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OS SIGNIFICADOS SOCIOCULTURAIS DO CORPO OBESO EM MARISQUEIRAS 

RESUMO 

Existem hoje no Brasil mais de 600 mil pessoas que vivem da pesca artesanal. Destas, há um 

contingente significativo de mulheres. Na produção artesanal clássica, a atividade marcada 

pelo trabalho familiar é fundamentada em conhecimentos empíricos, transmitidos pelos mais 

velhos. Do ambiente natural, a maré, essas populações extraem a principal fonte de seu 

sustento, suprindo muitas das demandas sociais ainda sem resposta estatal. A maré molda 

comportamentos, sugere crenças e dita ritmos de trabalho. O presente estudo objetivou 

compreender os significados do corpo no trabalho, em particular o corpo obeso, atribuídos por 

marisqueiras de uma comunidade quilombola em Ilha de Maré, Bahia. A abordagem 

metodológica qualitativa utilizou ferramentas da etnografia e da análise hermenêutica 

dialética para compreender a complexidade do cotidiano das marisqueiras. Foram realizadas 

entrevistas em profundidade sobre as relações entre o corpo e o trabalho, corpo e condições de 

vida e de saúde destas trabalhadoras. Percebeu-se que as marisqueiras não se percebem como 

obesas, sendo esta uma nomenclatura técnica pouco presente em seu cotidiano. A despeito da 

dor do trabalho que as castiga, surge a necessidade de sobrevivência que as faz permanecer na 

labuta da maré. O corpo gordo não as incomoda e sim o cansaço e a exaustão que tomam 

conta deste corpo, no trabalho sob o sol e no mangue, frequentemente por mais de dez horas 

por dia. Para elas, gordo significa saúde e bastante força para o trabalho. As marisqueiras 

vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica e referiram que se sentem obrigadas 

a mariscar, desde a infância. As marisqueiras consideram o seu corpo como uma extensão do 

mangue e afirmam que o mangue e seus corpos estão entrelaçados pela força da maré. 

Descritores: Corpo Humano, Obesidade; Mariscos; Alimentos Marinhos; Trabalhadores 

Condições de Trabalho; 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo busca obter uma compreensão mínima sobre o cotidiano do trabalho das 

mulheres marisqueiras em Ilha de Maré, localizada ao fundo da Baía de Todos os Santos, 

próximo a Baía de Aratú, onde se localizam um porto (Porto de Aratú) e um parque industrial. 

Traz, portanto, o dia a dia do trabalho, suas dificuldades, suas alegrias, sentimentos, valores 

culturais, crenças, mas, sobretudo, a obesidade, situação aparentemente endêmica em várias 

comunidades visitadas da Ilha. A obesidade é percebida por estas mulheres como dificuldade 

para a mariscagem, mesmo assim as mesmas não vêem a obesidade como doença. 

A população total da Ilha de Maré é de 6.717 habitantes permanentes, sendo 675 as 

crianças com idade igual ou inferior a 05 anos e 673 de 5 a 9 anos de idade. A Ilha está 

distribuída em onze povoados, a saber: Praia Grande, Santana, Botelho, Porto de Cavalos, 

Ponta Grossa, Amêndoa, Neves, Itamoabo, Bananeiras, Maracanã e Martelo. 

As políticas públicas estão deficitárias na Ilha, não tendo: saneamento básico 

(esgotamento a céu aberto e ruas não pavimentadas); o transporte entre a Ilha e o continente, é 

realizado pela própria população em pequenos barcos a motor pertencentes aos mesmos; 

Estratégia Saúde da Família (ESF), inaugurado em 2008, só existe em uma das onze 

comunidades, não tendo médico, apenas profissionais de enfermagem e da odontologia (este 

último não faz procedimentos, pois não tem equipamentos na unidade de saúde); As escolas 

de ensino médio são inexistentes na Ilha, como também cartório e policiamento. As redes, 

elétrica e telefônica, atingem toda Ilha e o abastecimento de água, grande parte dos povoados.  

As principais fontes de renda dos moradores são: pescaria para homens, mariscagem 

para mulheres, cultivo agrícola de banana, coco, cana-de-açúcar, vendas de doces de banana, 

artesanatos de conchas e palha (cana-brava) e renda de bilros (outra atividade feminina). 

A população colaboradora desta pesquisa foi composta por nove do sexo feminino e 

um do sexo masculino. Todos negros, remanescentes de quilombo, com idade entre 14 e 67 

anos.  

A presente dissertação segue o modelo proposto pelo Programa de Pós-Graduação em 

Saúde, Ambiente e Trabalho (PPGSAT) para apresentação sob a forma de artigo. O presente 

artigo intitulado “os significados socioculturais do corpo obeso em marisqueiras”, traz uma 

abordagem etnográfica sobre a relação entre condições de trabalho, corpo obeso e relações 

com a natureza. 
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Pergunta de investigação: 

Como as marisqueiras significam a obesidade relacionada ao contexto do trabalho e da 

alimentação? 

 

Hipótese: 

A obesidade para as marisqueiras não é uma doença, não tem relação com a alimentação, mas 

prejudica a prática da mariscagem. 

 

Objetivo geral 

Compreender os significados do corpo obeso em marisqueiras a partir de suas acepções. 

Objetivos específicos 

 Descrever as práticas alimentares e suas relações com a obesidade; 

 Interpretar as narrativas sobre a obesidade em relação ao cotidiano do trabalho; 

 Avaliar as relações sobre corpo e obesidade no "mundo" do cotidiano em ilha de Maré. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Compreender os significados do corpo no trabalho, em particular o corpo obeso, 

atribuídos por marisqueiras de uma comunidade quilombola em Ilha de Maré, Bahia. 

Metodologia: Pesquisa de abordagem qualitativa, conjugando a etnografia à análise 

hermenêutica dialética, para compreender a complexidade do cotidiano dessas mulheres. 

Foram analisadas narrativas de nove marisqueiras sobre seu corpo, suas condições de trabalho 

e sobrevivência. Resultados: Registrou-se que as marisqueiras não se percebem obesas, ou 

doentes, pois para elas o sofrimento do trabalho exaustivo faz parte de suas vidas e afeta 

qualquer corpo independente do peso. As condições de trabalho na extração do marisco 

provocam dores físicas na região lombar e dorsal. A dor é descrita pelas marisqueiras como 

uma espécie de ataque ou de açoite, conforme analogia com o sofrimento atual na labuta com 

a maré e sua ancestralidade como escravas. Para elas, gordo significa saúde e bastante força 

para o trabalho. Sentem-se fortes e fracas, simultaneamente. O corpo é também uma extensão 

do mangue, ao afirmarem que o mangue e seus corpos estão entrelaçados pela força da maré. 

 

Palavras Chaves: Corpo Humano, Obesidade; Mariscos; Alimentos Marinhos; Trabalhadores 

Condições de Trabalho; 
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ABSTRACT 

 

Objective: To understand the meanings of the body at work, particularly of the obese body, as 

conceived by shellfish collector women, in a community descending of slaves from Ilha de 

Maré, State of Bahia, Brazil. Methodology: Qualitative research, combining ethnography and 

dialetic hermeneutics approaches to understand these women daily complexicity. Narratives 

of  nine shellfish collector women about their bodies, working conditions and survivorship 

were analyzed. Results: It was found that these shellfish collector women do not perceive 

themselves as obese or sick, because for them the pain of the strainful makes part of their 

lives and affects everyone, regardless of body weight. Working conditions in the extraction of 

shellfish cause physical pain in the lumbar and dorsal regions. The pain is described as a sort 

of attack or flick, that evokes the present suffering in the drudgery of the tide as well as their 

slave ancestry. For them, obese means health and enough strenght for the job. They feel 

simultaneuosly strong and weak. They refer their body as an extension of the mangrove, since 

both are interlaced by the force of the tide. 

 

Keywords: Human Body; Obesity, Shellfish;  Seafood;  Workers; Working Conditions 
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INTRODUÇÃO 

 

 Segundo dados oficiais, no Brasil, a pesca artesanal, no mar e na extração de mariscos em 

manguezais, representa uma importante modalidade de trabalho. São aproximadamente 400.000 

pescadores artesanais, e destes 47% concentram-se na região Nordeste. Na Bahia há mais de 

100.000 pescadores, pescadoras e marisquieras registrados
1
. Segundo a Secretaria Especial de 

Aqüicultura e Pesca (SEAP), estima-se em torno de 5.260 pescadores artesanais em Salvador, 

vivendo em condições socioeconômicas precárias, sem apoio securitário e sem reconhecimento 

trabalhista
2
. 

 O tipo de produção artesanal da mariscagem reflete uma atividade marcada pelo trabalho 

familiar fundada em conhecimentos empíricos, transmitidos pelos mais velhos desde muito. Neste 

trabalho, há um contingente significativo de mulheres que desempenham atividades de mariscagem, 

ou pesca artesanal. E é no ambiente natural que pescadores e marisqueiras extraem a principal fonte 

de seu sustento, suprindo muitas das demandas sociais ainda sem resposta estatal
3
. 

 Para o entendimento das condições de vida e trabalho da marisqueira, ainda com escassos 

estudos no Brasil, esta pesquisa elegeu obter uma compreensão sobre o cotidiano dessa trabalhadora 

em Ilha de Maré, distrito da cidade do Salvador. Trata-se de dar continuidade aos estudos 

financiados pelo Ministério da Saúde com estas populações no período de 2005 a 2008
4
. O lugar é 

remanescente de quilombo, tradicional em pesca artesanal e plantio de banana; Maré fica situada ao 

fundo da Baía de Todos os Santos (BTS), próximo a Aratu, onde se localizam um porto e um 

extenso parque industrial de produtos petroquímicos.  

Ao rememorar o passado se compara as condições da pesca com o presente. No contexto 

atual, dentre as informações obtidas estão às relacionadas com a contaminação ambiental e 

consequente redução de pescados e mariscos. Sobre isso, dados oficiais
5,6

 admitem a ocorrência de 

contaminação química por metais pesados (sendo a maior toxicidade em Mercúrio, Chumbo e 

Cádmio), em Madre de Deus, nas proximidades da Ilha de Maré, mas que também afetam a vida 

nesta ilha.  

