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INTRODUÇÃO: 

Como um coração que se movimenta em sístole e diástole, duas lagunas localizadas no litoral 
médio de Alagoas constroem paisagens através da circulação de água entre canais interconectados de 
rios vindos do interior do estado e o constante avanço do oceano Atlântico através da desembocadura. 
Foi assim que em 1917, o militante comunista Octávio Brandão (1999) descreveu o Complexo Estuarino-
Lagunar Mundaú Manguaba no seu livro clássico Canais e Lagoas. No entanto, ainda que conectadas 
por um mesmo sistema hidrogeomorfológico, o jovem pensador alagoano já entrevia as modificações 
que viriam a separar os dois corpos d’água. Segundo ele, enquanto a laguna Manguaba se espreguiça 
e dorme, a laguna Mundaú se agita. Não sem razão, afinal, desde o século XIX as margens do Mundaú 
passaram a ser habitadas por populações negras na formação da cidade de Maceió, capital do estado. 
Nesta época, a lagoa Mundaú1 foi um território onde a dominação antrópica monocultora era posta no 
limite. Sobre o curso do rio Mundaú, o cenário de simplificação e segregação da plantation no interior do 
estado de Alagoas era deixado para trás. Em sua superfície, escoavam pessoas e mercadorias para a 
cidade de Maceió com destino ao oceano. Toda a agitação, a qual Octavio Brandão se refere, deve-se 
ao fato de suas águas terem sido um ponto de ínterim entre rio e mar, entre local e global, onde a 
urbanização incipiente permitia simultaneamente a fuga das rígidas estruturas da plantation e a 
circulação de pessoas e mercadorias. Em suas margens indomáveis (Tsing, 2015) homens e mulheres 
levavam a vida, agachados com a água salobra entre os joelhos, catando sururus (Mytella falcata), aratus 

(Goniopsis cruentata) e guaiamuns (Cardisoma guanhumi) como forma de garantir alimento e renda.  

Octavio Brandão estava certo e anos mais tarde a agitação se transformou em tormenta. A partir 
da década de 1970, uma série de investidas desenvolvimentistas unem-se à crescente urbanização de 
Maceió num esforço de modernização local. A lagoa Mundaú, então, ganha protagonismo no cenário de 
acelerada modificação dos modos de vida da sociedade maceioense. Poços de sal-gema encontrados 
após prospecções na lagoa tornam-se atrativos econômicos para o regime militar e investimentos 
massivos foram lançados para a implementação da indústria cloroquímica, na expectativa de que a 
planta industrial possibilitasse empregos qualificados e a geração de receita para o estado de Alagoas, 
livrando-se finalmente da dependência da decadente indústria canavieira. A construção do Dique-
Estrada é o marco inicial na modificação radical da paisagem lagunar (Duarte, 2010). Em parceria com 
o governo estadual e municipal, o projeto do regime militar aterrou canais alagáveis e criou uma rodovia 
interligando os poços de extração no bairro do Mutange ao Complexo Cloroquímico localizado no Pontal 
da Barra. As obras de construção do dique atravessaram toda a década de 1970. Enquanto na cidade 
de Maceió, o desenvolvimento industrial atrelado ao setor químico animava a população local com a 
promessas de modernização, a economia canavieira no interior do estado passava por uma crise. Parte 
desse processo foi etnografado nos anos 1980 pela antropóloga Beatriz Heredia (1988), que 

 
1 Apesar de em termos geomorfológicos ser considerada uma laguna, dada a sua salinidade e aos canais que a ligam ao 
oceano, a Mundaú é conhecida e identificada como uma lagoa pela população local.  
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caracterizou a crise da economia canavieira como uma crise de crescimento, no qual a falência de 
algumas usinas as margens dos corpos d’água foi seguida de um investimento de crédito na tecnificação 
da produção sucroalcooleira, o que teria incentivado algumas usinas a se instalarem agora em regiões 
de planície tabular. Esse rearranjo das relações produtivas fez com que uma massa de trabalhadores 
migrasse. Alguns seguindo as usinas e indo para outros municípios no interior do estado, outros indo ao 
Sul do país. Mas havendo aqueles que viram em Maceió uma oportunidade para seguir novos caminhos. 
É graças ao êxodo rural que a paisagem do Dique-Estrada foi reapropriada. Imigrantes do interior do 
estado, não encontrando emprego na capital, assentaram-se entre a lagoa e o dique e lá aprenderam 
com os pescadores da região a catar sururu como uma forma de obtenção de renda.  

