condições de trabalho como
sendo uma dificuldade pontual para não freqüentar as aulas. Todavia, não fica dito que
inexiste de sua parte uma vontade de “chegar a um grau tão alto”. Esta fala do pescador
retoma o discurso de uma educação que continua não incluindo determinadas
especificidades no âmbito da escola, assim como põe em destaque a ausência de propostas
pedagógicas mais plurais, que assegurem o direito a esta educação que eles(as) tanto
valorizam. Mais uma vez se percebe que a incompatibilidade entre escola e
pesca/mariscagem se dá muito mais pelo olhar que a sociedade tem sobre essas pessoas,
haja vista que o entrevistado atribui à primeira muito mais legitimidade.
Frente a esta realidade, o debate sobre a escola e o mundo da mariscagem e da pesca busca
entender como estas mulheres aprendem e ensinam, quais temas estariam mais apropriados
ao seu aprendizado e quais estratégias pedagógicas poderiam ser mais adequadas à sua
permanência na escola. Existe a necessidade de reflexões que versem sobre a inserção de
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mulheres marisqueiras na educação e poucos são os trabalhos que se debruçam sobre
experiências educativas dessa natureza.
A produção de estudos sobre comunidades pesqueiras no Brasil não é tão recente assim
(DIEGUES, 1999), porém, de acordo com Callou (2010, p. 45), “não se tem, ainda hoje,
estudos monográficos substanciais que possibilitem contar, a partir de itinerários
diversificados, a história cultural da pesca no país”. Esta observação corrobora com a
tentativa produzir reflexões que debatam a educação destas comunidades. Mesmo que
tenhamos observado um volume expressivo destes estudos no nordeste, observamos a
escassez de trabalhos encontrados sobre a educação formal. Apenas dois estão neste
campo, e aqueles que analisam propostas voltadas para a educação de adultos reconhecem
o quanto estas ações foram interrompidas.
Alguns autores, porém, pensando na importância destes conhecimentos para as
comunidades tradicionais pesqueiras, apresentam alternativas de como a interlocução deste
saber com outras formas de educação podem contribuir com a solução de problemas como
evasão escolar, respeito às diferenças e preservação do meio ambiente. Um estudo da
professora Claudia Cristina Andrade dá sinais de como estas reflexões podem ajudar a
escola a repensar o foco da aprendizagem em uma comunidade como a que estamos
estudando.
Em Da casa à Escola, da Escola à Maré: representações femininas acerca da família e da
educação formal na comunidade pesqueira de Acupe (Santo Amaro-Bahia), Andrade
(2007) discute o conhecimento de marisqueiras no âmbito da escola regular. A autora faz
uma abordagem destes conhecimentos, analisando a importância da educação formal em
comunidades pesqueiras, apontando suas limitações pedagógicas na organização curricular,
bem como as preocupações das famílias em relação à educação dos filhos. Acupe, distrito
de Santo Amaro da Purificação-BA, é o seu campo de pesquisa.
Sua análise não considera a escola como a única referência de inclusão, ainda que, para as
marisqueiras, ela seja um lugar de ascensão social. Sendo uma oportunidade para “livrar os
filhos da maré”, a escola, diferente da mariscagem sacrificada e desvalorizada, é um lugar
onde os filhos podem aprender e ter uma profissão reconhecida pela sociedade,
distanciando-se do trabalho duro e negado. A abordagem denuncia a ausência do
intercâmbio entre conhecimentos práticos e teóricos, causa da negação da cultura e da
invisibilidade da figura do pescador e da marisqueira. Não atenta à cultura dessas pessoas,
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a escola limita o currículo à prática pedagógica descontextualizada, impossibilitando a
existência de uma escola plural e democrática, como retrata sua discussão:
o estudo e compreensão acerca de ecossistemas dos manguezais,
meio ambiente, frutos do mar e o conteúdo sócio econômico da
população representam conhecimentos fundamentais que se
mantêm na esfera do senso comum. Por que a escola não
contextualiza seus conteúdos, projetos e currículos nessa
perspectiva? (...). Este é apenas um dos exemplos de como existe o
distanciamento entre escola e família, escola e realidade social,
escola e interesse do educando (ANDRADE, 2007, p. 62).

