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RESUMO 

 
A dura realidade das mulheres no Município de Indiaroba se alarga para muito mais dos 

afazeres domésticos cotidianos. Todos os dias, elas precisam de coragem e determinação para 

adentrar no manguezal a procura dos mariscos, que, vendidos, garantem sua sobrevivência.  A 

vida das catadoras de mariscos, que vivem da pesca no mangue e têm no seu trabalho o 

sustento da família, é o objeto de estudo desta pesquisa, através da qual será enfatizada a 

história de vida dessas mulheres que realizam uma atividade de subsistência no seu cotidiano 

social. Refletir-se-á acerca da sua atuação no meio em que estão inseridas, a visão que têm do 

trabalho, meio ambiente, família, sexualidade, e suas relações sociais. O projeto de pesquisa 

foi realizado no Estado de Sergipe, no município de Indiaroba, em comunidades ribeirinhas, 

nas quais essas mulheres, chamadas de marisqueiras, desempenham atividades diversificadas 

no seu papel de ser mulher, motivo de sensibilização pessoal, gerando uma curiosidade 

acadêmica para conhecer suas histórias de vida. Através do método etnográfico, que se 

desdobra em observações, entrevistas, oficinas e depoimentos, procurou-se conhecer um 

pouco mais sobre o cotidiano das marisqueiras. Com isso dá-se visibilidade à condição 

humana em uma de suas expressões o que pode ajudar a compreender e valorizar o 

conhecimento da diversidade cultural e os saberes construídos nessa atividade pesqueira.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História de Vida; Mulheres; Trabalho na Pesca; Saberes Tradicionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The harsh reality of women in the municipality of Indiaroba enlarges to much more from 

everyday household . Every day, they need courage and determination to adentrarem in 

mangrove cross–functional seafood, which sold, ensure their survival.  The life of catadoras 

seafood, fishing in mangrove and have your family's work, is the object of this study, through 

which search will be highlighted the history of women who perform a subsistence activity in 

your daily life. Will reflect on their work in the environment into which are entered, the vision 

that have labour, environment, family, sexuality, and their social relations. The research p 

Espírito Santo, in which these women, forgetting seafood calls, play activities diversified in 

its role of being a woman, reason personal awareness, generating an academic curiosity to 

know their life stories. Through ethnographic method, which spans observations, interviews, 

workshops and testimonials, we have tried to learn more about the daily life of forgetting 

seafood. This gives visibility to the human condition in one of its expressions which can help 

you understand and appreciate the cultural diversity of knowledge and knowledge constructed 

this activity pecheurfalco.    

 

Keywords: Life Story; Women; Work on Traditional Knowledge;   
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1 INTRODUÇÃO                                         

 

       Caranguejo é doutor, 

                                                                                                          O siri é capitão, 

                                                                                                         Aratu, por ser pequeno, 

                                                                                                          Inspetor de camarão. 

                                                                                                            (Poesia Popular) 

                                                                       

 As relações humanas representam um processo de construção de conhecimento, de 

lutas e conquistas, de saberes e descobertas, de pesquisas e invenções para superar as 

dificuldades e auxiliar o ser humano a lidar com o meio ambiente. A riqueza do meio 

ambiente é representada, neste trabalho, pelo manguezal que entrelaça comunidades humanas, 

os chamados “povos da água”, que criam vínculos com esse ecossistema e, 

consequentemente, desses vínculos nascem e renascem histórias de vida, histórias do 

manguezal. 

Tendo por cenário o manguezal, a pesquisa teve como foco a vida das catadoras de 

mariscos, mulheres que têm no seu trabalho o sustento da família. Foram registradas as suas 

histórias, as quais falam da privacidade, do pessoal, da subjetividade, da diversidade das 

aptidões adquiridas no vivenciar da atividade pesqueira na lama do mangue, abordam sua 

relação com o meio ambiente e seus saberes para lidar com o manguezal. O ecossistema, 

interligado às suas vidas como fonte de alimento e trabalho, oferece a referência maior para 

retratar todo um ritual presente na busca do marisco. Os mitos, contos, músicas, vestimentas e 

a pescaria têm por base e contingência esse ecossistema pesqueiro. 

