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Este é um texto elaborado a seis mãos, que fazemos a propósito de 
registros fotográficos realizados no Brasil e em Portugal, onde procuramos 
refletir sobre as nossas experiências de utilização da imagem fotográfica 
em pesquisa de campo e, de algum modo, acerca da presença da mulher 
nestas. Nele identificamos questões que vão surgindo, contextualizamos os 
métodos e a distribuição dos temas e, no último ponto, com base em estudos 
de caso, falamos do modo como, na construção de uma documentação 
fotográfica, se tenta alcançar uma perceção das atividades, problemáticas e 
modos de estar nas populações que desenvolvem uma economia da pesca a 
dialogar com as subjetividades de masculinidade e feminilidade.

A imagem fotográfica não transmite as experiências subjetivas dos 
fotografados. Os significados que atribuímos aos seus conteúdos, e que 
exprimimos por intermédio de legendas e textos, têm muito a ver com 
convenções e convicções: a atenção do pescador ao movimento dos dedos 
quando coloca o isco no anzol; os indícios de dor, desagrado, cansaço, 
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ironia, espanto, conforme os cenários, face ao esgar de uma face; inclinamo-
nos a assinalar como um signo de relação de propriedade a marca aposta ao 
objeto; a avaliação da sintonia das ações num grupo de trabalho; os sinais 
de desgaste nos utensílios são associados aos usos.

Chamou-nos a atenção, neste contexto, o relevo e o espaço que são 
atribuídos às mulheres nas fotos que representam os trabalhos na pesca 
artesanal. Citamos, para reforçar a relevância desta questão, “Las mujeres 
también participan en la pesca”, texto publicado pela FAO, Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura:

Millones de mujeres de todo el mundo trabajan, con o sin 
remuneración, en el sector pesquero. Aunque ellas participan 
sobre todo en las ocupaciones anteriores y posteriores a la 
pesca misma, a veces también participan en ésta. En el ámbito 
artesanal, sus actividades de preparación consisten en elaborar 
y reparar las redes, canastos y vasijas, y los anzuelos para la 
carnada, además de prestar servicios a los barcos pesqueros. 
Ellas mismas pescan por razones comerciales o de subsistencia, 
a menudo en canoas en zonas próximas a los lugares donde 
viven. También recogen larvas de lagostinos y pescados para 
alevines para surtir los estanques de acuicultura. Recogen 
algas marinas y mariscos, y a menudo trabajan con los 
hombres en el mar.4

Outro dado importante sobre a existência de mulheres na pesca 
artesanal, se refere ao Fundo Europeu de Pesca (FEP), que define em seu 
artigo 4, letra g), o princípio da igualdade entre homens e mulheres no 
desenvolvimento do setor pesqueiro e das zonas de pesca5. O texto informa 
que o percentual de trabalhadoras na pesca artesanal na União Europeia 
corresponde a 12%. Porém, onde estão estas mulheres nas imagens 
fotográficas? 

4  Fonte: http://www.fao.org/FOCUS/S/fisheries/women.htm. Acesso em 19 de jun. de 2015. 

5 Disponível em: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Women-in-fisheries-ES.
pdf. Acesso em 09  out. 2015.
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Fotografia 1: Pesca de bagre realizada em Canto dos Ganchos em Governador Celso Ramos – 
Santa Catarina, realizada por Naca, Nair Cabral, 61 anos pescadora há 50 anos.   

Foto: Rosário Andrade (2012)

A invisibilidade das mulheres na pesca artesanal é evidente no 
dia a dia das comunidades. Ao percorrermos, por exemplo, o Museu do 
Pescador no Montijo, que visitamos em 29 de junho de 2014, numa ocasião 
em que se realizavam as Festas de São Pedro, padroeiro dos pescadores e do 
Município, vimos imagens e outros documentos da história da comunidade 
local: escritos, painéis sobre o cotidiano no rio Tejo, a sociedade cooperativa 
e a religião. Todavia, apenas nesta última temática há a presença feminina, 
numa festa de São Pedro de 1948.  