Verificou-se a presença de outros contaminantes químicos, a exemplo dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos – HPA (como o benzo[a]pireno), os quais incidem na região norte e leste da 

BTS, além do Porto de Aratu, Caboto e Pati próximos aos povoados de Bananeiras e Maracanã, em 

Ilha de Maré. Foram encontrados metais pesados em quantidades que transgridem a legislação, em 

toda a Baía de Todos os Santos. Especificamente, encontram-se contaminados com metais tóxicos 
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como mercúrio, chumbo, arsênio e cádmio, os mariscos nomeados popularmente, como sururu, rala-

coco, lambreta; os crustáceos: siri, caranguejo e aratu; e os peixes: tainha, arraia, coró, sardinha, 

linguado e carapeba
5
.  

Nesse campo, o sistema alimentar, o acesso aos alimentos por parte das populações 

tradicionais
 

depende, quase exclusivamente, da exploração dos recursos naturais, permitindo a 

reprodutibilidade econômica, social, ambiental e cultural
7
, caracterizando essas comunidades como 

extrativistas. 

As noções de cultura e estrutura social são aqui apoiadas no conceito de ação, mostrando a 

importância de compreender na organização da atividade social em si e suas relações, os elementos 

que formam sua natureza (da ação) e as idéias que apóiam as atividades sociais
8
. 

Entretanto, o estudo dos processos organizacionais pelos quais as populações locais da Ilha 

de Maré inscrevem suas necessidades básicas e os recursos naturais são fornecidos pelo meio 

ambientes para a subsistência constituindo-se, conforme Josué de Castro ao se referir a fome no 

litoral de Pernambuco (2000), em eixos fundamentais para compreender a vida da população
9
. 

Por que se priorizou estudar a obesidade e o trabalho? Vale dizer que a obesidade é 

atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. Sua prevalência vem crescendo 

acentuadamente nas últimas décadas, inclusive nos países em desenvolvimento, o que levou a 

doença à condição de epidemia global. Estudos epidemiológicos em populações latino-americanas 

têm relatado dados alarmantes. À medida que se consegue erradicar a miséria entre as camadas mais 

pobres da população, a obesidade desponta como um problema mais freqüente e tão grave quanto à 

desnutrição. Assim, Freitas (2003) cita em sua obra sobre a obesidade dos famintos na cidade do 

Salvador, pela mudança de hábitos alimentares no seio da pobreza
10

. Trata-se, pois, de um fenômeno 

da transição nutricional que sobrecarrega nosso sistema de saúde com uma demanda crescente de 

atendimento a doenças crônicas relacionadas com a obesidade, como o diabetes tipo II, a doença 

coronariana, a hipertensão arterial e diversos tipos de câncer
11

. 

No Brasil, as conclusões apresentadas sobre o assunto são que, houve aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade em 53%, ao comparar os censos dos anos 74/75 e 1989. Se 

continuar nesse ritmo, todos os brasileiros serão obesos na primeira metade do terceiro milênio. A 

crescente epidemia é predominante nas classes mais baixas
11

. A segunda etapa de divulgação da 

Pesquisa de Orçamentos Familiares 2002-2003 mostrou que são 38,8 milhões de pessoas com 20 

anos ou mais de idade acima do peso. E, dentro deste grupo, 10,5 milhões estão obesos. Essa 

pesquisa também revelou que o problema se agrava na fase adulta
12

. 

Segundo o Ministério da Saúde
13

, 13% da população adulta brasileira está obesa, 

apresentando Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 30Kg/m
2
. Sendo que deste valor 13,6% são 
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mulheres e 12,4% são homens. No Estado da Bahia esses números são de 9,2% homens e 15,2% 

mulheres apresentando. Dados do Sistema de Informação em Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) em 2011, traz que na cidade de Salvador no ano de 2010, mulheres negras apresentaram 

sobrepeso de 31,8% e obesidade de 30,4%
14

. Ao considerar a população de Ilha de Maré 

remanescente de quilombo, a concentração de negros apresenta de fato uma quantidade de sobrepeso 

e obesidade que chama a atenção aos olhos. Muitas marisqueiras são obesas, mas nem sempre se 

sentem enfermas. 

Estudos anteriores
3,15

 observaram que a população de Ilha de Maré tem alta prevalência de 

sobrepeso e obesidade (cerca de 40%) principalmente em mulheres e por esta razão justificou-se a 

importância deste estudo atual partindo do pressuposto que a obesidade das marisqueiras se 

apresentava como uma das dificuldades físicas para a realização do trabalho e complicador de suas 

condições de saúde, como hipertensão e diabetes 

Vale dizer que nacionalmente, há uma tendência cada vez maior do consumo de óleos, 

frituras, açúcar, farinhas industrializadas e a redução de alimentos mais naturais. A repercussão é a 

alta prevalência de sobrepeso e obesidade, principalmente em populações de baixa renda, em que 

estes alimentos são de mais fácil acesso
16

. Este é também o caso da população de Ilha de Maré. 

Existe o acesso a outros alimentos de fora da Ilha que vêm do continente, como açúcar, pães, 

biscoitos, óleo etc.  

 Ademais dos problemas socioeconômicos que afetam o consumo de alimentos mais 

saudáveis como maior diversidade de frutas e legumes, buscou-se entender como as marisqueiras 

significam a obesidade. Especificamente, a obesidade traz dificuldades físicas para a extração de 

mariscos e conseqüentemente diminuição da produção marisqueira. Sobre estas e outras questões 

pertinentes ao tema, este estudo descreve as relações sobre o corpo, a obesidade e o trabalho no 

mundo cotidiano. Interpretam-se narrativas, as relações dos indivíduos com os elementos naturais e 

a contaminação ambiental que afeta a produção alimentar e saúde dos moradores da Ilha de Maré.  

Paulo Pena (2008) mostra algumas doenças resultantes do trabalho da mariscagem, como a 

Lesão por Esforço Repetitivo/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), 

obesidade e patologias da coluna, deixando diversas mulheres marisqueiras impossibilitadas de 

trabalhar
17

.  

O trabalho traz dignidade para quem o realiza. Nos dias que se passam no presente o 

homem passa mais tempo de sua vida trabalhando e o que não o trabalha é estigmatizado por seus 

pares, sente-se isolado, sem perspectiva. O sofrimento de quem não consegue continuar com o labor 

está presente na vida dessas mulheres trabalhadoras com LER/DORT ao sentir que seu corpo jovem 

já não tem a mesma funcionalidade que outros também jovens. A doença chega à vida dessas 
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mulheres de forma rápida e sem permissão. De modo semelhante, a obesidade afeta a vida, a 

sobrevivência, porque dificulta o trabalho de mariscagem. Enquanto a LER toma os dedos, as mãos, 

os ombros, impedindo a extração e catação de mariscos, os serviços domésticos etc., a obesidade em 

Maré impede os movimentos do corpo limitando-o nas atividades em geral.  

Conforme censo demográfico, a população total da Ilha de Maré é de 6.717 habitantes 

permanentes, sendo 675 as crianças com idade igual ou inferior a 05 anos e 673 de 5 a 9 anos de 

idade
12

. A Ilha está distribuída em onze povoados, a saber: Praia Grande, Santana, Botelho, Porto de 

Cavalos, Ponta Grossa, Amêndoa, Neves, Itamoabo, Bananeiras, Maracanã e Martelo.  

Na Ilha de Maré, as políticas públicas estão deficitárias. Não há saneamento básico 

(esgotamento a céu aberto, sistema de fossas sépticas e as ruas não pavimentadas); o transporte entre 

a ilha e o continente, é realizado pela própria população em pequenas embarcações a motor 

pertencentes aos mesmos; a saúde é uma das maiores reclamações da população, pois o Programa 

Saúde da Família só veio existir na ilha em 2008, cuja ação existe em apenas uma das onze 

comunidades: Praia Grande. 

A Equipe Saúde da Família (ESF) não está completa como preconizado pelo Ministério da 

Saúde (MS)
18

. Dos profissionais de nível superior, a equipe não tem médico, apenas uma enfermeira 

e um dentista, sendo que este não tem condições de fazer procedimentos, por não ter equipamentos 

na unidade de saúde. As escolas de ensino médio são inexistentes na ilha, como também faltam 

cartórios. Redes elétricas, telefônicas e abastecimento de água, são extensivos a quase todas as 

residências. As principais fontes de renda dos moradores são: pescaria para homens, mariscagem 

para mulheres, cultivo agrícola de banana, coco, cana-de-açúcar, vendas de doces de banana, 

artesanatos de conchas e palha (cana-brava) e renda de bilros (outra atividade feminina). 

Nesse contexto sociocultural e econômico se desenha este estudo apresentando uma 

reflexão sobre os significados relacionados ao corpo, obesidade e trabalho na comunidade de 

Bananeiras, situada ao nordeste da ilha. 
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MÉTODO 

 

A escolha da comunidade foi originária das conversas com pessoas que consideraram 

importante participar da pesquisa. Expuseram a relação próxima que sentem entre o mar e o 

mangue; como se sentem no trabalho; que relações fazem do corpo obeso no trabalho. Nas primeiras 

conversas, observou-se eixos de significação, conforme Falcão & Andrade (2002), sobre os 

processos produtivos, educativos, atenção à saúde, organizativo e cultural
19

.  

A inserção no campo de pesquisa (comunidade de Bananeiras) se deu no período de maio a 

novembro de 2010, passando cinco dias da semana em casa dos moradores mais próximos. Os 

colaboradores diretos desta pesquisa foram nove mulheres (sendo sete em sobrepeso e obesas 

conforme observação da pesquisadora) e um homem. Foram realizadas entrevistas em profundidade 

obtendo um total de 286 minutos e 13 segundos de gravação. As mulheres marisqueiras desta 

pesquisa são negras, remanescentes de quilombo, obesas e não-obesas, todas nascidas e criadas na 

comunidade de Bananeiras, sendo uma adolescente (14 anos), sete em idade adulta (entre 24 e 58 

anos), e uma senhora de 62 anos. Com relação ao nível de escolaridade duas são analfabetas, uma 

cursou até a 1ª série, três até a 4ª e uma cursa a 5ª série, todas do ensino fundamental. Outra cursou 

até o 1º ano do ensino médio e apenas conseguiu concluir. Além dessas mulheres obteve-se a 

colaboração de um homem; pescador de 67 anos, também negro, nascido e criado em Bananeiras. 