Agência socializadora da promoção da cidadania e do aguçamento do espírito crítico
(ANDRADE, 2007), a escola ainda fragmenta conteúdos, não os contextualiza com a
cultura local, mesmo que os indivíduos não sejam fragmentados. Fora ou dentro daquela
estrutura, eles interagem com o ambiente cultural de sua comunidade e levam estas
informações também para lá. São, em meio a estas experiências, seres sociais.
Pensando-se nesta dimensão, a autora projeta o currículo dentro de uma perspectiva
intra/extra-escolar, pela qual os(as) estudantes teriam condições de se desenvolver através
de diferentes experiências educativas, mobilizando a comunidade escolar para a inclusão
do conhecimento produzido pelos pescadores e pelas marisqueiras.
Outro trabalho desta natureza é Nas marés da vida: histórias e saberes das mulheres
marisqueiras, da socióloga Vanda Maria Campos Salmeron Dantas (2010). A autora
pesquisa a vida das catadoras de mariscos nas comunidades na cidade de Indiaroba,
município localizado na divisa entre a Bahia e Sergipe. Nesta localidade, as marisqueiras
desenvolvem, principalmente, a pesca do aratu44. Apesar de seu trabalho não estar
diretamente norteado pelas reflexões a respeito da articulação entre o conhecimento formal
e o conhecimento tecido nos afazeres das mulheres marisqueiras, percebe-se que, nos
momentos em que o tema é discutido, esta questão é abordada de forma relevante pela
pesquisadora. Seu interesse sociológico em estudar questões relacionadas à educação
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Nome científico: Aratus pisoni. Nomes populares: Caranguejo-arborícola, marinheiro, mulata.
Características: É um caranguejo menor, vermelho, muito vistoso. Constrói uma espécie de iglú de lama, no
manguezal. É muito ágil, sobem nas árvores de mangue e mergulham. Fonte:
http://www.gustavoarruda.xpg.com.br/lagoadoaraca/Aratu.htm.
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certamente está relacionado à experiência de secretária da educação vivida naquele
município.
Dantas (2010) considera, para além do contexto social da população, os conhecimentos
adquiridos pelas marisqueiras daquele lugar. Sua análise aponta as mulheres como
personagens iconográficos singulares, próprios do modo de vida comunitário. Segundo a
autora, a educação na pesca possibilita “perceber o valor das histórias de vida de
marisqueiras e pescadores, a beleza da cultura e saberes que compartilham entre si, com a
família e com a própria comunidade” (DANTAS, 2010, p. 3, grifo nosso). Assim,
deveriam

ser

contextualizados

na

grade

curricular,

possibilitando

atividades

transdisciplinares e intercâmbio de conhecimentos.
Há, de fato, uma gama de práticas culturais produzidas pelas marisqueiras, que são
informações primordiais para o contexto sócioeconômico destas comunidades e pilares
importantes para a luta das trabalhadoras da pesca e que são reivindicações pontuais das
organizações do gênero. As condições de miserabilidade das marisqueiras de áreas rurais
ou periféricas, o desmatamento de manguezal, a intensiva marginalização e exclusão por
falta de emprego e a invasão de áreas marítimas para a transformação em
empreendimentos turísticos de grande porte são situações que exigem repensar a educação
de pescadoras artesanais, e a escola pode ser uma agência promotora desse debate. Por
outro lado, estas questões têm fortalecido o atual processo de organização política das
comunidades tradicionais pesqueiras do Brasil através da luta pelo reconhecimento dos
seus territórios, das denúncias dos abusos do capital financeiro, da marginalização da
mulher marisqueira, das retaliações aos líderes comunitários, assim como a exigência pelo
respeito aos seus modos de vida. Além disso, a preservação deste saber ancestral deveria
ser uma responsabilidade educacional, visto que a sobrevivência destas comunidades
estaria assegurada não somente pela oralidade, mas também pelas elaborações e pelos
registros produzidos pela própria comunidade na escola. Não existindo este debate, “é
possível afirmar que a complexidade (...) das práticas dos pescadores e marisqueiras está
ausente do contexto formal escolar, o que compromete uma educação que leve em conta a
realidade local, a vida cotidiana, o trabalho de todos os dias” (DANTAS, 2010, p. 14).
Nesse sentido, o ponto aqui debatido chama atenção para a seguinte questão: se os
conhecimentos pesqueiros fazem parte da vida destas mulheres, estão presentes no
cotidiano da escola, mas podem estar sendo invisibilizados. Apesar de visíveis nas falas
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das(os) estudantes e percebidos em suas atitudes, não são tematizados nas reuniões
pedagógicas. O esboço aqui realizado, mais amplamente, interpreta a vida destas pessoas
sob a perspectiva da legitimidade do saber prático da mariscagem. Nesse sentido, supomos
que a prática pedagógica escolar compete problematizar os diversos tipos de
conhecimento.
Os estudos que tratam da educação formal em comunidades pesqueiras (ANDRADE,
2007; DANTAS, 2010) criticam um currículo homogêneo, limitado a conteúdos
tradicionais não flexíveis e com propostas pedagógicas sem abertura para a exploração dos
conhecimentos produzidos na vida cotidiana dos pescadores e marisqueiras. Subentendese, portanto, que a escola ainda tem dificuldades em lidar com a diversidade de
experiências educativas dentro ou fora da sua estrutura. Tratando-se de um lugar em que
pessoas não deveriam ser excluídas, o respeito a estas diferenças é ponto importante a ser
debatido. Assim, contrariamente à clássica visão da escola que serve apenas para certificar
e selecionar, coloca-se o desafio de pensar referenciais de educação mais abertos, que
diversifiquem o modo comum de se fazer educação. Nóbrega (2005, p. 613) defende que o
currículo da escola contemporânea seja
mais flexível (...), com conexões, rupturas, múltiplas entradas,
novos territórios a serem explorados, sem buscar sínteses
apaziguantes, fundamentos únicos, hierarquização, mas percebendo
linhas de fuga que apontem para novas e insuspeitas direções,
espaços e lugares que acolham (...) a intensa paixão de conhecer.