Em “Las mujeres en la pesca: una perspectiva europea”6, os autores 
dão voz a esta invisibilidade na cadeia produtiva, identificando a estratégia 
utilizada por mulheres portuguesas ao contribuírem para a Caixas de 
Pensões, na condição de marinheiras embarcadas.

Nas pesquisas desenvolvidas em 2014, em Portugal, entrevistamos 
Maria e Glória, mãe e filha, que tiveram registro de pesca – implica, na 

6 Disponível em: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Women-in-fisheries-ES.
pdf . Acesso em: 09 out. 2015.
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legislação portuguesa, uma inscrição marítima feita na Capitania do porto 
e uma cédula profissional individual –, e trabalharam embarcadas em Vila 
Chã7, um porto de mar de uma freguesia portuguesa do concelho de Vila do 
Conde, localizada a cerca de trinta quilômetros ao norte da cidade do Porto. 

No ano anterior, em 2013, tínhamos conversado com um casal de 
pescadores: ele aposentado, mas, devido à necessidade de compensar uma 
reforma baixa com outros rendimentos, continuava a andar no mar; ela, à 
semelhança de outras mulheres de Nazaré, beneficiava, secava e comercializava 
o peixe na praia, com o apoio do marido. Indagada se era aposentada, ela 
respondeu imediatamente que, se fosse, não estaria ali. Encontramos nesta 
resposta conexão com a falta de acesso das trabalhadoras da pesca no Brasil 
aos direitos sociais. As mulheres que estão incluídas na cadeia produtiva da 
pesca, aos olhos da sociedade em geral, e no ponto de vista do legislador, 
ainda estão aprisionadas na categoria de mulher de pescador. 

 
Fotografia 2: Maria Luiza, Milu, 70 anos, beneficiando peixe. 

7  Sobre as pescadoras de Vila Chã vide Cole (1994)
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Fotografia 3: Francisco, 72 anos, 
reformado, também beneficiando peixe em 
Nazaré – Portugal. 
Fotos: Rosário Andrade (2013)

Os discursos e documentos da 
FAO, da FEP e das mulheres pescadoras, 
ainda não conseguem romper com esta 
concepção socialmente construída 
de divisão social do trabalho, na 
qual a ideia predominante é que 
mulheres não fazem parte desta cadeia 
produtiva, apesar das evidências aqui 
mencionadas.

Questões

Aprofundando os 
questionamentos anteriores, e à guisa 
de interrogação, quando pensamos 
em pesca, quais as imagens que fazem 
parte de nosso repertório acerca 
das pescarias artesanais? Quais os 
discursos imagéticos que permeiam 
nossa perceção sobre o tema?

Qualquer reflexão critica sobre este tema pode ser muitas vezes 
suplantada pelo nosso primeiro impulso perante uma fotografia: enunciarmos 
um juízo estético. Em seguida, em parte numa tentativa de compensar o 
mutismo da imagem, desejamos explicar os seus conteúdos, descrevê-los, 
falar sobre eles, comentá-los. É o papel das legendas e dos textos que a foto 
ilustra. Neste caso passamos a inscrevê-la no domínio da análise dos discursos 
e no dos dados quantitativos. É com base nestes elementos que podemos 
avaliar o interesse dado à presença dos atores femininos na fotografia. 

Num estudo de caso sobre o papel das mulheres na organização 
do trabalho no século XIX, embora se restrinja à literatura, Inês Amorim 
(2005: 657-680) faz uma análise da obra de Raúl Brandão, Os Pescadores, 
que nos ajuda a desenvolver e clarificar os nossos pensamentos. Diz esta 
autora que há um imaginário que permite “visualizar estas mulheres 
sempre em movimento”, “através dos pregões, das bulhas, dos choros, do 
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passo miúdo, descalço, em corrida contínua”, e conclui que elas se situam 
“em três níveis de atuação”: o trabalho na praia e, por vezes, a bordo; o 
“desempenho reprodutivo, a multiplicação de filhos” (muitos filhos); e a 
“tomada de decisões”, porque “registra, gere, manda, poupa, gere os bens, 
arruma e manifesta”. Estes traços, quando postos em relação, “desenham o 
perfil da mulher da praia, que a coloca como principal agente de organização 
do trabalho” (Ibid., pp. 670-671). Na opinião de Inês Amorim (Ibid., 674), 
Raúl Brandão apreende e exprime bem “um mundo menos tangível, que 
envolve o lado emocional e psicológico… As mulheres simbolizavam a 
reserva necessária à continuidade, em mar e em terra…”  