Entre a cidade e a lagoa Mundaú, esses recém-chegados à Maceió passaram a habitar 
construções irregulares, feitas inicialmente a partir de tábuas e lonas, dando início ao que posteriormente 
ficaria conhecido como “favela sururu de capote''. A área, que durante muito tempo permaneceu com 
infraestruturas precárias de água, saneamento e eletricidade (o que ainda é o caso para alguns dos 
moradores), passou a marcar um mal-estar na sociedade alagoana que segue até os dias de hoje. 
Atualmente, conflitos entre o Estado e os habitantes locais passam a ser marcados também pela disputa 
por reconhecimento dos moradores como pescadores, que dependendo e nutrindo relações de pesca 
com a lagoa, diferem daquela que os projetos de Estado moderno têm mobilizado. Frente aos debates 
políticos em que a população local está envolvida, desde a década de 1990, diversos pesquisadores 
têm tomado partido desses debates, produzido artigos, dissertações e teses sobre a região. Assim, se 
segundo Bruno Latour (2019), a produção científica passa a entrar na cena política articulando 
operadores críticos como o da naturalização e da socialização para de algum modo conferir ordem à 
aparente desordem socioambiental do local, esses trabalhos têm tensionado as disputas políticas 
através da enunciação de verdades factuais as quais o Estado não deveria desconsiderar. No entanto, 
ainda assim, ao se manterem debitarias de suas respectivas tradições disciplinares, essas pesquisas 
aparecem produzindo mais uma camada de sentido sobre a região, em alguns momentos sobrepondo-
se as outros regimes de conhecido em disputa. Foi em face a essa tensa acomodação das práticas 
científicas meio as disputas políticas entre pescadores e Estado que tentei repousar meu olhar 
investigativo. Inspirado por Marilyn Strathern (2013), passei a considerar que relações pensam relações 
e, com isso, me questionar de que modo as dinâmicas de pesca do sururu pode ou não ser pensadas 
através dos trabalhos científicos sobre a região. Assim, desde sua aprovação, ao longo do período desta 
iniciação científica mergulhei em um mar de documentos tendo em mente encontrar respostas para as 
seguintes questões: 

a) O que e quanto se produzir sobre a região? 
b) O que alguns dessas produções nos dizem sobre as dinâmicas de pesca do sururu? 
c) Como é possível articular esses trabalhos tendo em vista a possibilidade de tornar sensível e 

inteligível os modos de existência dos pescadores de sururu? 

METODOLOGIA: 

Para poder concretizar essa empreitada, tive de encarar a vertigem da hiper produtividade de 

artigos científicos. Tomando o Banco de Dissertações e Teses da Capes, o Latindex e o Scopus2 como 

bases de dados científicos em que pudesse encontrar a produção científica que me interessava, acessei 

estes sites e busquei por uma única palavra-chave (“Mundaú”). Ao longo dos meses, abri cada resultado 

encontrado, li seu resumo e segui para seu local de depósito (periódico ou repositório). A situação em 

que me encontrava talvez lembre aquela narrada por Bruno Latour e Steve Woolgar em A Vida de 

Laboratório (1997). Ainda que em espaços e contextos diferentes, me via afogado em artigos, teses e 

dissertações, tentando encontrar sentido nesses valorosos artefatos científicos. Todos esses, textos que 

 
2 A escolha por trabalhar com duas bases para os artigos científicos está respaldada nas diferentes características 
da produção científica das supostas duas culturas: humanidades e as ciências duras. Isto é, se pesquisadores das 
humanidades, convencionalmente, publicam mais em periódicos nacionais e em língua portuguesa, tive de 
privilegiar a base Latindex. que mantém esse mesmo foco. Quanto à base Scopus, a grande maioria dos artigos 
indexados a ela compõe periódicos internacionais, publicados em inglês, de áreas relacionadas às ciências 
naturais. 
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buscam inscrever a realidade exterior em palavras, não sem antes operar sob rigorosos processos de 

modulação e enquadramento do mundo. Sua forma em documento digital demandou que lhes conferisse 

alguma organização capaz de me ajudar a pensar e lidar com esse imenso mar de informações. Assim, 

segui alguns critérios de ordenamento que me permitiram construir o banco de dados desta Iniciação 

Científica. Essa metodologia, de caráter quantitativo, permite a comparabilidade entre informações 

díspares. Ao reduzir um dado coletado a variáveis previamente determinadas, a construção de um banco 

de dados permite compararmos informações desse elemento com quaisquer outros (n) elementos que 

compõem o mesmo conjunto (Lima, 2016). Assim, em uma planilha do Google Sheets, os artigos, as 

teses e dissertações estão descritos de acordo com: título, resumo, periódico (no caso dos artigos)/tipo 

de documento (tese ou dissertação), link, autor, ano, instituição de origem, grande área, área básica, 