Uma educação que paute o desejo de conhecer, não está limitada a uma só forma de
aprender. Ela é intencionalmente aberta, provocativa, incompleta, cambiante. As
marisqueiras aprendem através da experiência contínua com o mundo, daquilo que
observam, que sentem e que vivem. Nesse sentido, fazer educação em comunidades
pesqueiras implica observar o modo de lidar com a natureza, a oralidade, a corporeidade, a
ancestralidade, o silêncio, a contemplação, o sofrimento, a figura feminina, o segredo, a
desvalorização social e a luta por direitos, ou seja, marcos que informam “o quanto ainda
negamos e o quanto ainda estamos distantes de reconhecer as culturas tradicionais
pesqueiras como fonte de aprendizagem” (CALLOU, 2010, p. 47).
A escola, na contemporaneidade, se vê convidada a repensar referenciais que
historicamente foram vistos como únicos e adequados, mas, neste tempo, passíveis de
questionamentos. Os métodos escolares têm sido amplamente rediscutidos por limitarem a

90

produção do conhecimento à seleção e à certificação. As relações humanas na escola são
muito mais dinâmicas do que a convenção metodológica, porque envolvem diversidade de
histórias de vida, de pensamentos, de comportamentos, de valores que vão além das tarefas
rotineiras da sala de aula. Discutir a abertura da escola para repensar o modelo tradicional
requer redimensionar os paradigmas que têm regido a educação formal.
Referindo-nos a estas questões, observamos que as demandas sociais antes voltadas a
outras áreas, como a psicologia, a sociologia e o serviço social têm exigido da pedagogia
repensar suas atribuições e a necessidade de ampliar o diálogo com as diversas esferas da
sociedade. Sendo uma instituição social, a escola não está parada no tempo. Ela se
transforma e se objetiva através da história e da cultura e, diante desse conjunto de
informações, o debate sobre uma escola mais aberta possibilita a inclusão de outras
perspectivas pedagógicas que vislumbrem uma articulação entre saber prático e o saber
teórico.
Uma tentativa de adequação do saber prático à educação em comunidades pesqueiras é,
também, realizada por Gomes (2002). Seu intuito, mais focado na elaboração de um
discurso pesqueiro, perpassa a educação formal. A ideia é uma escola que represente as
comunidades tradicionais de pesca, sem foco específico na profissionalização, mas
evocando as características simbólicas do imaginário dos povos do mar. Os conteúdos no
currículo visam especificamente às experiências deste mundo-vida e são ministrados em
módulos, através do regime de alternância (TEIXEIRA, et al, 2008)45: procura-se não
entrar em choque com a prática da pesca. Ao invés das disciplinas tradicionais, foram
criadas outras a partir do contexto pesqueiro:
O currículo da Escola dos Povos do Mar (...) tem se estruturado a
partir de um conjunto de unidades temáticas intimamente
relacionadas com esta história, com a pesca e o desenvolvimento
sustentável local. Sendo estes seus temas básicos: História das
comunidades do Litoral; ambiente Costeiro e seus Aspectos
Naturais; Ambiente Costeiro e seus Aspectos Sócio-Culturais;
Tecnologias de Pesca (tecnologias de captura e arrecifes
artificiais); Aqüicultura (algas, ostras e camarão); Navegação e
Mestrança (saberes e meios tradicionais e tecnológicos); Gestão
45

O autor atribui à Pedagogia da Alternância grande importância à articulação entre momentos de atividade
no meio socioprofissional (...) e momentos de atividade escolar propriamente dita, nos quais se focaliza o
conhecimento acumulado, considerando sempre as experiências concretas dos educandos (TEIXEIRA, 2008,
p. 229).
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dos Recursos Naturais. Uso e Ocupação do Espaço Litorâneo;
Turismo; Conservação e Processamento do Pescado e
Associativismo, Cooperativismo e Gerenciamento de Produção
(GOMES, 2002, p. 15-6).

O projeto abre espaço para alternativas pedagógicas além das tradicionais. Uma tentativa
de valorizar o conhecimento pesqueiro, reconhecendo no saber prático a validade da
cultura local e o respeito às pessoas daquele contexto. Outra perspectiva que se abre é a
íntima relação destes conhecimentos com o desenvolvimento local sustentável. O currículo
procura respeitar o ciclo das marés, a reprodução dos peixes e mariscos e organiza ciclos
de aprendizagem conforme a alternância desses eventos. As marisqueiras expressam essa
reivindicação na fala de Lucinha:
Gostaria que as escola se conscientizasse mais nisso, sabe?
Aprendesse a dar mais valor a essas coisas, porque, na escola, é
muito difícil se falar de mariscadeira. As professora devia ter que
falar sobre a vida da maré com os alunos (...) A gente não tem
aquela consciência que, amanhã, nossos netos pode ter a praia?
Mas, às vezes, não vai ter o lugar pra tirar o sustento. A gente criou
nossos filhos na maré, mas, quem sabe que meus neto vai ter como
[se] criar na maré? É natureza! A gente não planta, a gente não
nasce, né? Mas um dia acaba, não acaba? Eu falo assim nesse
sentido, que eles sabe que são filho de mariscadeira e pescador,
tem que crescer conscientizado que a gente tem que preservar,
entendeu? Pra, no futuro, continuar tudo do mesmo jeito (Lucinha,
2012).