Apesar de em muitos locais nos assegurarem que a mulher arma as 
artes, conserta e limpa-as quando estão “avariadas”, “partidas” ou cheias de 
lixo8, fazendo quase todos os trabalhos dos homens – devemos aqui ressalvar 
o fato de, em Portugal, a participação das mulheres em funções piscatórias 
poder variar de uma comunidade para outra, mesmo que sejam vizinhas –, na 
maioria das vezes esta participação é muito mais discreta que a dos homens. 
Eles espalham-se pelos espaços dos bairros, dos portos e dos armazéns, 
caminham nas ruas com as suas lancheiras quando vão para a “maré”9 ou 
regressam dela. Elas trabalham no interior dos armazéns, nos pátios internos 
das casas, mesmo quando pertencem a companhas de terra ou às cooperativas 
de redeiros/redeiras. São mais notadas na venda do pescado nas ruas e nas 
praças, incluindo a lota ou mercado de primeira venda do peixe.

Se transportarmos estas reflexões para a questão da voz, da fala, do 
registo das expressões orais, e se acompanharmos as perspetivas de Sylvain 
Maresca (1996, p. 11-13)10 e de Collier (1973, p. 235-254)11, por exemplo, as 

8  No calão marítimo português são, por exemplo, redes que se romperam, ou que regressaram do mar 
com limos, aparelhos de anzóis que é preciso preparar para iscar e meter-lhes o isco, etc.

9 Uma maré é entre os pescadores portugueses o intervalo de tempo que decorre entre a saída e o 
regresso a um porto, e que inclui as operações de pesca que entretanto se efetuam.

10  O autor refere-se à fotografia documental e traz para debate o estatuto da observação em campos como a 
antropologia e as narrativas de viagem, e a relação do investigador aos fatos e à escrita: diz que o dispositivo 
fotográfico tem homologias com o dispositivo intelectual das ciências sociais, razão por que os etnólogos o 
integraram, bem como ao filme, nas práticas científicas, em especial no terreno. A tomada da foto acabaria por 
desaparecer da elaboração intelectual dos factos observados porque as ambições teóricas a distanciam dos 
clichês fotográficos, apesar do envolvimento empírico os aproximar, em princípio, das ciências sociais (p. 13).

11  Collier distingue a análise do comportamento humano através dos registos fotográficos, filmados e do 
desenho, sendo o modo mais realista a imagem filmada: o filme é um instrumento adequado ao estudo do 
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nossas experiências dizem-nos que as mulheres parecem menos inclinadas 
a dar testemunhos de vida diante das câmaras de filmar – uma atitude que 
merecerá um olhar analítico cauteloso acerca das relações homem/mulher 
–, retiram-se, voluntariamente ou de modo forçado12, das possibilidades de 
serem mais contundentes em relação à busca de uma verdade. Para estes 
autores o filme teria um papel mais vasto, flexível e rigoroso na recolha de 
informações, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento 
de análises: a legenda, ou o texto mais longo, no ato de orientar o olhar do 
observador, encaminham a interpretação sobre a fotografia; em contraste, 
porque o registo filmado se inscreve no domínio da oralidade, do depoimento 
livre, considerá-lo-iam um documento pelo menos mais livre de censuras. 