Todos foram convidados para a pesquisa e participaram voluntariamente. 

A metodologia de caráter qualitativo com instrumentos etnográficos, seguiu três momentos 

convergentes: 1) Revisão da literatura de estudos sobre quilombolas, pesca artesanal e a relação da 

saúde, trabalho, corpo obeso e feminino em comunidades que vivem do manguezal e do mar; 2) 

trabalho de campo: visitas freqüentes à comunidade de Bananeiras em Ilha de Maré, com seleção de 

algumas marisqueiras para a conversação sobre o cotidiano; observação participante, com registros 

em diário de campo, detalhando-se os signos presenciados, (palavras, comportamentos ou sentenças) 

que chama a atenção em relação ao tema
8,20,21

; 3) Entrevistas em profundidade, transcritas e 

analisadas. A entrevista narrativa foi realizada com nove mulheres sendo orientada por um roteiro de 

poucas questões, permitindo a abertura para a conversação
22

. Foram realizadas histórias de vida com 

três colaboradores (duas mulheres e um homem) em que fragmentos de suas vidas dão suporte á 

compreensão que se quer dar
23

. Também outros atores sociais colaboraram com o estudo num 

determinado momento da observação participante.  

Esta pesquisa teve como apoio as técnicas provenientes das disciplinas e estudos com base nas 

ciências sociais, principalmente a antropologia interpretativa descrita por Clifford Geertz (2008) e 
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da hermenêutica dialética entendida por George Hans Gadamer (2008)
 8,24

, vez que se trata de um 

processo dialógico e dialético sobre questões do cotidiano dessas populações que trabalham no mar 

e no mangue
15,25,26

. 

Vale ressaltar que a análise toma em conta termos ou significantes, signos lingüísticos e não-

lingüísticos que tragam significância sobre a tríade corpo, obesidade e trabalho. Nessa premissa, 

encontra-se a hermenêutica como a arte de compreender as narrativas e outros textos culturais. 

Compreender não é a repetição de algo, mas sim a participação num sentido presente e um 

fortalecimento do que foi dito, através da tarefa dialética da compreensão. É necessário que se 

conheça a cultura do objeto/sujeito de pesquisa para compreender a linguagem
24

. 

Ademais desses autores, considera-se relevante a leitura das experiências de Emmanuel Falcão 

& José Andrade (2002) sobre os eixos temáticos da observação empírica. Estes podem ser 

conotados, gerando a possibilidade de apreender os fatos desvelando a estrutura escondida ou 

iminente à realidade da população
19

.  Estes e outros estudos, mencionados permitem compreender a 

complexidade dos assuntos do cotidiano da comunidade entendendo o ser humano como 

sujeito/objeto de sua própria construção e do seu estar no mundo
27

. 

 Nessa perspectiva, a observação iniciou-se com os destaques dos aspectos geográficos da 

comunidade, históricos, econômico e ambiental para entender as riquezas naturais e os modos de 

produtividade. Logo em seguida foram observados os aspectos subjetivos dos valores culturais para 

a idéia do perfil social da comunidade.  

Desse modo, apresentaram-se situações do dia a dia do trabalho, suas dificuldades, suas 

alegrias, sentimentos, valores culturais, crenças, mas, sobretudo, o corpo obeso, situação 

aparentemente endêmica em várias comunidades visitadas da Ilha.  

Desde as primeiras incursões em campo constatou-se a dificuldade em realizar uma avaliação 

nutricional na população para conhecer o Índice de Massa Corporal (IMC) e outros indicadores 

como a medição da cintura e coxa para análise antropométrica e investigar a prevalência do 

sobrepeso e obesidade. O motivo dessa falta de análise se deu pela observação sobre o 

constrangimento percebido sobre o assunto pelas mulheres. Elas não se percebem obesas em geral. E 

nesse sentido constatar o diagnóstico para elas, naquele momento, poderia agredir seus valores e 

noções de corpo, ademais de interferir nas respostas e atitudes do estudo etnográfico.  

 

 

 

 



 23 

CATEGORIAS OU EIXOS DE ANÁLISE 

 

Minha mãe lutou pra criar a gente. [...] Se eu pudesse ter uma casa no meio do mar, pra mesmo a 

maré eu de cima do mar pescar...; Teve uma vez que o pessoal me perguntou “Que se eu tivesse 

de ser um pássaro, que pássaro eu queria ser?” Fez a pergunta pra todo mundo. Eu disse que eu 

queria ser uma garça. Por que a garça marisca de dia a noite, de madrugada, tudo ela marisca. 

Quando a maré está muito ela fica no pé do mangue esperando os peixinhos passar, pra ela bicar 

pra pegar. Então, eu queria ser a garça por isso. É um trabalho que eu tenho orgulho por isso 

(nesse momento aproxima a mão do peito), orgulho de ser marisqueira. E só vou parar, só se eu 

estiver em cima da cama, aleijada e não puder andar ou quando estiver morta (Mirinha, 62 anos). 

 

 

As condições de trabalho - Há mariscagem no mangue e no mar  

 

Chegava na maré para mariscar mas os braços já estavam cansados de tanto remar no mar duro. 

Vinha de canoa, os braços exaustos da remada. Depois que acabava de mariscar tinha que remar 

de volta [...]; Quando a gente já está com oito anos em diante, as mães começam, a arrastar junto 

pra vir mariscar. Ali já inicia nosso trabalho [...]. Era bom, porque a gente vinha junto. Era uma 

felicidade, uma diversão também. Brincava na maré, quando era menor com os irmãos, e até hoje 

adulta, converso com as colegas, se divertindo. As horas vão passando (Juscélia, 30 anos). 

 

A dureza do mar traz para as mulheres o peso do seu trabalho árduo, difícil. Os seus braços 

pedem força e coragem para a labuta que se segue sem finitude entre os dias que passam. O trabalho 

começa cedo. Cedo no tempo da vida: na infância. A idéia de hora é outra. Hora é manhã, tarde, 

noite, tempo de dormir e de acordar. Não se usa relógio para medir as ações e o tempo. O tempo é 

mediado pelo movimento das marés, da lua, do sol. 

Ao rememorar a infância, o trabalho vem junto. Trabalhar e brincar se confundem ao lembrar. 

A lembrança é como um labirinto de muitas idas e vindas como se o tempo passado continuasse 

presente entre as mesmas areias e manguezais do presente. A lembrança ao reunir infância e 

trabalho, é como uma condição estética de significação da mariscagem em que, não se lembra 

apenas de si, mas dos outros, no mesmo lugar, na mesma cena, onde o trabalho parece não mudar. 

Todos agachados entre corpos adultos e crianças. Todos agachados no trabalho desde a infância.  

 

Comecei a mariscar com idade de nove anos, meu pai trabalhava na roça, no barco, nós tínhamos 

uma condição baixa. Eu tinha que lutar para ajudar minha mãe [...] fui criada numa comunidade 

fraca (Vilma, 58 anos); Comecei a mariscar desde a idade de cinco anos, pra ajudar a minha mãe 

a criar meus outros irmãos. Ia mariscar, de manhã na maré, às vezes ia pra o mangue pegar 
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caranguejo, aratu, siri, sururu, ostra também. Siri pra catar, comer e vender. E desde que eu era 

menor pegava a canoa, ia pescar de linha de mão. [...] Essa é a luta da gente (Mirinha, 62). 

 

O trabalho iniciado nos primeiros anos de vida são necessidades que até hoje permanecem na 

cultura dessas mulheres. Aprender desde muito cedo o oficio se apresenta como uma necessidade 

social e econômica.   

 

Mariscar é tradição daqui. Tanto faz homem ou mulher. Eu digo que as mulheres nasceram na 

maré e ensinou os filhos também na maré. Tanto faz no mangue, na praia. Porque se nós 

olharmos bem, a mulher leva os filhos pequenos pra maré porque não tinha onde deixar, quem 

olhar. Eles ficavam lá, sentados, brincando, mas estavam lá. Naquele tempo não tinha creche, 

começava com três, quatro anos já nas meninas, acompanhando as mães.  É uma tradição vai 

passando de um para o outro (Djalma, 67 anos). 

A maré de marisco é a mais importante porque o campo arenoso fica amplo para o trabalho. 

As mulheres após sua longa jornada de extração (oito a dez horas, com um breve tempo para a 

merenda), levam da praia os mariscos, depois seguem o caminho de casa quando o sol se põe. 

Carregam na cabeça o balde de vinte a trinta quilos do produto. Nos caminhos, vêem-se as marcas 

dos passos descalços e pesados de lama e cansaço. Dia seguinte, repete-se a mesma cena, entre a 

lama e o arenoso, sob o sol “sem piedade” (Mirinha, 62).   

  

Quando tinha a maré boa, essa maré de marisco, a maré grande, eu levava todo mundo pra 

mariscar, umas dez crianças. Cada uma cavava um pouquinho. Quando a gente chegava em casa 

era uma festa, porque cada uma trazia uma vasilha , despejava. Quem mais mariscava era eu 

porque eu levava a família. Era uma festa, todo mundo mariscava, todo mundo ganhava seu 

dinheiro, todo mundo comprava sua sandália, seu pedaço de pano pra fazer sua roupa, todo 

mundo se vestia, todo mundo ajudava (Vilma, 58). 

 

Ao chegarem às suas casas seguem para o quintal. Na entrada das casas há quase sempre pisos 

decorativos com conchas de sarnambi no chão. Nos quintais abertos, observa-se um cotidiano de 

encontros entre as famílias em meio às coisas que compõem a vida: cascas de saupiro, rala coco 

dentro de latas para serem vendidos, árvores, patos e galinhas soltos, porcos, cachorros, mulheres 

catando mariscos, outras dando banho em crianças ou cozinhando a comida, as adolescentes 

trançando cabelos das pequenas, homens consertando redes. Também se vê crianças brincando de 

pescador, de mariscar (com as próprias cascas de marisco), num quintal cheio de lama, onde tudo é 

fértil e afetivo, com cheiro de terra e mangue. 

É nesse espaço dos quintais onde se encontra o descanso em bancos e redes depois do trabalho, 

as histórias, uma parte do trabalho, do cuidado com a família, um lugar que se pode conversar sem 

ferir, sobre a ancestralidade escrava.  