Esta consciência ambiental vem da própria experiência de vida na maré. No entanto,
parece ser uma prática estranha à escola. De fato, a escola não incentiva os estudantes a
assumirem a profissão de suas mães por concordar que é um trabalho duro, sacrificante
desvalorizado e sem prestígio social. Os(as) estudantes também assimilam este discurso.
Por outro lado, quando a escola não problematiza estes conhecimentos, negligencia a
oportunidade de compreender outra dimensão deste descrédito, a saber: a importância deste
conhecimento implica na sustentabilidade destas comunidades.
Já não é tardia a conscientização sobre estes processos. A preocupação de Lucinha com a
sustentabilidade e a preservação da biodiversidade pesqueira se volta às gerações futuras –
os alunos, seus filhos e netos, os filhos de suas companheiras – que, em meio a um
discurso que desvaloriza a cultura e os valores locais, impõe uma concepção de educação
universalista e urbana, distante do mundo da vida dessas pessoas. Leff (2011, p. 60)
corroborando o discurso da marisqueira, alerta que a garantia da sustentabilidade deve ser
um projeto que
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parte das necessidades das comunidades e de seus conhecimentos
sobre o meio e seus recursos; das condições de apropriação de seu
ambiente como meio de produção e do produto de seus processos
de trabalho; da assimilação da ciência e da tecnologia moderna a
suas práticas tradicionais para constituir meios de produção mais
eficientes, respeitando suas identidades culturais.

Experiências como a de Gomes (2002), Andrade (2007) e Dantas (2010) abrem caminhos
importantes para rediscutir a educação escolar em comunidades pesqueiras, uma vez que
evidenciam as especificidades culturais, ambientais, geográficas, históricas, sociais,
políticas e econômicas destas regiões, reconhecendo a importância do saber prático
tradicional. A referência de trabalhos como estes reelabora não somente a concepção de
currículo, que, nestes termos, deve ser mais flexível e mais aberto. Elas ampliam as
discussões epistemológicas sobre este campo e abrem espaço para que outras experiências
educativas possam ser pensadas e desenvolvidas.
As marisqueiras demonstram este desejo de freqüentar a escola. A educação formal,
porém, é um desafio para quem precisa trabalhar na maré. As condições vida destas
mulheres nem sempre foram favoráveis à inserção neste espaço educacional quando mais
jovens. Algumas até conseguem concluir o ensino médio, porém se vêem forçadas a
interromperem suas experiências em função das incompatibilidades entre o tempo da
escola e o tempo da maré.
De todas elas, apenas uma não tem filhos. Uma tem marido, três filhos e freqüenta a igreja
evangélica Assembleia de Deus. A outra é mãe solteira, tem seis filhos, estuda na
Educação de Jovens e Adultos (EJA), é membro de uma Associação de Pescadores e
participa dos diversos encontros do gênero. A única que não tem filhos transita entre sua
casa e a casa de sua mãe, desenvolvendo as atividades da mariscagem e, quando sobra
tempo, atua como diarista. Em geral, a profissão de marisqueira não é tão valorizada pela
sociedade. Todas as entrevistadas concordam que, depois de alguns raros benefícios
disponibilizados pelo governo, esta situação é um pouco diferente. Ainda assim, é comum
ser discriminada por ser marisqueira: “Você sabe, nos dias de hoje, ainda tem essa
discriminação, né”. Na escola, este discurso também se reproduz. Apesar disso, elas
resistem ao peso da discriminação e lutam para garantirem o seu lugar de respeito tanto na
família como na sociedade.
Como este estudo vem tentando demonstrar, à educação em comunidades pesqueiras
implica pensar o modo de vida destas pessoas. Impedir direitos assegurados histórica e
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constitucionalmente, certamente, não é uma intenção da escola. Ao mesmo tempo, quadros
como estes ajudam refletir os métodos pedagógicos das instituições formais de educação
no sentido de que elas cumpram o seu real objetivo, que é a inclusão e a educação de todos.