Neste aspeto particular, e como uma nota adicional, talvez 
possamos contrapor à presença do som, e do movimento, que tornarão o 
filme mais fiel à realidade, a capacidade da imagem fixa para apresentar 
detalhes e proporcionar condições para a busca de sinais de interioridade 
e espiritualidade nos retratados, ou de outros sentidos no mundo de 
instrumentos, objetos e pessoas: expressões do rosto, posturas e gestos, 
espaços e distâncias entre personagens, rituais e costumes. 

Dois fatores a destacar na prática fotográfica quando recorremos a 
ela no trabalho de terreno. É um meio sensível aos materiais empíricos e às 
problemáticas da representação. Em projetos de investigação, embora possa 
ser considerada como adereço de um caderno de campo, para acompanhar as 
anotações acerca das formas de trabalhar, podemos ir mais longe e ordená-la 
em sucessões de imagens, à semelhança de uma narrativa, variando inclusive 
a distância focal para diversificar a escala da informação e apreender a 
sequência e dinâmica dos procedimentos. Dois exemplos que aqui damos: a 
dança com o santo nas Festas de São Pedro, no Montijo; o alamento de uma 
rede de cerco à sardinha pela companha da traineira Célia Maria.

comportamento humano; a fotografia explora a área da comunicação não-verbal e só ganha uma dimensão 
científica nas investigações arqueológicas, embora dê aos estudos de cultura uma tangibilidade científica; 
o desenho, por sua vez, é uma expressão criada pelo artista a partir da suas experiências, aberta a leituras 
personalizadas a partir das emoções do observador (Ibid, p. 245)

12  A fotógrafa, pesquisadora e produtora cultural Juliana Andrade Leitão e as pesquisadoras Maria do 
Rosário de Fátima Andrade Leitão, Rose Mary Gerber e Cibele Dias da Silveira conseguiram romper estas 
barreiras e elaborar fotografias e vídeos com trabalhadoras da cadeia produtiva da pesca no Brasil. 
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Fotografias 4 e 5: Um dos momentos do ritual da “lavagem” em 29 de junho de 2014, 
que se realiza nas festas em honra de São Pedro, no Montijo, Município da margem Sul 
do rio Tejo. Os que nele participam vão em romaria da sede da Sociedade Cooperativa 
União Piscatória Aldegalense (SCUPA), fundada cerca de 1910, a uma capela localizada na 
periferia da povoação, e regressam, sempre conduzidos por uma banda de música. Esta 
sequência assinala a chegada a esta associação, quando se realizou uma dança com o 
santo. Fotos: Luis Martins (2014)

 
Fotografias 6 e 7: A pesca da sardinha com redes de envolver e alar para bordo implica uma 
série de ações complexas. Esta sequência retrata alguns momentos da recolha da arte. Já 
perto do final, quando se começa a “enxugar a rede”: os camaradas juntam-se a uma 
borda e puxam-na de maneira a concentrar o peixe, que será ser recolhido para caixas 
térmicas. Fotos: Luis Martins (2014)

A fotografia é também um meio útil para fomentar contactos e 
ajudar na aproximação às comunidades: oferecemo-las às pessoas com 
quem dialogamos, aos nossos informantes mais chegados. Estas são, por 
isso, ocasiões de que podemos tirar partido para esclarecer dúvidas sobre 
os nomes dos objetos, a maneira de os usar e, de modo geral, características 
que nos passam despercebidas nas conversas iniciais. Neste processo, o olhar 
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pode descobrir o que no diálogo ficou por dizer, ou o que na entrevista ou 
no inquérito não foi suficiente para a recolha de dados, principalmente nas 
ações em que é forte a componente sensorial e é necessário pormenorizar 
gestos, obter esclarecimentos do artesão e artesãs em matérias de maior 
complexidade.