É na relação entre as mulheres e o manguezal que são investigados os saberes 

envolvendo a mariscagem. Saberes estes que não estão relacionados ao nível de escolaridade, 

mas são construídos através da relação familiar, no contato com a comunidade, na observação 

da natureza, valorizando uma aprendizagem prática, repassada - através da oralidade - de pais 

para filhos. De acordo com Morin (2004, p.26), deve-se ter em conta o valor das culturas, a 

sabedoria, o saber, os modos de fazer, de conhecimentos muitos sutis sobre o mundo vegetal e 

animal.  

A arte da pesca envolve representações simbólicas, uma complexidade de 

conhecimentos, de adaptações e de experimentos adquiridos no processo de aprendizagem 

que precisam ser compartilhados, divulgados no meio acadêmico, político, social e na própria 

comunidade. As histórias de vida não devem ficar invisíveis num mundo globalizado, mas 
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devem ser vistas como parte de uma construção histórica vivenciada pela população humana.  

O resgate da memória das populações ribeirinhas repõe pedaços da história da gestão da 

cultura que é sempre diversa e múltipla. 

A vida das mulheres que trabalham na pesca do aratu faz parte do contexto histórico 

da comunidade e, por conseguinte, é importante que os saberes técnicos sobre pesca estejam 

inseridos no currículo da escola e nas disciplinas, como um complemento da grade curricular, 

para que possa ser fomentada a transdisplinaridade, por meio do intercambio entre saberes 

científicos e não científicos.  

Por outro lado, o valor da cultural local proporciona a valorização da identidade 

como também a formação do cidadão crítico. Assim, suas histórias devem ser ouvidas e 

reconhecidas pelas instâncias políticas, sociais e econômicas da sociedade. A divulgação no 

âmbito social e nas escolas e sociedade do trabalho dessas mulheres oportuniza perceber o 

valor das suas histórias de vida, a beleza da cultura e saberes que compartilham entre si, com 

a família e a própria comunidade, e, portanto não deve ficar apenas no contexto social da 

população. Durante muito tempo a cultura das comunidades estava destinada a ficar no espaço 

social das populações ribeirinhas marcadas pela transmissão da tradição oral repassada de pais 

para filhos. Na contemporaneidade, a inclusão social e o respeito à diversidade constituem 

uma luta das comunidades para que sejam reconhecidos os saberes de uma tradição. 

Através da pesquisa acerca da vida das marisqueiras, demonstram-se, não só a 

importância do seu papel social nas comunidades ribeirinhas, mas também a força das 

mulheres marisqueiras, o aprendizado adquirido no dia a dia com a família e na lida com os 

filhos dessa rica personagem que, muitas vezes, é a única provedora da família. Defende-se 

aqui o resgate cultural resgate da cultura local dos contos, músicas, saberes que devem ser 

preservados como identidade cultural das comunidades ribeirinhas, para que não sejam 

extintos. 

 O espaço escolar é peça fundamental para que as crianças e os jovens valorizem a 

riqueza das suas raízes culturais e do manguezal com a sua diversidade. As comunidades 

criaram saberes e desenvolveram um modo de vida sustentável com base na diversidade da 

terra, do rio, do manguezal, das marés.  

 A pesquisa é de natureza qualitativa e tem como instrumento principal a construção 

de histórias de vida, o que possibilitará conhecer o contexto social das populações ribeirinhas 

e compreender o comportamento humano, a sobrevivência em um contexto em que as 

políticas públicas ainda não foram totalmente concretizadas para que todos tenham direito a 

uma boa qualidade de vida.   
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 A história oral, repassada pelos pais e pela própria comunidade, trazem benefícios 

de um saber não científico que não é aprendido nos bancos escolares e sim nessa vivência tão 

enriquecedora que constroem sábios da natureza, adquirindo no ecossistema o necessário para 

sua sobrevivência, desenvolvem aptidões para saber lidar no manguezal com os perigos os 

sinais que a natureza retrata e que o ser humano assimila, a partir de suas experiências. 

 A pesquisa tem como campo investigativo os povoados de pescadores denominados 

Pontal, Terra Caída e Preguiça no município de Indiaroba, Estado de Sergipe, banhados pelo 

rio Real, divisa com o Estado da Bahia, cujas populações vivem da pesca e da mariscagem. 