4.1. Notas sobre a Experiência e a Educação
Segundo Larrosa (2011), a experiência é aquilo que nos passa. Passa no sentido de que a
ação inesperada do acontecimento impacta o sujeito e o transforma, deslocando-o de um
estado de novidade para um estado de conhecimento, seja através das sensações, da
produção do sentido ou da reflexão. A educação através da experiência, sob esse aspecto,
cumpre um papel fundacional do processo de aprendizagem, considerando que este
encontro entre o sujeito e o acontecimento inesperado gera o impacto, a surpresa, o
sentimento, a paixão e o pensar sobre o mundo. Sobretudo através desses elementos, o ser
humano interpreta a realidade, o fenômeno. De forma que, entre todos os animais, ele é o
único que não vive simplesmente à mercê dos acontecimentos. Impetuosamente, ele
produz o mundo através de sua capacidade de interpretação, porque, ao refletir sobre sua
existência, pode, se quiser ou puder, modificar o curso de suas condições.
Em conformidade com essa condição para o conhecimento, o sujeito está projetado a
aprender dos diversos ângulos em que o fenômeno está focado. A visão, o toque, o cheiro,
a dor, a alegria, a angústia, a comiseração podem ser oportunidades significativas para
reordenar seus propósitos e (re)constituir reflexivamente sua subjetividade. Ao
experimentar o mundo, o ser humano constrói noções sobre o cotidiano, sobre a cultura,
sobre a filosofia, sobre a vida, enfim, que o deslocam da condição inerte do momento
experienciado para o desejo de plenitude sobre si mesmo e sobre o mundo. O que passa
deixa marcas de um vivido que virá-a-ser reconstruído, reaprendido pela força pedagógica
da essência humana. A experiência pedagógica torna-se, assim, uma experiência
existencial, uma vez que
por nos caracterizarmos como uma espécie inventiva e criativa, o
aprender, e o aprender sempre de novo para cada nova situação e
para cada novo tempo é, por assim dizer, a sina da vida humana,
[pois], desde sempre, aprendemos diante dos desafios do cotidiano,
diante da necessidade de darmos encaminhamentos para a nossa
vida, diante da curiosidade em compreender a nós e ao nosso
entorno (BOUFLEUER, 2010, p. 140).
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Essa condição ontológica do sujeito compreende todas as experiências vivenciadas no
mundo da vida e se caracteriza por um desejo cognitivo infinito, que procura abarcar a
percepção de toda a realidade. O sujeito, imerso no mundo, experimentando as mais
diversas situações, está existencialmente condicionado a conhecer, desejando satisfazer-se
plenamente dessa imensidão mundana que o atrai. Assim, a educação, para além da
pedagogia institucionalizada, é um princípio que perpassa toda a vida, diferente dessa visão
pedagógica massificadora, que limita o conhecer a determinados espaços formais de
educação. Porém, para ter uma validade social, há que se interpretar o sentido e a
importância que essa experiência pedagógica tem para a humanidade, e é sobre essa
preocupação que filósofos, sociólogos, antropólogos, teólogos, ecologistas e educadores
têm se debruçado, qual seja, a de garantir a sobrevivência do humano, da natureza e do
universo. Isto quer dizer que toda educação deveria ter o poder de influir plenamente na
dimensão ética da sociedade e assegurar a qualidade da existência do cosmos e dos seres
humanos em termos físicos, morais, intelectuais e/ou espirituais.
Essa característica universal da educação coloca em questão o fazer humano e as escolhas
que o mesmo faz em relação a si próprio e aos outros, principalmente porque toda ação
educativa é dialógica, tem um ir e vir comunicacional e decisório. Assim, o querer
conhecer deve considerar um objetivo que leve à prática, ao fazer: fazer diferente, fazer o
melhor, fazer mudar, etc. Isso justifica que a educação requer envolvimento social e
político, iniciativa diante da inércia, opção pela transformação, vontade de mudança e
criatividade nas ideias. Embora o indivíduo possa interpretar qualquer experiência
subjetivamente, na educação ele se lança através da prática dialógica, que é o ensinar e o
aprender não para ficarem guardados para si, mas para serem disponibilizados com o
intuito de transformação. Nesse sentido,
a perspectiva de uma “experiência” apenas de bases na consciência
não contribui à necessidade da ação para mudanças, um reclamo da
educação (...). Experiência que começa com ambos os movimentos
– objetivo e subjetivo – expressando um todo, junta as dimensões
interna e externa do sujeito (MELO NETO, 2011, p. 41-2).

Ao mesmo tempo, não se tratando de qualquer tipo de experiência, o fazer educativo não é
um mero praticismo, que se pauta no fazer pelo fazer. A experiência educativa, por se
caracterizar por uma ação desestabilizadora que afeta de algum modo o sujeito, ela também
envolve emoção, surpresa, sentido e reflexão, a saber:
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A experiência, possibilidade de que algo nos aconteça ou nos
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar
para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar; parar para
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a
opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar
muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p.
24).

Pagni (2010, p. 25) trata esta questão da seguinte forma:
De fato, o aprendizado da e pela experiência interpelaria o
habitualemente pensado e os significados instaurados pela
linguagem corrente, perturbando o discurso de verdade e o sujeito
idêntico a si mesmo (...), fazendo os seus sujeitos pensarem, se
distendendo e problematizando a sua pretensão de abarcamento da
realidade.

Pensando sobre essa questão, concluímos que não somos apenas seres da razão, mas
também do sentimento, do arriscar-se ao aprendizado constante do cotidiano, das
reelaborações do fazer, do sentir e do pensar. Quando deparamos com algo que parece
concretizado, outra experiência mostra que já é tempo de refazer, repensar aquilo que,
anteriormente, tinha sido interpretado como dado absoluto. A experiência se apresenta,
então, entre duas dimensões: quando surpreende sempre que estamos em um estado
cômodo do conhecimento e quando, ao mesmo tempo, coloca em suspensão, em estado de
alerta toda possibilidade de conhecer. Nessa perspectiva, a experiência educa para a
percepção do mundo, ensinando que o conhecimento não é algo fechado e que o mesmo
está sempre passível de ser reelaborado através das diversas experiências. Parece ser sobre
esta questão que Dewey reflete quando se reporta ao sentido da continuidade no processo
educativo.
A continuidade pode ser considerada outra dimensão da experiência educativa. Educa-se
quando se é capaz de interpretar os acontecimentos da vida, positivos ou negativos,
procurando identificar, nesta ação, os sinais de humanização, que fazem emergir daí um
novo sujeito, a saber, “tal ação modifica essa mesma subjetividade e se transforma como
sujeito no sentido de uma autotransformação” (PAGNI, 2010, p. 18). Essa auto
transformação está sempre referenciada por eu-tu, uma vez que é a experiência do outro
que também nos leva a sentir, refletir, interpretar. O que nos passa, intersubjetivamente,
gera uma reação, uma reflexão, uma mudança, uma atitude. Subjetivamente, somos únicos,
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porém, a subjetividade do outro interfere na nossa, fazendo-nos reinterpretar o mundo. Do
contrário, não haveria aprendizado, já que a educação é, como já dissemos, um processo
dialógico. Observemos o que parece traduzir a nossa fala:
Por subjetividade entende-se um mundo exterior autônomo e autoorganizado. Esta autonomia, [porém], não pode ser entendida como
um espaço isolado das circunstâncias culturais, uma vez que
nenhuma identidade pode ser concebida ou construída
independentemente dos espaços públicos, nos quais sempre já
estão presentes determinados conceitos (...). Estes conceitos estão,
desde logo, presentes ao mundo interior e não há subjetividade que
não se constitua a partir desses pressupostos. Em outras palavras, a
subjetividade constitui-se num determinado mundo cultural
(GOERGEN, 2001, p. 164).