 25 

 

Ele (o avô) sempre contava pra gente que era filho de uma negra e que para amamentar, tinha que 

ser escondido, pra dar comida tinha que ser escondido. Contava que a mãe fugiu numa catraia de 

bambu, tipo um barco, uma jangada. Ela e mais outras. Contava também que umas aguentaram 

atravessar e outras caíram no mar, lá mesmo se perderam. Contou que a mãe veio fugida da 

guerra (a escravidão), ou desse pessoal de engenho. Ela fugiu desse museu (uma casa de engenho 

da época, hoje museu Valmir Pires, situado ao lado do Porto de Aratu) (Vilma, 58 anos).  

 

Cansaço e dor no trabalho 

 

A dor na coluna está me prejudicando por causa da mariscagem. Dói muito. Estou mariscando 

aqui, mas tem hora que a gente faz assim pra trás [joga seu tronco para trás], pela dor nas costas 

[...] Tem vezes que estou mariscando e tenho que sentar no chão, porque a coluna começa a doer, 

ataca mesmo! Em casa se cata, se senta numa cadeira, tem alguém pra ajudar. Mas mariscar é 

sozinha (Juscélia,30). 

 

Ao falar sobre sua condição de trabalho observa-se o som de seu instrumento (uma colher) 

que se torna mais áspero como se arranhasse com mais força a areia em busca do marisco. O corpo 

recua, afasta-se da dor do trabalho, num momento. A dor dessa mulher é tão maltratante quanto um 

ataque, um açoite que vem de fora do corpo e a atinge. Diz que o ataque da coluna deixa-a exausta e 

para reduzir o sofrimento senta-se na areia úmida, numa tentativa desesperada de aliviar o corpo. 

Não há pausa; esta só existe pela dor da coluna. “Exausta! Cansada. Tudo dói: braço, perna, 

coluna, sempre doem as costas. Dor nas vistas, tudo” (Juscélia, 30). 

 A dor e a falta de assistência à saúde formam significados sobre as condições de trabalho que 

as consideram um destino inevitável. Pois, as condições econômicas dessas mulheres as obrigam a 

trabalhar em todas as situações. Idosas, obesas, gestantes, com dores. A condição financeira domina 

a necessidade premente de continuar no trabalho independente da dor. Sobre isso, lembramos Nira, 

uma mulher grávida, obesa, com 44 anos e uma profunda tristeza no olhar. O que chama a atenção é 

a insistência em se manter no trabalho: “Mesmo assim (com dores) eu ia mariscar porque sou 

teimosa. Vou porque o negócio está difícil”. Esta espécie de teimosia, poderia se chamar de fome de 

comida para ela e os filhos, fome de justiça para que pudesse ter uma melhor condição de vida, fome 

de saúde para que tivesse uma gravidez tranqüila e sem dor. Mas, sobretudo a fome de comida não a 

deixa escapar da mariscagem, nem a permite descansar o corpo. Para ela “o corpo não presta para 

mais nada”. Trabalha, come e sente dor.  

 Sobre isso Agamben (2003), diz que o ser humano se abre para um vazio diverso da 

condição animal
28

. Então comer apenas para se manter vivo, aparentemente o caso de Nira, possui 
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uma similitude com a animalidade irascível. Por isso, ela reage e diz sentir-se nada, como um vazio 

da condição humana desprovida de quaisquer expectativas.  

 Logo após comentar sobre algumas dificuldades ela lembra com angustia o trabalho 

exaustivo da catação de sururu e como o mesmo veio a prejudicar sua visão. 

 

Eu gostava muito quando tinha uma maré de coroa, pra eu dar uma descansada de sururu. Porque 

ali é que era trabalho mesmo. Tirar, depois lavar na maré, limpar aquela areia, cozinhar. Depois 

catar aquele bicinho pequenininho. Catar de um a um, pense aí! E esse sururu, lenhou 

(prejudicou) minhas vistas. Graças a Deus que ele acabou (Nira, 44 anos). 

 

Ela se contradiz quando simultaneamente afirma que o sururu é sua principal economia e ao 

agradecer a Deus a sua extinção (pela contaminação química). Depois diz que o trabalho minucioso 

de catação prejudica os olhos. Nira se referiu a este problema ainda que necessite do sururu para 

comercializar. Expressam contradições, entre o mal estar provocado pela contaminação que o sururu 

absorve e a necessidade de continuar extraindo-o principalmente para a venda. A redução deste e de 

outros mariscos pela poluição química em toda a Ilha de Maré nos últimos cinco anos é referida por 

várias marisqueiras que sentiram o impacto dessa tragédia ambiental da diminuição da renda 

familiar.  

Como Nira, há outras mulheres do mangue que sofrem com dores na coluna, nas mãos... 

Especificamente, referem-se a dores na região lombar e cervical ao ficarem dentro do mangue 

durante toda a manhã e tarde na extração de ostras e depois deambular em meio à lama com o peso 

do balde na cabeça. As dores são também referidas quando estão na areia no momento da extração 

de outros mariscos. Sempre curvadas queixam-se de dores “horríveis” na coluna, nas mãos, braços e 

pernas. “Tem horas que a gente levanta para respirar, para estirar os braços” (Vilma, 58).  

Ao falar sobre as dores Vilma, passa a mão nos ombros e pescoço. Locais sacrificados pelo 

cansaço e expiação permanentes. Não podem parar, pois a maré ainda as permite coletar o sustento. 

O corpo implica pertencer à maré e a maré ao corpo. De forma dialógica e dialética essa relação dual 

entre corpo e maré se envolve numa mesma cena, humana e animal em meio ás plantas contorcidas 

como um corpo, ao mesmo tempo a marisqueira ser mimetiza com o mangue como se coberta de 

lama fosse parte dele. Conforme Josué de Castro em sua obra “Homens e Caranguejo”, o mangue 

em Recife como um ciclo da natureza, em que o caranguejo se alimenta dos esgotos, restos 

humanos, e o homem se alimentava da carne do caranguejo como se comesse seus próprios restos, 

uma cena grotesca e real
29

.  

Ao observar as marisqueiras dentro do mangue com a lama na altura da coxa, manhã e tarde, 

pode-se mesmo interpretar essas mulheres como parte deste ambiente. Elas se tornam manguezeiras, 
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se arrastando como caranguejos na lama, desenhando seu corpo na lama entre as raízes das árvores 

que mais parecem mãos envelhecidas e contorcidas deitadas no mangue onde enfiam seus braços na 

captura do animal. Quando obesas já não conseguem mover-se no mangue, sentem falta do mangue, 

mas se tornam pesadas demasiadamente quando cobertas de lama e por isso evitam este tipo de 

mariscagem e fazem outros trabalhos, como vemos a seguir. 

 

Riscos ocupacionais/acidentes de trabalho 

 

Às vezes estamos mariscando e o cascalho entra no olho. Junta o fogo de lenha bota duas trempes 

(pedras) ou dois tijolos e junta ali, bota plástico, pega o fósforo, acende o fogo. A gente pega na 

panela preta de carvão, queimadinha, bota o sarnambi. Depois que acaba de cozinhar tudo, 

despeja numa bacia grande e começa a catar. (Juscélia, 30) 

 

Em seu trabalho estão sujeitas a perigos: Químicos – como metais pesados (Chumbo, 

Cádmio, Mercúrio [Bahia, op.cit]) vindo principalmente do Porto de Aratu e da manutenção dos 

barcos (tinta, verniz, graxa, óleos etc), exposição de gases durante o cozimento dos mariscos 

provenientes e da queima da lenha; Biológicos (cobras, escorpiões, peixes venenosos – durante o 

processo de mariscagem e fungos, bactérias, vírus, protozoários e larvas de vermes em geral - uma 

vez que o ambiente de trabalho é propício a esses perigos – o mangue); Físicos (calor, radiação 

solar, umidade); e Ergonômicos – lombalgias e LER/DORT
30

. “Estou cansada, muito cansada... 

Dores nas costas, pernas, braços, porque fico cavando, apanhando o marisco e a posição do braço 

sempre no meio da perna para cavar” (Nayane, 14 anos). Mesmo jovem já sente a dor do trabalho. 

Entretanto, para algumas os perigos expostos a essas mulheres nem sempre é percebido por elas 

como resultado do trabalho, pois vivenciam com naturalidade o que se acostumou a ver e a sentir.  

A panela de barro ou alumínio (em geral queimadas e escuras) é um utensílio usado em 

cozinhas e fogareiros de quintais de todas as casas. Depois do pré-cozimento vem a catação do 

sarnambi. A madeira, em geral galhos secos, para o fogareiro é selecionada pela marisqueira no 

caminho da maré para casa, ao carregar 20 a 30 quilos de mariscos na cabeça. Contorce o corpo pelo 

caminho a procurar e arrancar gravetos. De 20 quilos, extrai menos de dois depois da catação 

(retirada da concha) e consegue R$ 26,00. Esse é o preço do seu dia de trabalho.   

Após a abertura das conchas, o sustento está visível. Neste momento sabe-se se renderá 

mais ou menos. Com um pequeno tecido a marisqueira pega a panela quente e pesada, e com o 

corpo curvado arrasta-se até o mais próximo balaio para escorrer o marisco pré-cozido. O corpo 

outra vez curvado carrega o peso e a dor na coluna e nem sempre consegue erguer-se diante 
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exaustão, pois para elas “o sangue está esfriando” e suas forças parecem acabar. Este ritual é 

repetido várias vezes até terminar o serviço de escorrimento dos mariscos. Para as obesas, este tipo 

de atividade se dá de outro modo. Elas fazem tudo ao redor do corpo até onde as mãos alcançam: o 

pré-cozimento, a catação, o escorrer em balaios, e sempre necessitam da ajuda de outra mulher ou 

uma criança de mais quatro anos. 

Entretanto, para Vilma, ser gorda significa ser forte conforme seu testemunho: 

 

Acho meu corpo acabado, derrubado do cansaço. Eu era gorda, tinha mais força e hoje eu não 

tenho mais. Emagreci, sinto dores, muitas coisas. Antes, mesmo gorda eu fazia tudo: ia para roça, 

cortava banana, aipim, ia carregar cana, carregava lenhas e , hoje eu não aguento nem subir a 

ladeira (Vilma, 58). 