Métodos

Mostramos, inevitavelmente, ao nos virarmos para trás, a fim 
de reconstruirmos os percursos que marcam as nossas investigações, 
um cenário simplificado dos embaraços e das dúvidas que nos tolhem, 
perturbam, estimulam e inspiram. Queremos dizer que é comparativamente 
mais fácil citar, indicar a presença de um/a autor/a e de uma corrente 
teórica nos métodos empregues, do que reconhecer o grau de dificuldade 
que se eleva ao procurarmos identificar o modo como o que lemos se 
entranha nos pensamentos, cria motivações evidentes e inconscientes. Esta 
é a parte, incomensurável, que fica por dizer quando falamos em métodos 
de trabalho. 

É neste contexto que a bibliografia final assinala algumas obras 
e artigos que ajudaram a estruturar um protocolo, e a evitar a tomada 
impressionista e dispersa de fotos, nas palavras de Maresca (1996: 133-134)13. 

Escolhemos catorze categorias, conjuntos nos quais reconhecemos 
uma forte permeabilidade das diferentes classes umas em relação às outras. 
Por exemplo, a foto de uma atitude pode corresponder ao registro de uma 
tecnologia de trabalho, ou a de uma cerimônia conterá, muitas vezes, 
elementos de informação relativamente às questões de gênero. 

Esta é também uma classificação experimental. Os projetos 
de investigação e os responsáveis por eles têm com frequência os seus 
próprios caminhos de intuição e descoberta, que é preciso respeitar em 

13  A antropologia procura estender as suas análises aos fenômenos de comunicação não verbal, trocas 
silenciosas e que passam pelos olhares e expressões, mímicas, gestos, distâncias, o que suscitou 
investigações sobre a sociabilidade no quadro de reuniões, festas, hábitos urbanos, trabalhos que 
pressupõem um protocolo da tomada de fotos, porquanto, nas palavras do autor, “uma dispersão de 
fotografias realizadas sem preocupação sistemática não forneceria senão apanhados impressionistas”.
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nome da diversidade. Em estudos de caso, as fotos relevantes têm a ver 
com o tema a pesquisar: num embarque para a observação de artes de 
pesca com ganchorra serão Trabalho e Tecnologia; neste acervo aparecerão 
igualmente, segundo o lugar e relevo que lhes atribuirmos, Pessoa, Atitude, 
Vestuário, Representação (figuras ou imagem contra o mau-olhado, o 
azar), Idade (estrutura etária da tripulação ou companha de um barco), 
Alimentação (os lanches que os pescadores comem nos intervalos das 
operações, a caldeirada que se cozinha). Num registro fotográfico da 
descarga da sardinha podemos encontrar relações entre Pessoa e Gênero, 
Trabalho, Transporte e Meio de Locomoção. Todavia, encontramos, na 
mesma lógica, Atitude, Vestuário, Tecnologia.

Pessoa e Masculino/Feminino (Gênero) (retrato; indivíduo; grupo; 
multidão), Paisagem (campo; curso de água; estuário; enseada, baía; mar; 
planta), Idade (nascimento; infância; adolescência; maturidade; velhice), 
Atitude (observação; contemplação; contentamento; tristeza; zanga; 
irritação; exuberância; concentração), Vestuário e Ornamento (roupa 
e adereço; escarificação; tatuagem e joia), Cerimônia (ritual religioso, 
político, social, como a liturgia, oração, penitência, procissão, romaria, 
peregrinação, promessa, confissão, bênção, inauguração, comício, a 
saudação, o abraço, o brinde, o diálogo e a conversa, namoro, reunião, 
discussão, debate), Representação (pintura; escultura; fotografia; teatro; 
dança; documentário; ficção; canto; música; circo; pantomima), Jogo 
(coletivo; individual), Alimentação (ingrediente; confeção; consumo; 
transformação, conservação), Trabalho (gestos, posturas), Tecnologia 
(construção; instrumento ou artefacto; mobiliário; adereço ou vestuário de 
proteção específico; motor), Transporte e Meio de Locomoção (embarcação; 
jangada; carro; comboio, avião) e Design.