A continuidade da experiência refere-se também a este acúmulo de outras vivenciadas
pelos diversos sujeitos ao longo da história e da cultura. Foi através delas que passamos a
interpretar as nossas. Por conseguinte, a experiência na educação se potencializa ao longo
do tempo, constituindo o amadurecimento da sociedade, ao mesmo tempo em que
reelabora experiências anteriores. Essa potência da experiência permite reavaliar
momentos importantes e significativos da história, que fazem refletir sobre o que deve ser
abandonado porque foi intensamente prejudicial ou o que deve ser acumulado, conforme a
qualidade das experiências futuras. Assim também,
para se constituir sujeito do tempo presente, cada qual necessita
incorporar a experiência histórica da espécie, por meio de
processos de aprendizagem. Essa aprendizagem, por óbvio, se dá
com ou diante do que as gerações anteriores já aprenderam, isto é,
ela se dá como continuidade de geração para geração, embora não
sob a forma de pura repetição (BOUFLEUER, 2010, p.136).

Percebemos, portanto, que, enquanto elemento cultural, o conhecimento, assim como a
experiência educativa, é também contingente, aberta. Por esse motivo, ela deve ser
constantemente (re)interpretada, isto é, “só existe saber na invenção, na reinvenção, na
busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e
com os outros” (FREIRE, 1975, p. 66). Essa percepção deixa à vista seu caráter
existencial, dinâmico e criativo. Conforme essa concepção, a experiência mostra que
estamos a todo tempo vulneráveis a aprender do mundo da vida, uma vez que não se pode
garantir, antecipadamente, a plena certeza dos acontecimentos. Talvez, por essa visão, a
ciência não se arvore a antecipar certezas, por saber que a existência é imprevisível, no
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sentido heideggeriano: o sujeito é, de fato, um dasein, um ser aí, ávido por compreender o
mundo. Da mesma forma,
a educação não é apenas um agir técnico que, pela implementação
de determinados procedimentos, realiza objetivos preliminarmente
estabelecidos. Educar-se no contexto de um mundo de incertezas,
contingências e ambientes plurais, mais do que incorporar valores e
comportamentos preestabelecidos, significa aprender a lidar com as
incertezas (GOERGEN, 2001, p. 156)

A despeito desta questão, embora a existência tenha esse caráter experiencial, quando
tratamos de educação, é preciso pensar quais perspectivas vislumbramos e quais as
características deve possuir o sujeito que vai ser educado. Se, como defende Dewey, as
experiências do(a) professor(a) ou do adulto incidem na maneira como o(a) educando(a)
orientará suas experiências, tanto a escola, como os(as) professores(as), pais, mães, a
sociedade deveriam estar cientes do seu compromisso com a formação destes(as). Uma vez
cônscios desse processo contínuo da experiência, estariam capacitados(as) à condução
desse processo. Com efeito, a educação, por si só, não garantiria a mudança de atitude
dessas pessoas. No máximo, poderia proporcionar processos de reflexão sobre a
transformação de si e dos outros. Sobretudo, para uma mudança de atitude, é necessária
uma definição consciente do sujeito que educa e do qual está sendo educado.
No entanto, não teria sentido a educação se não pudesse transformar consciências,
dignificar o ser humano e influenciar na postura ética das pessoas. Reconhecendo esse
objetivo principal da educação, a escola tem um papel importante nas condições que se
encontram os sujeitos da experiência, mormente se os fins a que se destina esta instituição
não se limitem à classificação, seleção ou competição. Refletindo sobre esta questão,
Goergen (2001, p. 161) mais uma vez faz uma reflexão importante, cuja citação, apesar de
longa, merece nossa atenção:
A teoria pedagógica não é mais valorativa, sugestiva ou engajada
na definição em defesa do bem. Domina a mentalidade
instrumental que subsume a educação ao esquema meio-fim
utilitarista, deixando à margem temas que dizem respeito ao
sentido do humano, da vida, das relações sociais, da dignidade
humana, da solidariedade. As teorias são empíricas, analíticas,
histórico-relativas, não formadoras de opinião. Diante desse
quadro, é preciso perguntar de que maneira este tipo de educação
pretende contribuir para a construção de um mundo melhor, já que
o suposto primeiro de um tal projeto, a elaboração de uma utopia
social, implica a avaliação, tematização e crítica da realidade atual.
De outra parte, se quisermos ir além de uma educação
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instrumentalizadora e estabelecer um relacionamento pedagógico
formativo, no sentido humano e moral, necessariamente nos
defrontaremos com a questão dos fundamentos de tal proposta.