 

Ainda sobre as condições de trabalho observou-se que as posturas para a mariscagem, 

apresentam diversos problemas. Cita-se o caso da extração de sarnambi. 

O problema de tirar sarnambi, é que a pessoa fica abaixada o tempo todo, catando ele, às vezes 

nem está se sentindo bem, e não tem jeito. Tem de mariscar porque se precisa (Juscélia, 30); 

Quando Djalma ia para roça de manhã chegava nove, dez horas, eu deixava a filha mais velha 

com minha mãe, e a gente ia para o mangue mariscar e pegava aquela quantidade de marisco. 

Uns a gente vendia para comprar farinha e tirava uma parte para comer; Se a maré deu boa de 

manhã, de noite dá melhor. A gente já vai se preparando com a laterna, chama carocha. Vai com 

a carocha para faxiar e pegar outra mariscada: tapu, peguari, siri duro, siri mole, sarnambi. 

Chegava nove, dez horas da noite em casa. Se chegasse mais cedo, a gente aferventava, se não 

deixava para o outro dia pela manhã. De manhã retornava para a maré de novo (Vilma, 58). 

 

Vilma vai pouco para a mariscagem. Está mais velha, hipertensa e não suporta mais o sol. 

Seu trabalho com mariscos é na catação em que suas filhas e vizinhas contam com a sua ajuda. O 

regime de trabalho imposto para estas mulheres se dá, desde muito tempo, pela necessidade de 

subsistência e está associado à oportunidade de mariscar na maré grande quando há maior 

diversidade, seja para uma alimentação imediata, ou para a venda ou troca por outros tipos de 

alimentos entre vizinhos agricultores.  

Quanto ao trabalho há três observações: 1) o trabalho infantil, pois as crianças acompanham 

as mães incluindo-as na mesma jornada de trabalho; algumas estão na escola num turno, em outro 

estão na mariscagem ou na pesca; 2) é um trabalho majoritariamente feminino sendo a questão 

cultural sobre o “saber fazer” transmitido de geração em geração, pois envolve uma apropriação dos 

saberes antigos sobre os ciclos da lua, as estações do ano, as marés e o trabalho no mar e no 

mangue
7
; 3) a mulher obesa não consegue ficar todo o dia na atividade da mariscagem, sai para 

outras ações do processo, como a catação.  

 



 29 

Corpo e trabalho 

 

Mariscada pra mim só foi coisa boa. Eu sempre gostei de mariscar, tenho orgulho, de ser 

marisqueira. Não sou humilhada por ninguém, e quem trabalha em casa de família, sempre tem 

uma humilhação; eu não passo por isso mais nunca (Nira, 44). 

 

Nira enuncia o orgulho e a satisfação em mariscar, onde se sente livre. Livre de pressões, 

palavras rudes, humilhação de patrão. Mariscar é estar entre seus pares, quase sempre negros. “Tem 

gente que diz que mariscar é coisa de negro” (Nayane, 14). Para ela trabalho de negro é braçal, 

árduo, exaustivo como era na escravidão como escutou contarem tantas vezes. Recordam imagens 

dos mais velhos sobre os tempos de fuga e escravidão. Há sempre coisas a contar sobre os que 

conseguiram chegar à ilha fugidos de senzalas do litoral da Bahia. As tradições do passado vêm à 

tona para relembrar sobre a vida do lugar, as épocas de enchentes e vazantes da maré; tempos de 

abundância em que se criavam melhor as crianças sem contaminação química e suas graves 

conseqüências sociais e econômicas, como já mencionado. Para as mulheres entrevistadas, mariscar 

sempre foi essencial para manter a família, a comunidade. A mariscagem e a pesca foram sempre 

atividades principais da Ilha de Maré desde muito. 

  

Hoje a vida é corrida. Se for para a maré mais tarde, primeiro limpo casa, faço comida, vou 

mariscar, volto pra cozinhar, cato, depois cuido de menino. Tudo isso. A vida é muito cansada 

(Nira, 44); Levava as meninas maiores para me ajudar, quando chegava da maré a gente ia pegar 

água que era do lado do Maracanã, pois não tinha água encanada. Acabava de almoçar uma hora, 

depois ia fazer lenha que não tinha fogão a gás, e era o dia a dia da gente. Foi uma luta muito 

agitada, muito pesada. Ia para roça com o marido cortar banana, ele plantava mandioca, plantava 

aipim. Ele saía de manhã, meio dia eu tinha que chegar da maré cedo para aprontar a comida, pra 

ir à roça levar aquela comida pra ele. E era muito grande a luta. Muito pesada mesmo, hoje eu 

não sei porque eu estou viva, da luta que tive (Vilma, 58). 

 

Para Djalma, 

 

A mulher trabalha mais do que eu, sempre trabalhou mais do que eu. A mulher tem roupa para 

lavar, tem tudo para fazer, inclusive a maré. Chega, vai pegar o marisco, vai buscar lenha. Então 

a mulher tem uma tarefa. Ela vive de ganho (Djalma, 67). 

 

Não há mais necessidade de mencionar sobre as jornadas femininas de trabalho. Apesar de 

cuidar da família é também gente de ganho, como são os homens. Ou seja, ganho é o salário também 

dos pescadores. Estes se dedicam ao conserto das redes e barcos, pesca e travessia para 

comercializar no mercado de Salvador (Itapagipe e Paripe) peixes e mariscos, estes os produtos das 
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mulheres. Então, na divisão sexual do trabalho, a pesca no mar tem mais valor social que o trabalho 

de mariscagem das mulheres. Mas, todos da família se reúnem para ter uma renda, que em geral por 

mês não chega a R$ 150,00. Com esse recurso se paga luz, gás, farinha, açúcar, sal, verduras, óleo. 

Conforme a tradição, a compra no comércio local, um pequeno mercado que abastece a vila de 

Bananeiras, se dá com a caderneta onde são anotadas as dívidas da família. Pagam-se por semana. 

Vale dizer que ao ser coagido por precárias condições econômicas, o indivíduo tende a usar 

seu corpo intensamente resultando numa exaustão permanente. Para Boltanski (1979), o indivíduo 

em contextos socioeconômicos desfavoráveis faz uma utilização máxima do corpo, mas aprende a 

escutá-lo, analisá-lo e compreendê-lo
31

. 

 Nesse sentido, a relação entre trabalho e corpo ademais do corpo obeso tem significados 

diversos na medida em que o indivíduo internaliza suas crenças, seu produto do mar e do mangue, 

como no caso deste estudo. E, como foi constatado e conforme David Breton (2010) o corpo é uma 

construção social do indivíduo em interação com outros e com o meio ambiente
32

. Nessa 

perspectiva, as formas e as representatividades do corpo para o trabalho e para a vida de maneira 

geral, são incutidas idéias de corpo com saúde e trabalho. 

 

Sobre o corpo obeso e gordo 

  

 Observou-se que as marisqueiras reproduzem o corpo para o trabalho e garantem a 

sobrevivência independente do seu peso.  

 

Gorda não está sofrendo tanto quanto o obeso. Gorda é porque tomou uma vitamina e o obeso 

sofre mais [...]. Tem pessoas que tem uma barriga aqui (grande) e tem dificuldades de respirar, 

andar, sofre mais preconceitos.[...] Se olha no espelho e vê outra pessoa, um outro corpo 

(Janeide, 24 anos). 

 

A expressão gorda é na dimensão êmica o modo como se entende o corpo em sobrepeso. Ser 

gorda, em geral não é um problema de saúde, mas pode ser uma questão estética ainda que para 

algumas mulheres a corpulência gorda não afeta a sua feminilidade, pois se sentem atraentes 

sexualmente. Em geral, sentem-se fortes porque agüentam peso no trabalho.  

 

Fui ao médico e levei meu peso. Ele não falou nada. Às vezes eles dizem que tem que fazer uma 

dieta. Mas, até hoje não me relataram nada. [...] Minha mãe disse que é a mantência de ser gorda. 



 31 

[...] E sempre fui assim. Às vezes até caía doente, mas não ficava com aquele corpo magro, 

murcho. Minha mãe tem essa mania de dizer que é mantência (Juscélia, 30).  

 

Com o silêncio do médico sobre sua alimentação, Juscélia significa seu corpo obeso como 

forte e saudável. Também, este silêncio colabora com o entendimento que faz da não analogia entre 

obesidade e alimentação. Muitas pensam que o individuo é gordo por sua natureza, porque já 

nasceram com esta tendência, Contrariamente, estar magro é estar com fome de alimentos. 

“Mantência” é uma expressão reveladora da tendência de ser gordo ou magro. Mas a gordura é uma 

condição normal e não patológica. A magreza nem sempre é uma normalidade.  

Observou-se contradições entre as diversas falas sobre a obesidade, para elas gordura. Este é 

um tema que constrange e nega-se. Ao não se sentir responsável por sua obesidade e nem fazer 

relação entre o comer e o engordar, Juscelia interpreta sua obesidade como uma “coisa” fora dela, 

uma mantência, ou seja, está com ela desde a infância, e dela não se afasta. Acha-se forte e não 

obesa gorda e não obesa. A diferença entre estas expressões semânticas é o valor sociocultural. 

Nesse sentido, acostuma-se a trabalhar com a corpulência em excesso sem se dar conta dos 

problemas de saúde que a acompanham. 

Ao mencionar sobre o corpo forte, vale lembrar Boltanski (1979) ao se referir que a “força 

física” deixa de ser atributo importante na sociedade, enquanto a “forma física” passa a ser 

evidenciada. A valorização da “magreza” cresce quando se passa do nível econômico menor para 

um superior, simultaneamente cresce a atenção dada à aparência física e que decresce 

correlativamente a valorização da “força física”
 31

.  

Nesse sentido os moradores entrevistados em Ilha de Maré entendem a obesidade como 

uma condição normal ainda que alguns considerem o corpo obeso “feio” e que atrapalha o trabalho 

de extração de marisco: “Sou gorda e acho meu corpo feio. [...] Me atrapalha muito. Toda vez que 

eu vou sentar, não tem jeito para sentar, tem que ver outro jeito. Toda hora tem que ficar mudando 

de posição, o corpo dói muito” (Nayane, 14). Sente-se feia por ser adolescente diante de outros da 

sua idade. O que não ocorre com os valores dos mais velhos. 