área de concentração e um campo à parte para outras observações, quando pertinente  Cabe notar que 

os critérios para descrever cada documento dentro dessas variáveis não foram determinados por mim, 

mas compõem informações presentes no local onde estão indexados. Com exceção da classificação por 

área do conhecimento, cujo critério utilizado corresponde a associação entre o Programa de Pós-

Graduação e/ou Centro de Pesquisa e tabela de áreas do conhecimento do CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Após esse momento, recolhi amostras dos documentos coletados, tomando por referência as 

grandes áreas do conhecimento, descritas pela CNPq. Assim, para cada 5 trabalhos de cada grande 

área, selecionou-se um para ser lido. Estando separados em subpastas dentro das pastas em que estão 

catalogados no Drive, estes documentos foram lidos e analisados com base numa ficha para análise do 

conteúdo. Nestas fichas, continha os seguintes campos para serem preenchidos com base em cada 

documento selecionado: Nome do documento, Base de origem, Grande Área, Área, Área de 

concentração, Caracterização do objeto, Observações sobre a bibliografia científica mobilizada, Questão 

de pesquisa, Metodologia, Agentes citados, Comentários adicionais, Recursos inscrições mobilizadas. 

Esses pontos a serem preenchidos para a análise de conteúdo estiveram, por sua vez, respaldados em 

princípio norteador da Antropologia da Ciência: o de entender quem são os atores, os instrumentos e 

entes que entram em cena no processo de estabilização de um fato científico (Latour, 2011). Ao final 

deste exercício, os documentos serviram de base para a escrita fabulativa. Esta estratégia, amplamente 

mobilizada entre as diversas disciplinas das humanidades, está comprometida com a produção de 

descrições que não se eximam nem em demarcar a posição situada da produção conhecimento 

(Haraway, 2016), nem em apontar para as implicações de sua escrita nos atos de reconhecimento e 

reparação da violência onto-epistêmica perpetrada contra populações subjugadas ao longo da história 

(Hartman, 2020). Neste sentido, a escrita fabulativa visa deslocar os fatos científicos de sua tendência 

por abstrair e sobrecodificar o mundo vivido. Através dessa prática, se promove um empirismo aditivo, 

no qual os fatos são mobilizados na construção de camadas de sentido e referencialidade que permitem 

a disputa por mundos possíveis. Isto é, os enunciados tomam forma pragmática. Esta concepção, que 

Isabelle Stengers e Didier Debaise denominaram por gesto especulativo, permite “colocar o pensamento 

sob o signo de um engajamento para e por um possível que precisa ser ativado, tornado perceptível no 

presente” (Stengers; Debaise, 2013, p. 4). Assim, a fabulação não ignora os fatos, mas também não 

reclama sua autoridade. O que ele faz é buscar através da narratividade a possibilidade produzir 

experimentos de pensamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 A partir da coleta e organização dos documentos científicos arranjados na matriz de dados, 

construí a seguinte tabela representando os dados quantitativos da produção sobre a região da Lagoa 

Mundaú. Eles foram ordenados seguindo a quantidade de documentos encontrados em cada Grande 

Área e relacionados a cada uma das bases acessadas. Na linha “Outros” da primeira coluna constam 

trabalhos de Programas de Pós-Graduação e/ou grupos de pesquisa transdisciplinares, que não 

puderam ser enquadrados em nenhuma das Grandes Áreas. 
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BDBTD & CDTC Latindex Scopus Compilado 

Ciências Biológicas 5 3 8 16 

Ciências da Saúde 2 1 0 3 

Ciências Exatas e da Terra 30 4 20 54 

Ciências Humanas 7 1 1 9 

Ciências Sociais Aplicadas 6 1 0 7 

Engenharias 5 1 5 11 

Outros 5 0 1 6 

Total 60 11 35 106 

 
Ao longo da minha incursão por entre os resumos, não pude encontrar referências diretas a 