A curta reflexão acima feita tem a ver com a preparação e 
organização da pesquisa de campo e das observações, assim como com a 
predisposição do/a investigador/a para captar, por intermédio da escrita 
e da imagem fotográfica, os espaços de circulação e as manifestações 
discursivas menos notórias da atividade feminina: só apreende de modo 
consciente que se prepara para o fazer. 
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A análise da realidade através da fotografia envolve ainda métodos 
de interpretação, que, a um nível ideal, seriam interdisciplinares, baseados 
em modelos linguísticos, das ciências sociais, de tecnologia (lentes, ótica, 
temperatura da cor, etc.), que dão ao/a investigador/a bastante comodidade, 
desde que possuam um conteúdo informativo interessante e claro14.

Apercebemo-nos de um duplo risco ao olharmos retrospetivamente 
para a nossa experiência de tomada e estruturação das coleções de 
imagens: sobrevalorizarmos o desejo de coligir um acervo de imagens, 
e portanto prestarmos menos atenção às observações e pesquisas que 
conduzem a investigação ao produto escrito; e, por consequência, sem que 
tivéssemos consciência ou pudéssemos conter os efeitos, a possibilidade de 
transferirmos para as fotos o foco do estudo e meditação. 

Os aparelhos digitais, que desbloquearam um comportamento que 
se encontrava contido pelo custo dos materiais (rolos, revelação), parecem 
ter contribuído para elevar a propensão de olhar a vida material através 
da ordem das representações: tirar, num impulso inexplicável, mais e mais 
fotos, talvez na esperança que da coerência intrínseca das sequências, quase 
à maneira de um texto ou de um filme, surjam as maiores possibilidades 
informativas; atualizar a que tirámos momentos antes, talvez para comparar, 
apreender um pormenor que se suspeitava ter ficado de fora, ou que se 
considerava ter sido mal apanhado; captar “o que se altera” entre pequenos 
intervalos de tempo. 

Estamos sempre a justificar a nós próprios esta ânsia. Nas 
observações de campo, ou já no arquivo de uma entidade pública, ou 

14  Para Liz Wells e Derrick Price (1997, p. 38-39),  a imagem fotográfica encontra-se na confluência das 
ciências positivas, do pensamento social e das humanidades, o que leva a um debate bastante divergente e 
levanta dificuldades na construção de uma teoria da fotografia. Teríamos, na sua perspetiva, duas grandes 
linhas: uma a) Análise da retórica da imagem que destaca o olhar e o desejo de olhar, onde predominam 
modelos inspirados na linguística e na comunicação visual, que põe, entre os seus objetivos, compreender 
os processos de produção de significado; e uma b) distinção entre teoria da fotografia e criticismo, feita por 
Victor Burgin (Thinking Photography 1982, London: Macmillan), que seria fundamental, visto que a partir 
dos anos 1980 a teoria fotográfica é percebida com base numa referência às tecnologia e técnicas como a 
óptica, a temperatura da cor, etc. Segundo este último autor, citado por Wells e Price, haveria um criticismo 
avaliativo e normativo, autoritário e opinativo, construído sob uma amálgama de influências contraditórias, 
e não uma teoria adequadamente desenvolvida, que, sublinha, deve ser interdisciplinar e envolver-se tanto 
com técnicas como com processos de significação.
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nos nossos arquivos pessoais, este fenómeno ganha uma dimensão 
impressiva. Numa pujança quantitativa, o mundo, à luz do visionamento 
reiterado dos mesmos processos, manifesta-se como uma engrenagem 
de rotinas aparentes à medida que folheamos as bolsas onde se colocam 
os diapositivos, ou passamos no ecrã do computador as imagens digitais: 
lançamento e alamento dos aparelhos (num ritmo que se estende durante 
quase todo o embarque); operações intermediadas pelas tarefas de os 
despescar, selecionar as capturas por espécies e tamanhos, etc.; o pescador 
a medir, em braças, o comprimento dos estrovos, bem como a distância 
de estrovo a estrovo na madre, sempre com os mesmos gestos de abrir os 
braços em toda a amplitude, cortar a linha, abrir os braços e cortar a linha; 
a mariscadora buscando, de sachola numa mão e balde na outra, os sinais 
da presença da amêijoa; a vendedora ou vendedeira de pescado a percorrer 
as ruas da cidade e a socializar com os seus clientes; a mulher ou o homem 
a amanharem o peixe e a cozinhá-lo para um convívio ritual.