Como se observou em alguns casos, o corpo magro simboliza fraqueza, indisponibilidade 

para o trabalho ou até mesmo indício de doenças do pulmão, a exceção dos que “são magros de 

ruim” (Mirinha, 62). Ruim são os avarentos, “os invejosos, gente que tem em todo lugar” (Cidália, 

30, anos). Entretanto, há uma interferência da contemporaneidade no modelo de magreza pelos mais 

jovens. Assim, as mulheres com mais de 30 anos, aproximadamente, não tem essa preocupação 

estética de prevenir-se da obesidade e enquanto obesas se consideram vistosas e atraentes. “Sou 

feliz, só a barriga que está um bocadinho esticadinha, mas dá pra levar. Não diga por aí que eu sou 
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gorda pra depois não pensarem que sou enorme” (Juscelia, 30). A idéia de leveza ou de corpo 

pesado pode ser atribuído à agilidade ou não no trabalho
33

. 

 Como se viu antes, nem sempre há uma relação entre obesidade e alimentação. Há quem 

coma mais de dez pães por dia, canecas de farinha, garapas adocicadas, farofa de óleo etc., sejam 

obesas, mas ainda assim, não fazem qualquer associação com o aumento de peso corporal. 

 Canesqui & Garcia (2005), comentam que a alimentação é modelada pela cultura e pela 

organização da sociedade
34

. O comer envolve não apenas nutrientes e calorias, mas significados, 

sensações, gostos
35

. O comer não é só biológico, inato, mas determinado por múltiplos fatores, 

impregnados de aspectos simbólicos, carregados de contradições, ambigüidades. Assim, na esfera da 

saúde, as práticas alimentares são impregnadas de valores culturais. E, nesse entendimento, os 

significados sobre o corpo e o comer conjugam um conjunto amplo de fatores: ecológicos, 

históricos, culturais, econômicos e sociais
36

. Estes, de extrema importância para apreender a 

complexidade sobre o tema no cotidiano da população. 

Ao trazer o tema da saúde nas conversas, surgem valores e crenças que cercam a comida. 

Sobre este aspecto, Nira comenta: “Esses frangos que a gente come essa carne de boi, não têm 

saúde. Antigamente os bichos eram todos bons. No tempo do finado avô, tudo era virgem. Tudo vem 

pra saúde da gente e as crianças agora com problema no sangue. E é o que?” 

 Virgem se refere a pureza dos alimentos, que com hormônios e conservantes químicos, 

industrializados, perdem a naturalidade ou a originalidade. Nomeado pelos moradores como 

alimentos virgens ou puros como a natureza. Assim era no passado, “a alimentação boa, não tinha 

nada de produtos”. Para os moradores esses produtos “entram no sangue das crianças”.  

 

O frango que compramos já vem congelado. Eu não acho saudável. Marisco, peixe, pegou ali, fez 

na hora, pra mim é saudável (Jane, 33); Olhe, a minha alimentação eu acho que está ótima, por 

quê... se eu for pescar um siri e eu disser que vou comer um escaldado de siri fresco, eu faço 

aquele pirão [...] Eu prefiro ter pouca comida e ter o que me dá vontade de comer (Mirinha, 62) 

 

 As mulheres de Bananeiras significam alimento saudável como aquele que está próximo ao 

alcance de suas mãos na natureza, como os mariscos, os peixes, as frutas e verduras das lavouras. O 

mangue, a praia, a maré são os lugares naturais e que se confundem, com a morada das pessoas. O 

mangue é parte dos quintais e tantas vezes estão na entrada da casa. O que divide a casa do 

manguezal são umas conchas de sarnambi como se mostrou antes.  

Assim como Jane, Nira e Mirinha, Janeide também considera o alimento do mangue 

saudável, “fresco”. Porém ao comentar sobre a naturalização do alimento saudável, outra 

marisqueira lembra com preocupação que infelizmente não se pode afirmar com tanta certeza sobre 
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o saudável que cerca sua casa: “É saudável porque pega fresco e come. Mas por outro lado não é 

saudável por conta da poluição” (Janeide, 24 anos). 

Essa idéia de natural como saudável ou que vem do mangue, não é compartilhada por todas 

as entrevistadas. Juscélia diz que uma nutricionista lhe ensinou sobre o saudável, mostrando a 

importância de comer sem frituras, sem gorduras em excesso, evitando as farofas de óleo. Mas, ela 

não consegue deixar seus hábitos com farinhas e frituras. “Trago aqui a farofa de óleo, o que tem eu 

trago, comida de fraco é assim.” 

 Neste contexto percebe-se que ela tem clareza sobre sua alimentação que não faz bem a sua 

saúde. Entretanto, não pode fazer nada para mudar a sua situação de vulnerabilidade social e 

insegurança alimentar a qual está exposta. Os alimentos mais acessíveis economicamente são os 

carboidratos e as gorduras, de alto valor energético. Mas a obesidade, para elas nem sempre está 

associada a este tipo de alimentação. Não encontra outra saída, pois para plantar para comer torna-se 

difícil no terreno arenoso e com a contaminação química que tem destruído a produção. 

Observaram-se mangas, cocos e bananas sem sabor, com cores esbranquiçadas, folhas secas, 

cobertas de cinzas (fumaça que o vento traz do parque industrial de Aratu). “Eu ia para Salvador, 

cheguei em Caboto a pulso, de canoa a remo, uma neblina danada... a gente não via nada, aquele 

fedor chato” (Djalma, 67). 

 A forma de cozinhar mais usada pela maioria da população da comunidade é no fogão a 

lenha. Porque “não tem quem agüente o gasto de gás” (Djalma, 67). Fritar é rápido, cozinhar 

representa um maior gasto de tempo e gás. Elas precisam de tempo para ir a maré, cozinhar, catar, 

ensacar o marisco. Precisam de tempo para cuidar dos filhos, da casa e do marido. Cuidar do corpo, 

e quando obeso cuidar do descanso, pelas dores do trabalho.  

 Ao trazer o tempo vale considerar em contextos diversos, entre estes o tempo da comida. 

Antes, há muito tempo, a comida era diferente, o preparo era diferente. 

 

Nega hoje é magra porque entendeu de emagrecer. Hoje você vê que a maioria das mães não 

querem fazer um pirão para dá aos filhos, é danone, é não sei o quê. Quando eu chegava da maré 

a primeira coisa que eu fazia era: pegava a panela, temperava com tomate, cebola e coentro e 

jogava no fogo de lenha. Fazia aquele escaldado de sururu ou aratu, ou peixe, se não tivesse 

peixe eu descia para a maré. Dizia: “Djalma olha aí esses meninos enquanto eu vou aqui buscar 

uns dois sururus”. Catava o sururu, fazia aquela panela de sururu, aquele pirão bem cozido, e 

colocava no prato de todo mundo. Todo mundo ai é forte, ninguém morreu, ninguém ficou 

desnutrido, ninguém ficou acabado. Hoje Sandoval (filho) é assim do colesterol porque come 

isso, aquilo. Criei todo mundo assim, com escaldado de peixe (Vilma, 58). 
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 Ao rememorar a comida de antes e a de hoje, Vilma traz as mudanças de hábitos como 

elemento importante no contexto do corpo. Na ilha é perceptível a incorporação da comida de 

preparação rápida: “Hoje mesmo larguei lá (casa) feijão, mandei mãe fritar mortadela pra os 

meninos comer com feijão” (Juscelia, 30). O tempo de comer e preparar esta comida é rápido, 

precisa ser rápido, trazendo a idéia da globalização, do fast food. Assim como na cidade as frituras, 

as massas (pão, macarrão, bolos), refrigerantes, pipocas, miojo, sucos em pó etc., hoje fazem parte 

da alimentação da ilha.  “A mortadela não pode faltar pra mim” (Cidália, 30); “a comida que eu 

mais gosto é macarrão” (Janeide, 24). 

 

De manhã quando eu acordo, como um bolo, pão com café ou suco. Dez horas eu vou e como um 

cachorro quente, um bolo, um pastel. Ai onze horas ou um peixe, ou qualquer mariscada, ou 

feijão com arroz, macarrão e farinha (meio copo mais ou menos). Bebo muito suco (em pó 

diluído). Tomo logo 2 ou 3 copos de suco. Ai umas três horas, como um pastel com suco. 

Cachorro quente com suco, ou vou à venda e compro uma pipoca (Nayane, 14). 

  

 Todos estes alimentos são de alto valor calórico e com baixa biodisponibilidade de 

nutrientes, podendo levar a obesidade e conseqüente acometimento de doenças como: diabetes tipo 

II, hipertensão e altos índices de colesterolemia. Os pescados na comunidade são preparados de três 

formas: fritos em óleo (peixes); moquecas com azeite de dendê (peixes, mariscos e crustáceos); e 

escaldado ou pirão (caldo ralo cozido com cabeça de peixe, mariscos e crustáceos, acrescidos de 

temperos e farinha de mandioca). Mesmo as frituras são acompanhadas de farinha e segundo a 

comunidade isto é “para diminuir o óleo, a farinha chupa o óleo”, como também diminui o ardor da 

pimenta. Come-se com água. “Sempre pra almoçar tem um botijão de água de junto de mim” 

(Janeide, 24).  

A água que acompanha a refeição dá uma sensação de plenitude e ajuda a absorção do 

alimento de forma mais rápida. É como um ciclo: a água alivia a sede e sacia, enche o estômago, 

dilui o carboidrato, e este é absorvido sendo o excesso metabolizado em gordura. A partir desses 

hábitos algumas pessoas engordam, entretanto a obesidade em Bananeiras não é percebida nem 

significada como um problema de saúde, conforme os testemunhos de Jane, Janeide, Cidália e 

Nayane. Estas concordam que a alimentação delas é boa. Ou seja, é saudável ainda que este termo 

não esteja na linguagem dessas pessoas. É possível que signifique alimento puro, natural, comida 

boa para o corpo. Em seus imaginários, quanto mais se come melhor para o corpo.  