Qualquer escola, se deseja cumprir a vocação social a que se destina, deveria se constituir
enquanto lugar de participação, envolvimento político e democracia e defesa do bem.
Não é por acaso que, em geral, quando se trata de educação, há uma tendência a tratá-la
como escolarização. Isso se justifica por atribuirmos à escola a maior responsabilidade
sobre o ato educativo e insistamos tanto sobre seus objetivos e suas práticas. Isto porque,
lá, é que estão os profissionais capacitados para pensá-la, de forma mais crítica, as práticas
necessárias ao crescimento geral dos(as) estudantes. Essa responsabilidade, porém, não
inviabiliza o compromisso da família e da sociedade sobre a promoção qualitativa dos
sujeitos da experiência. Aliás, em se tratando de compromisso com a educação, a Lei
9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional já afirma: “A educação,
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, deixando claro
que a responsabilidade sobre a educação envolve todos os membros da sociedade, e não
apenas a escola.
Sensibilizados por essa consciência, não há como pensar a educação sem esse aspecto
moral, que incentiva o altruísmo a solidariedade, a transformação. Seria humanamente
contraditório que o ato educativo servisse à violência, às guerras, ao genocídio, pois, desse
jeito, não estaríamos reinterpretando e ampliando a experiência histórica, e a educação, ao
contrário de mover o sujeito no sentido da plenitude de sua existência, se transformaria em
um estado de conformação. Não seria atitude educativa, por exemplo, a xenofobia,
homofobia, a intolerância religiosa, o preconceito racial, o etnocentrismo, pois essas são
atitudes mais afeitas aos aspectos irracionais do ser humano ou do seu inacabamento
(FREIRE, 1979), capazes de promover o extermínio e a escravização de muitas pessoas.
Nos espaços de educação, nesse sentido, não se deve prescindir da garantia continua de
momentos de reflexão sobre essas questões que afetam a humanidade de um modo geral.
Paulo Freire (1979), um dos educadores mais respeitados deste país, quando se reporta à
inconclusão do sujeito da educação, reconhece, também, essa vontade de mudança e de
plenitude que permeia a essência humana. A perspectiva da educação deixa em aberto essa
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possibilidade de continuar a experiência formativa, ampliando, também, a capacidade do
ser humano de tornar-se cada vez mais humano, sob a expectativa de transformação de si e
dos outros, para que as pessoas, as culturas, a terra possam ser muito mais respeitados,
independente de qualquer matiz étnica, de qualquer religião ou de qualquer traço social.
Urge, portanto, uma pedagogia da existência, que, através da experiência educativa, opte
por uma ação humanitária, que promova a educação para a cidadania, para a liberdade e
para a mudança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No desenrolar desta pesquisa, as observações sobre a aprendizagem no mundo da
mariscagem denotam implicações importantes para o campo da educação. O modo de
aprender através da prática, para além das elaborações sistemáticas da escola e do modo
comum de pensar a educação, põe em destaque o cotidiano educacional das marisqueiras
de Salinas da Margarida-Ba e amplia o leque de discussões sobre a diversidade de
experiências educativas na sociedade brasileira. O descrédito dado a esta forma de
aprender em relação ao modo institucionalizado, ao mesmo tempo, evidencia a persistente
exclusão das marisqueiras no cenário da pesca artesanal, na família, na escola e na
sociedade, da mesma forma que retoma o debate por melhores condições de vida, de
trabalho e de educação dessas mulheres, fato que consideramos importante para uma
análise

acadêmica.

A

tradição

da

sociedade

em

valorizar

o

conhecimento

científico/abstrato em detrimento daqueles produzidos nas experiências das comunidades
tradicionais que priorizam a oralidade não só inviabiliza o acesso dessas mulheres à
educação formal, pois compreende aquele conhecimento apenas como do senso comum,
sem possibilidades de aprofundamento, como deixa entrever que:
existe ainda pouca aproximação da escola com a vida, com o cotidiano
dos alunos. A escola não se manifesta atraente frente ao mundo
contemporâneo, pois não dá conta de explicar e textualizar as novas
leituras de vida. A vida fora da escola é cheia de mistérios, emoções
desejos e fantasias, como tendem a ser as ciências. A escola parece ser
homogênea, transparente e sem brilho no que se refere a tais
características. É urgente teorizar a vida, para que o aluno possa
compreendê-la e apresentá-la melhor e, portanto, viver em busca de seus
interesses. (CASTROGIOVANNI, 2001, p. 11).