Estudos de Caso: percepção das atividades na pesca

A possibilidade de, sem limites, reproduzir a imagem fotográfica, 
porque os meios eletrônicos e os dispositivos de digitalização operam 
uma desmaterialização dos suportes, leva Hans Belting (2001, p. 21) a se 
perguntar sobre os impactos que se fariam sentir na nossa experiência de 
olhar. A foto já não é só o objeto que se encontra sobre as cômodas, ou 
pendurado nas paredes, e que pertence aos adereços de ornamentação, 
estatuto e afeto da família. Também não integra já o imaginário dos anos 
1800, que a via como instrumento de identificação judiciária e, mais além, 
como base para a formação de quadros teóricos que permitiam traçar o 
perfil e carácter das pessoas, com a ajuda de medições corporais e sinais 
particulares – descodificação das tendências de comportamento, num 
exercício efetuado pelo aparelho fotográfico e por instrumentos de medição, 
do que é do domínio visual, para tentar desvelar relações de causalidade ao 
nível dos processos mentais e psíquicos dos seres humanos. 

Frente à imagem, o observador trava um “combate” para descobrir 
significados, presume que o/a fotógrafo/a teve, ou não, habilidade para 
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nela revelar valores espirituais para lá e em relação com os sinais físicos. 
Supõe, igualmente, que é com legitimidade que descobre sob estes a atitude 
contemplativa, triste, zangada, angustiada, exuberante, esforçada. 

A legenda, o comentário à foto escrito pelos autores, traz-nos uma 
realidade que se capta através da máquina fotográfica. Mas talvez traga 
também o/a leitor/a que gostaríamos de ver surgir em cada pessoa, com 
uma atenção específica às marcas de passagem de cabos e redes no bico da 
popa de uma embarcação da xávega, aos sinais também causados pelo atrito 
na amura de um barco de pesca ou num bordão que se usa para auxiliar as 
manobras de alamento de redes, aos entalhes na madeira ou riscos em tinta 
utilizados para tirar medidas numa vara de uma companha de terra de uma 
embarcação do cerco à sardinha. 

Haverá temas, contudo, que estão nos níveis subcutâneos e que a foto 
por si só não desvela. Precisam que a legenda afira e exprima relações de poder, 
teias de influências, os efeitos de uma iniciativa regulamentar, a melhoria 
das condições de trabalho num porto. É aqui que a escrita desmultiplica o 
olhar relativamente à tomada da foto e à imagem, e induz uma componente 
experimental na observação empírica e no tratamento dos acervos: a praia e 
o barco varado na areia; a pessoa e a mão; a embarcação de perfil e a roda de 
proa; o/a pescador/a a moldar uma peça do corrico, e a testá-la por sopro. 

A fotografia digital facilitou a constituição de coleções e descrições 
documentais por parte do/a investigador/a individual e de equipes de 
investigação, o que confere espessura, em termos quantitativos e qualitativos, 
à informação que com elas e a partir delas se recolhe e sistematiza. Duvidamos 
que as imagens nos forneçam significados psicológicos, inclusive relativos 
às experiências, subjetivas, de tomada da foto. Do nosso ponto de vista elas 
oferecem, fundamentalmente, um assento concreto às observações: por 
norma as construções e paisagens, os/as fotografados/as e os objetos que os 
rodeiam, os instrumentos, exprimem pequenas circunstâncias relativas aos 
ofícios, e às pessoas, que se procurou não deixar cair no anonimato. Poderá, 
porventura, contribuir para a descoberta – numa dupla aceção, por um 
lado pôr em relevo, destacar, dar a ver, e por outro alcançar novas perceções 
– dos múltiplos papéis das mulheres na vida cotidiana.
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