 

Para não ficar o dia todo na maré com fome, trago salsicha frita com farofa. Saco vazio não põe 

de pé não. Mariscar e não merendar... é pior. O que tem eu trago: bolacha, suco de pacote... 



 35 

manga quando está no tempo (Juscelia, 30); Eu levava todo mundo, as menores assim como 

clara que é só aquela cuiazinha para ficar ali cavando, aí eu levava água, levava biscoito, 

bolacha, se não tivesse até uma farofa de carne, chouriça, fritava fazia o peixe frito, fritava fazia 

aquela farofa ai quando dava dez horas, onze horas que a gente ainda estava lá pela maré, todo 

mundo parava aquele pouquinho, cada qual comia um pouquinho, bebia água e continuava até a 

maré encher pra dá o horário de a gente vir para casa (Vilma); Quando a gente vem para a maré 

nós não almoçamos, porque ficamos quase o dia inteiro mariscando. Hoje mesmo a gente não 

vai almoçar ela (a maré) é mais tardeira (Jane, 33). 

 

Corpo, maré e crenças 

 

  Aqui tanto faz ser gordo ou magro, trabalho não falta (Vilma, 58).  

  

 A seguir descrevem-se diversos modos de pensar o corpo independente da obesidade. De 

fato, ainda não há tantas crenças sobre a noção da obesidade, vez que sua maior freqüência é um 

fenômeno recente na ilha nos últimos dez anos, aproximadamente, conforme testemunhos dos 

moradores. A causa da obesidade na dimensão ética estaria relacionada ao acesso e introdução de 

diversos alimentos industrializados classificados como hipercalóricos, como as massas (pão, 

macarrões) e os óleos, principalmente. Para as marisqueiras a obesa ou obeso pode ser destino por 

nascer em tempo de lua cheia. Todas as coisas estão em maior ou menor relação com os fenômenos 

naturais.  

 Sobre a relação corpo e tais fenômenos (maré e lua), vale destacar a relação de introspecção 

entre o humano e a maré, o mangue. É como se o indivíduo idealizasse o ambiente como um lugar 

que o acolhe e restaura-o. 

 

Quando eu ficava aqui triste, eu saía. Lá no caminho da maré tinha um viveiro e eu chegava na 

maré de enchente, ficava sentada assim com a mão no queixo pensando [...] Quando eu ia pra 

dentro dos mangues também mariscar, eu sentava no pé no mangue, ficava assim triste, chorava. 

Até hoje é assim, quando eu estou sentindo assim coisa, eu pego a canoa, vou pra dentro do 

mangue pescar. Quando chega lá fico na canoa sozinha pensando. Tudo que já aconteceu na 

minha vida, tudo que já passou. Fico vivendo minha tristeza e minha alegria lá na maré (os olhos 

se enchem de lagrimas se emociona ao fim desse trecho) (Mirinha, 62). 

 

 

 E sobre as forças da natureza no corpo, Vilma relata: 

 

Quando a lua está ficando cheia, a gente sente dor de cabeça, sente dor na coluna, em várias 

partes do corpo. È lua forte. E quando minguante é uma energia mais lenta, mais fraca [...]. A 

energia é boa só que é diferente da lua cheia. A lua cheia você sente aquela energia forte... 
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assim, nem sei dizer como. A lua traz muita força. Os mais velhos também sempre falavam, 

quando a lua estava para sair e minha avó dizia que por isso não ia amanhecer bem na lua 

cheia. Quando a lua está cheia a gente sente dor nas costas, na cabeça parece que a cabeça está 

crescendo, aquelas dores enjoadas. Não sei se é porque a gente ficou naquele ritmo dela (da 

maré)... (Vilma, 58). 

 

Vários moradores comentam a experiência que sentem em relação aos fenômenos naturais. 

A cabeça dói e parece crescer com a lua crescente. Uma espécie de naturalismo é cultuada como 

modalidades de comportamentos conforme suas observações e conceitos. A lua e as dores do corpo 

das pessoas da ilha é uma das mais antigas tradições. Sobre este assunto também lembram da 

parteira que indica a hora do parto pelo calendário das marés ou lunar: 

 

A parteira sempre diz que quando a maré repontar de enchente o pote vai quebrar. A lua vai ser 

cheia de hoje para amanhã, então vai ter gente que vai despejar o pote. E sempre deu certo. 

Quando é lua minguante, ela diz que a dor está fraca por causa da lua então tem que tomar chá, 

fazer banho, não sei o quê pra a dor aumentar. Mas quando a lua é cheia ela se prepara, deixa 

tudo preparado que ela sabe que tem mulher ali com o barrigão esperando para esse mês (Vilma, 

58). 

 

Sobre esses fenômenos e a gordura do corpo, consideram que “quem nasce na lua cheia pode 

ficar mais gorda do que quem nasce na minguante” (Áurea, rezadeira de Santana). As marisqueiras 

em geral, ao sentirem-se parte do mangue e da maré, idealizam relações diversas com esses 

ambientes:  

 

Quando a gente se corta na ostra, que a maré está enchendo, a ostra começa a beber água, o corte 

fica doendo, mesmo a pessoa em casa (Janeide, 24); Tem relação também com o niquim... se ele 

fura o pé de gente mariscando e a gente vem pra casa, quando ele começa a mexer ali dentro 

d’água e o veneno enfiado no pé vai se mexendo também. A gente sente (Cidália, 30). 

 

A maré de enchente traz força, energia boa. A maré de vazante não. Ela leva. Mas as duas 

ajudam a pessoa que acredita na maré. [...] No candomblé no tempo de minha avó, se passava 

incenso e se jogava água dentro de casa, na (época da) maré de vazante pra levar o que é de ruim 

[...] Ruim de doença e de pensamento (Vilma, 30). 

 

A crença no movimento da maré vazante significa por para fora, retirar, deixar levar da 

ilha e da pessoa o que não lhes servem. Nesse sentido, maré de vazante é uma representação social 

que assegura às pessoas do lugar a se restabelecer no mundo sem perder suas referencias, suas 

identidades emaranhadas em crenças e tradições.   
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Tem que ficar prestando atenção na reza. Às vezes tem um menino que está se sentindo mal, e se 

leva para dona Nicinha rezar no tempo da maré de vazante [...] Assim: Ela tira aquelas folhas 

para rezar a gente, reza e depois diz: Guarde as folhas ai no canto, quando a maré estiver de 

vazante vocês jogam as folhas fora. A maré de enchente só traz coisa boa e a maré de vazante 

leva. (Vilma, 58) 

 

O tempo entre as marés é tempo de espera, é quando se observa o que se necessita para 

deixar a maré levar. Leva-se o imaterial, o que ofende ou carrega o pensar. Depois a maré vaza e as 

coisas parecem se reorganizar. Deixa-se para o fenômeno da natureza resolver algumas questões que 

na tradição não podem conceber como apenas suas. Fazem parte do mundo, as pessoas e suas marés, 

as pessoas e suas luas em seus espaços ideários. São nesses espaços que cabem as crendices da 

sobrevivência de não ter assistência à saúde, segurança alimentar, não ter como recorrer 

judicialmente para acabar a contaminação ambiental etc.  

Serão com as rezas seus segredos mais antigos que se melhoram os sintomas de doenças 

mais comuns nas crianças, o ventre caído e o peito aberto, ou seja: diarréia e doenças respiratórias 

respectivamente, problemas estes mais comuns nas crianças das camadas populares do país
37

. 

 

Minha avô por parte de pai rezava ventre caído; que a gente chamava o menino que estava com 

disenteria. [...] Sentia uma dor aqui (colocava a mão no peito) assim e dizia que era peito aberto, 

ela rezava, amarrava uma fralda de criança aqui (na altura do peito) assim até juntar. Ela dizia 

que era peito aberto e rezava. (Vilma, 58) 

 

O peito aberto é uma porta de entrada às doenças. A reza fecha o corpo, livra do 

sofrimento. Este é um dos componentes da medicina popular que se apóia na fé religiosa.  O 

sobrenatural ou mágico e o corpo são entidades que andam juntas para explicar a doença e a saúde. 

Usam-se diversas rezas com folhas para banhos e chás. Essa medicina está no Brasil desde a 

Colônia, trazida por médicos portugueses, reproduzida por padres e freiras e associada aos 

conhecimentos dos índios e negros
38

. 

 O corpo no mangue torna-se parte do ambiente. A mulher obesa não consegue participar 

mais desse ritual mimético. Recolhe-se aos quintais em outros trabalhos como já mencionado. Seria 

esta sua principal distinção em relação às outras mulheres não obesas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sobrepeso corporal é uma representação especular, como uma figuração que está fora do 

sujeito, ainda que próxima, pois, se pensa e se sente o corpo pesado para o trabalho. Para as 

marisqueiras, a gordura do corpo não faz parte do eu. Fica evidente em vários enunciados que a 

mulher obesa leva seu peso, como se este não fosse dela própria e sim de uma imagem a carregar. 

Nessa idéia há uma separação entre a gordura do corpo e o eu, a identidade. Nesse sentido, não se 

sentem obesas como explicitaria a dimensão ética. Sentem-se lentas, pesadas, fortes, “fofinhas”, 

vistosas, feias, bonitas, pois se misturam valores que contradizem sua identidade nem sempre 

deteriorada pela obesidade.  

Hipoteticamente, pode-se dizer que na dimensão êmica, a obesidade para as marisqueiras 

não é uma doença, não tem relação com a alimentação, mas prejudica a prática da mariscagem 

porque reduz sensivelmente os movimentos físicos dificultando a extração de mariscos em que a 

mulher necessita contorcer o corpo, abaixar-se e cavar para a captura do animal. 

Mantência no trabalho significa a permanência, disposição. Para a mulher e marisqueira o 

corpo magro pode ser doente pela experiência de fome contada pelos ancestrais (ainda que a fome 

aguda de um corpo esquálido não se encontre com freqüência na ilha). Observa-se uma fome crônica 

pela carência de nutrientes essenciais a complementar a dieta monótona rica em carboidratos e 

gorduras. Come-se mariscos e pescados, mas necessita-se também vender estes produtos para 

comprar outros alimentos básicos como, farinha, óleo, açúcar e feijão.  