O cotidiano da mariscagem, ao contrario desta homogeneidade observada pelo autor acima
referido, é rico e plural. Quando analisamos as discussões realizadas por autores(as) que
têm estudado a educação em comunidades pesqueiras marítimas, observamos, também, a
preocupação que se tem com esta ausência de vida na escola e o que ela pode gerar em
termos de autoestima não só das marisqueiras e dos pescadores como dos seus filhos e
filhas. As questões educacionais contemporâneas que se referem ao modo de vida destas
comunidades tradicionais têm revelado a intensificação de conflitos interculturais,
religiosos e sociais, principalmente com respeito aos territórios pesqueiros, à carcinicultura
e outros empreendimentos pesqueiros industriais. O fosso gerado pela economia capitalista
neoliberal, que desconhece o valor destas comunidades, continua a excluir, de forma
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preocupante, as populações mais pobres de poder usufruir dos bens sociais, materiais e
simbólicos, produzidos pela sociedade, como o direito à educação. Quantos filhos das
marisqueiras não têm sido excluídos destes avanços? Quantos não poderiam assegurar a
permanência na escola, (re)afirmando a experiência identitária da mariscagem? Esta é uma
questão política, que não podemos deixar de nos preocupar e, neste sentido, caberia
também perguntar qual o espaço dado ao conhecimento prático das marisqueiras para a
redefinição desta conjuntura.
Consideramos, neste enfoque, que essas discussões reafirmam o saber das marisqueiras de
Salinas da Margarida-BA. Da mesma forma, concordamos que o mesmo garante a
afirmação da comunidade local e o respeito à diversidade, ainda que precariamente. Ao
reconhecer a importância de todos os tipos de conhecimento, reafirmamos a competência
singular que as marisqueiras têm para conviver com a natureza e a comunidade, mesmo
que os avanços tecnológicos dos últimos anos tenham influenciado a reelaboração de
muitas das suas práticas. Nesse sentido, instaura-se um novo desafio para a educação na
contemporaneidade: uma sociedade que já não aceita conviver com exclusão educacional
pode se vir obrigada a conviver com focos de resistências sociais, produzidos pela
desigualdade e pela marginalização de comunidades tradicionais como as de marisqueiras.
O desafio de educar para o respeito à diferença é uma exigência deste novo tempo, pois o
grave quadro das disparidades educacionais é um problema social, que hierarquiza classes
sociais por não garantir a todos, de forma equitativa, as mesmas oportunidades de acesso à
educação. O descuido com realidades como estas poderá provocar o aumento da violência
e de exclusão dos mais pobres, situações que a modernidade e o capitalismo têm se
mostrado incapazes de solucionar.
O conhecimento das marisqueiras pode se constituir em uma oportunidade de refletir sobre
estas questões, além de possibilitar uma educação calcada em valores importantes de serem
preservados frente a uma sociedade marcada por esse individualismo e pela competição.
As marisqueiras de Salinas da Margarida, mesmo em meio às dificuldades que encontram,
da falta de reconhecimento social do seu trabalho e da desvalorização do seu
conhecimento, são depositárias de um conjunto de princípios norteadores de uma vida
comunitária que podem servir como alternativa paradigmática de uma convivência pautada
na solidariedade, no respeito à natureza e no companheirismo.

102

É nesse sentido que esta reflexão entende a experiência como fonte potencial de saber, isto
é: o cotidiano da mariscagem, com toda a diversidade que compõe, possibilitou àquelas
mulheres a aprendizagem de uma interdependência ecológica e comunitária. Do mesmo
modo, esta experiência, refletida através dos acontecimentos, deu a condição necessária de
ampliar o conhecimento do mundo e o crescimento de si, como indica Dewey.
Podemos dizer, portanto, que é nesta busca incessante do conhecimento que as
marisqueiras se movem profundamente na/pela experiência interpretando o mundo e,
dentro deste movimento, continuamente apreendendo-o (LARROSA, 2002). Nesse sentido,
reflexão e prática se aproximam, pois ambas (re)organizam o viver no mundo através da
experiência. Deste ponto de vista, não podemos conceber as experiências educativas das
marisqueiras como isentas de sentido ou de reflexão. O que geralmente leva a esse
entendimento é o modo clássico de pensar a educação. Ao contrário dessa visão,
defendemos que a intencionalidade está posta em todos os campos da experiência, não
apenas nos espaços institucionalizados de educação. Nessa perspectiva é que propomos,
neste estudo, o conhecimento das marisqueiras como uma alternativa de experiência
educativa.
Assim também, uma proposta de educação que considere o mundo da vida das
marisqueiras implica a abertura dos espaços educacionais institucionalizados para o
acolhimento de outras experiências educativas, contribuindo, desse modo, para uma
perspectiva dialógica de educação. Ademais, para que esta proposta se efetive, haverão de
considerar os sentidos como importantes fatores do conhecimento, pois é principalmente
através deles que as marisqueiras conhecem o mundo.
Diante das considerações anteriores, depreendemos que o modo de aprender das
marisqueiras de Salinas da Margarida-BA emerge como uma oportunidade de refletir a
evidência deste saber naquela comunidade, possibilitando, deste modo, uma forma mais
flexível de se produzir conhecimento, mais aberta de desenvolver o currículo na escola e
mais ampla de se pensar epistemologias que considerem o conhecimento como fonte de
um desejo cognitivo existencial. Nesse sentido, a participação efetiva destas mulheres no
cotidiano da vida do povo de Salinas da Margarida, na escola e na academia torna as
marisqueiras protagonistas de um modo ancestral de produzir conhecimento, pela
experiência que educa através do próprio trabalho (SAVIANI, 2007).

103

Cabe, ainda, salientar que os problemas sociais encontrados por grupos minoritários como
os de marisqueiras no Brasil necessitam ser pensados a partir da experiência dessas
pessoas. O que parece não ter acontecido. Muito do que se tem discutido sobre o fracasso
escolar dessas populações tem suas raízes na exclusão do conhecimento que elas possuem
e da visão enviesada a respeito da sua cultura. Por conseguinte, uma perspectiva
educacional descontextualizada, baseada na incapacidade desses grupos em interpretar o
mundo, decreta a exclusão social das marisqueiras, assim como impossibilita uma
sociedade plural e democrática.
Por outro lado, as marisqueiras se organizam em contraposição a essas concepções, pois
não deixam de reivindicar, em meio às injustiças sociais, direitos adquiridos através de
muita luta nos movimentos, nas colônias e nas associações, mesmo que não se sintam
suficientemente representadas por algumas dessas instituições. A experiência ensina essas
mulheres a serem, muito mais que donas de casa, lutadoras persistentes para transformar
suas vidas e as dos seus filhos, do mesmo modo que provoca a curiosidade de um
pesquisador nativo e marisqueiro a aprofundar o conhecimento sobre suas origens através
da academia e propor à sociedade um pensar sobre a existência dessas mulheres e de seu
conhecimento.
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