“lagoa mundaú”, tal qual é conhecida no debate público e cotidiano da cidade. Esses documentos, ora 
falam em “Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú Manguaba (CELMM)”, ora em “Orla lagunar”. Oposição 
que, não por acaso, aponta para um outro contraste interessante. Os trabalhos sobre o CELMM, em sua 
maioria estão concentrados nas ditas ciências duras (biológicas, exatas e engenharias); enquanto os 
trabalhos sobre a Orla lagunar estão concentrados nas ditas ciências moles (ciências humanas e 
ciências sociais aplicadas). Essa separação entre campos de análise distintos, ao operarem com 
arcabouços teóricos-metodológicos incompatíveis, repercutem a divisão moderna do conhecimento 
científico em duas culturas. Se formos seguir a letra os caminhos percorridos por esses cientistas na 
produção dos seus fatos, estaríamos necessariamente incorrendo mais uma vez ao problema político 
que me trouxe até aqui: o de ignorar o movimento anfíbio que modula a vida dos pescadores e sururus, 
que constantemente transitam entre água e terra. Ainda assim, lendo e fazendo a análise de conteúdo 
destes trabalhos pude perceber de que modo conceitos e entes, ao serem operacionalizados, repensam 
e reenquadram a dinâmica de pesca dentro dos esquemas lógicos desses trabalhos científicos. 

 Ainda assim, o exercício de fabulação me permitiu arranjar os autores e entes envoltos no 

arruinamento da paisagem lagunar, possibilitando a figuração da posição e das condições de pesca na 

região. Partindo de uma tese em Geologia que apontava para a geomorfologia e evolução da plataforma 

costeira do CELMM, segui um desencadeamento lógico de uma sequência narrativa linear que permitiria 

conceber o sentido do processo de modernização. Ao estilo das Mitológicas de Claude Lévi-Strauss, a 

fabulação seguia através de conexões lógicas entre documentos diferentes, em muitos casos 

conectados através de referências bibliográficas notórias para os trabalhos citados ou dentro das 

discussões sobre o Antropoceno na Antropologia. Ao final do exercício, as pesquisas em Química 

Analítica sobre a presença de metais pesados na água e dos sururus, as dissertações em Arquitetura e 

Urbanismo sobre a formação da periferia Sururu de Capote e os aterros do Dique-Estrada, os artigos de 

Engenharia Hidráulica sobre o assoreamento dos canais da lagoa e as publicações em Zoologia sobre 

a morfologia e crescimento de siris e caranguejos foram colocados lado a lado, tornando possível 

retraçar os emaranhados de natureza-cultura sob os quais os pescadores e sururus estão imersos. 

CONCLUSÕES: 

 Através da condução desta pesquisa pude perceber de que modo a produção científica operou 

e opera frente as disputas políticas que envolvem pescadores de sururu e o Estado nas margens da 

lagoa Mundaú. A predominância de documentos referentes as ditas ciências duras, apesar de terem 

configurado uma dificuldade para o empreendimento da pesquisa, forneceu algumas conclusões 

interessantes. A leitura desses trabalhos e sua aplicação no exercício de fabulação permitiram entrever 

como a separação entre objetividade e subjetividade, e humanos e não humanos são retroalimentadas 
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dentro da produção de um documento científico. Assim, mais do que não serem polos opostos e fixos 

que emergem ao longo de um delicado processo de purificação, como defende Latour (2019), pude 

observar que os documentos científicos sobre a região lagunar apontam para a heterogeneidade tanto 

dos regimes de objetividade possíveis, quanto para diferentes grupos de humanos (Estado, industrias 

sucroalcooeiros, pescadores) e não-humanos associados ao arruinamento da paisagem (Metais 

pesados resultados da gestão urbana, vinhoto, sururus e caranguejos). Ao construí a fabulação que 

resultou desta pesquisa, foi possível entrever como através dos diferentes enquadramentos podemos 

encontrar rastros que nos levam a pensar as dinâmicas de pesca de sururu estando sempre 

emaranhadas as transformações e disputas sob o qual a modernização da cidade de Maceió está 

envolvida. 

Ainda que essa Iniciação Científica tenha me permitido esboçar o processo de arruinamento da 

paisagem lagunar, a narrativa possui lacunas. Nela, os pescadores não podem reivindicar sua 

identidade, a lagoa é reduzida a um plano de fundo, e os sururus, quando presentes, não demonstram 

agência frente ao processo de arruinamento. Buscando continuar investigando sobre as repercussões 

do processo de industrialização e urbanização sobre a pesca do sururu, agora explorarei uma outra face 

da moeda. Através de uma pesquisa etnográfica conduzida junto ao Movimento dos Povos da Lagoa, 

tentarei entender que histórias, conhecimentos e afetos são mobilizados para a reinvidicação da 

paisagem lagunar enquanto um território historicamente habitado por pescadores pobres e negros. 

Assim, com próxima investigação, pretendo tornar evidente como pescadores, sururus e lagoa se 

articulam frente ao Estado e as produções científicas sobre a região.  
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