De fato, na observação participante e nas análises narrativas, constatou-se que na dimensão 

êmica, da linguagem, a obesidade para as marisqueiras não é uma doença nem faz vínculos com a 

alimentação. Pois, é da natureza humana ser magra ou ser gorda. Depende também de alguns 

fenômenos físicos, como a influência da maré e da lua sobre as pessoas que as fazem mais gordas ou 

não. A explicação é ainda uma construção como se ainda não refletissem este assunto ou não dessem 

o valor que um profissional de saúde dá.  

No entanto, reconhecem que o corpo obeso prejudica a prática da mariscagem porque não 

conseguem movimentar-se dificultando a extração de mariscos. Realmente, conforme se verificou 

nem sempre conseguem contorcer o corpo, abaixarem-se e extrair mariscos. Também, em alguns 

casos, a mulher obesa é esteticamente rejeitada por outros que a considera feia e sem atração. Mas 

este nem sempre é um valor da própria obesa. Para ela não há necessidade de reduzir seu peso para 

sentir-se bem. As crenças que envolvem marés e movimento lunar são relevantes para essas pessoas, 

mas a obesidade não é uma condição preocupante para elas e por isso rejeitam quaisquer 
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informações sobre as conseqüências desta enfermidade por parte dos profissionais de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde - Distrito Sanitário de Itapagipe - que eventualmente fazem oficinas 

educativas para a promoção da saúde e imunização em crianças.  

 Conclui-se que é fundamental para quaisquer práticas de saúde conhecer a comunidade, seu 

cotidiano, crenças, condições de trabalho, linguagem e modos de sobreviver. Nesse aspecto, este 

exercício etnográfico com análise das narrativas focalizando fragmentos de histórias de vida foi a 

obtenção possível dos significados socioculturais do corpo, enfatizando a obesidade de marisqueiras. 

Com isso espera-se colaborar com os diversos programas de saúde pública que envolve a temática. 
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SUMMARY 

 

In Brazil, more than 600,000 people, mainly women, rely their living on collecting shellfish. 

Classical craftsmanship activity is marked by family work and it is based on empirical 

knowledge, transmitted by their elderly. These populations derive the  major source of 

livelihood from the natural environment, the tide, providing many social demands that remain 

unanswered by the Government. The tide shapes attitudes, beliefs and dictates work rhythms. 

The objective of this study was to understand the meanings of the body at work, particularly 

of the obese body, as conceived by shellfish collector women, in a community descending of 

slaves from Ilha de Maré, State of Bahia, Brazil. The qualitative approach used tools of 

ethnography and hermeneutic dialectical analysis to understand the complexity of daily 

scavenger seafood routine. In-depth interviews were carried out with these women about the 

relationships between their body and their work, and about body and health and working 

conditions. It was noted that these shellfish collector women do not feel obese. Obesity is a 

technical nomenclature barely present in their daily world. Despite the pain of labor that 

punishes the workers, there is a necessity for survival that makes them stay in the drudgery of 

the tide. Having an obese body does not bother them, but the fatigue and exhaustion that 

dominate the body, working exposed to the sun, in the mangrove, usually for more than ten 

hours a day. To them, fat means health and enough strength for the job. Shellfish collector 

women live in a situation of social and economic vulnerability. They referred feeling obliged 

to work in this job since childhood. They consider their body as an extension of the mangrove 

and claim that the mangrove and their bodies are interlaced by the force of the tide. 

 

Keywords: Human Body; Obesity, Shellfish;  Seafood;  Workers; Working Conditions 
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APÊNDICES 

 

Roteiro de Entrevista 

Bloco Inicial – Dados de identificação 

 Apresentação do propósito da entrevista, do termo de consentimento e acordos (tempo, uso de 

gravador e a utilização de material produzido); 

 Dados gerais: nome, idade, escolaridade, religião, estado civil, comunidade onde mora) 

Bloco I – Ambiente e cotidiano no trabalho 

 Me fale sobre o seu trabalho, desde quando você começou até hoje (quantos anos), relate as 

mudanças que aconteceram, as boas e as ruins. 

 Relate o seu dia de trabalho (deve ser relatado todo o processo de trabalho: horas de trabalho 

por dia, a ida pra maré, a forma como catam os mariscos, catar lenha, catar mariscos, o 

preparo do marisco pra vender, a venda, como vendem, onde); Observar a presença de 

ajudantes da família, se as crianças ajudam, como, se são mais meninas do que meninos, que 

idade elas começam a ajudar e horários das atividades. 

 A senhora identifica algum problema no seu ambiente (ou espaço) de trabalho (saúde e 

ambiente)? Quais? 

 Qual o maior problema enfrentado no processo de trabalho? 

Bloco II – Corpo e trabalho 

Neste bloco é importante identificar durante o relato da marisqueira se há outros problemas de 

saúde. 

 No final do dia, quando você chega em casa, como você se sente?(explorar sensações) 

 Como você vê seu corpo; O que acha dele; 

 Como você percebe seu corpo no trabalho, você acha que o corpo ajuda?  

Bloco III – Corpo e Saúde   

 O que você entende por saúde? 

 Como cuida do seu corpo no dia a dia? 

 Você acha que existe alguma relação entre o corpo e a sua profissão. 

 O que você acha por corpo obeso/obesidade? (esta pergunta só será feita se algum momento a 

entrevistada fizer alguma referência à obesidade); 

Bloco IV – Concepções e práticas alimentares 

 Me conta sobre a sua alimentação....( Tente perceber na narrativa delas essas aspectos) 

 Quais os alimentos que fazem parte do seu hábito alimentar? 

 O que costuma comer durante o trabalho? 

 O que costuma comer quando está em casa? 
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 A senhora acha que sua alimentação é saudável, o que seria alimentação saudável? 

Bloco V – A natureza e a relação com o cotidiano 

 Você acha que a natureza influencia na sua vida? ( neste contexto você observa a fala 

sobre a maré, lua, vento) 
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Estamos convidando você a participar da pesquisa intitulada “Os significados socioculturais da 

obesidade em marisqueiras.”, sob a responsabilidade da aluna Polyana Barbosa da Silva e sob a 

orientação do Profª. Drª. Maria do Carmo Soares de Freitas.   

Este trabalho tem como objetivo saber como você percebe o seu corpo relacionado ao trabalho e à 

alimentação. Pois será através dessa pesquisa que relacionaremos suas questões culturais a um 

possível problema de saúde pública. Haverá visitas em seu local de trabalho para observar como vocês 

mariscam e como vocês movem seu corpo. Essas observações serão anotadas em um caderno, como 

também poderão ser tiradas fotos durante o seu trabalho, porém isso só ocorrerá se você me autorizar. 

Essas fotos servirão para maior compreensão do seu trabalho. Não está previsto divulgação dessas 

fotos, e caso venham a serem divulgadas será pedido uma outra autorização assinada por você. Você 

será convidado a responder a uma entrevista, que poderá durar 1 (uma) hora. A entrevista será feita na 

própria comunidade em local escolhido por você, e esta apresenta perguntas sobre: corpo e trabalho; 

corpo e alimentação. As entrevistas serão gravadas em um gravador e logo depois serão digitadas e 

estarão disponíveis para você a qualquer momento. O que você falar só vai ser ouvido e lido por mim 

e pela minha supervisora. 

Seu nome não será divulgado, sendo usado para identificação da entrevista um outro nome no lugar do 

seu. Sua participação nesta pesquisa é apenas em responder as perguntas e a observação que será feita 

no seu local de trabalho. Não será coletado sangue, fezes ou urina e também não será dados nenhum 

medicamento a você, não trazendo nenhum risco físico e/ou biológico à sua saúde e nem a 

comunidade. O risco que pode ter é o risco moral, uma vez que pode ficar subentendido que toda 

marisqueira é obesa. Com relação a esse aspecto, teremos vários encontros para que eu possa explicar 

melhor todas as suas dúvidas e também para que possamos nos conhecer melhor.  Você poderá se 

sentir desconfortável com minha presença em seu local de trabalho, porém faremos encontros para 

discutirmos melhor o projeto de pesquisa e assim você poderá me conhecer e verá que o que eu 

pretendo no seu lugar de trabalho é apenas ver como ele é realizado. Depois disso é que, diante da sua 

vontade faremos a entrevista. Você estará ajudando a entender melhor a relação do corpo com o 

trabalho e alimentação em comunidades quilombolas, assim como ajudar a melhorar as políticas de 

educação em saúde relacionadas à obesidade. Você tem a liberdade de desistir a qualquer momento ao 

longo da pesquisa, não tendo nenhuma conseqüência à sua vida, conforme a resolução do conselho 

Nacional de Saúde. nº 196/96 ,de 10 de outubro de 1996; 

Os resultados obtidos serão divulgados para você e outros entrevistados, em reunião na comunidade e 

logo após na Universidade e em revistas que trabalham com esse tema. Nessa publicação nenhuma 

informação que traga prejuízo a você será divulgada. 

Você não será remunerada para participar da pesquisa em nenhum momento da mesma.  
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Teremos disponibilidade para esclarecer todas as dúvidas sobre o projeto antes e durante o tempo da 

pesquisa.  

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, você poderá entrar em contato com Polyana Barbosa 

da Silva, no Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia, sediada no Terreiro de Jesus, Pelourinho, Centro Histórico e/ou pelo telefone (71) 

3283-5573 ou (71) 8133-7601 ou e-mail: poly_nutri@yahoo.com.br. Como também com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição da UFBA pelos telefones (71) 3283-7700/7704, e-mail: 

cepnut@ufba.br, ou endereço Rua Araújo Pinho, nº 32, Canela, Salvador-BA. 

 

 

Compreendo os objetivos do estudo, seus riscos e incômodos, bem como seus possíveis benefícios para mim e 

para a comunidade. Sendo assim concordo em participar da pesquisa, respondendo à entrevista que me foi 

proposta e permitindo ser observada durante a execução de meu trabalho. Compreendi ainda que para o uso de 

imagens que inclua minha pessoa, um novo consentimento me será pedido. Autorizo a pesquisadora a utilizar 

os dados coletados, na forma em me foi informada neste termo. 

 

 

Nome Completo:________________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

 

 

Pesquisadora: Polyana Barbosa da Silva 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Salvador, _______de __________________________________2010 

 

 

 

 

 

 

 

Digital 

mailto:cepnut@ufba.br
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Aprovação do comitê de ética 
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