A metodologia adotada é do tipo etnográfico, direcionada para observações e 

descrições das atividades realizadas no dia a dia das mulheres marisqueiras, complementadas 

pelas histórias de vida e imagens, além de pesquisa bibliográfica, entrevistas, reuniões com os 

grupos. O princípio metodológico parte da vida e trabalho das marisqueiras observando os 

meios utilizados para a pesca do aratu. A partir dessas observações empíricas, serão discutidos 

os saberes de que se valem as mulheres para lidar com o ecossistema, com o cuidado de 

respeitá-lo, e, ao mesmo tempo, adquirir sucesso na pesca do aratu. Dessa forma, pretende-se 

compreender: como é a história de vida delas e de que modo é pensada e executada a arte de 

pegar o aratu. 

A justificativa da escolha desse cenário de atividade econômica deve-se ao interesse 

que surgiu ao trabalhar na escola da região, como Professora de Estágio do Curso de 

Pedagogia da Universidade Tiradentes – SE. Oportunidade em que ouvia os relatos dos alunos 

e professores acerca da vida dos pais, abordando a mariscagem como prática contínua entre as 

mulheres da comunidade, vinda de um contexto histórico transmitido de geração a geração.  

Destaquem-se, ainda, no contexto das mulheres da região, a falta de opção de trabalho, além 

do fato de os respectivos companheiros estarem envolvidos com o alcoolismo ou as 

abandonarem, obrigando-as a procurar meios de enfrentar a sua realidade com coragem e 

otimismo. 

A escolha do tema da dissertação também recebeu influência de uma pesquisa 

realizada pela Assistente Social, Poetisa e Romancista, Núbia Marques, que, na década de 

1980, abordou a vida das mulheres marisqueiras no município de Nossa Senhora do Socorro - 

SE. A pesquisadora Núbia (1927 – 1999) sempre procurou mostrar à sociedade e aos seus 

alunos da Universidade Federal de Sergipe o trabalho dessas mulheres, as dificuldades pelas 

quais passavam e o descaso dos poderes públicos, além de divulgar a cultura da comunidade e 

desmistificar o mito de mulher frágil. Como sua aluna, suas aulas contribuíram para um novo 

olhar em relação à vida e às mulheres marisqueiras.   
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O contexto social das mulheres que vivem nas comunidades ribeirinhas segue uma 

rotina de atividades interligada aos horários das marés. As marisqueiras observam quando a 

maré está propicia para a pesca quando a água do rio vai saindo do mangue - a maré grande é 

o momento de mariscar, pois os aratus estão com fome e sai dos buracos quando ouvem o 

barulho das suas vozes.  O serviço caseiro pode adiantar ou aguardar o retorno do mangue; as 

mais novas que têm filhos pequenos deixam de mariscar por algum tempo. Algumas mulheres 

moram em casa de taipa ou palha, outras em casa de alvenaria com alguns eletrodomésticos 

como televisão, geladeira, rádio. Também foram encontradas marisqueiras em dois 

acampamentos do Movimento dos sem Terra, lutando por uma moradia. Todas as 

entrevistadas deixaram de estudar muito cedo, no intuito de contribuir para a renda familiar.  

 Dessa forma, a pesquisa reflete quanto à vida dessas mulheres que protagonizam 

uma cultura de subsistência e comercial, a maneira como desempenham suas atividades, se 

expressam e falam sobre o que é importante para elas e como pensam sobre suas ações e as 

dos outros em seu contexto social.                                  

As entrevistas com as marisqueiras e moradores da comunidade retratam uma gama 

de conhecimentos e informações primordiais para a valorização do contexto social, cultural e 

econômico das comunidades. A técnica de entrevista envolveu o questionar, momento em que 

elas vão narrando suas histórias. A postura da pesquisadora foi no sentido de estimular suas 

narrativas com o propósito de construir informações, fazê-las elaborar suas narrativas com a 

finalidade de compreender os vínculos estabelecidos entre essas pessoas e o meio ambiente. A 

pesquisa, portanto, teve como horizonte a valorização da herança cultural que permeia a 

comunidade ribeirinha com sabedorias e conhecimentos muitas vezes excluídos e invisíveis 

para a sociedade. O relato das suas histórias aqui trabalhadas contribuirá para a inclusão e o 

reconhecimento dos saberes tradicionais como parte da herança cultural do povo brasileiro. 

A base teórica que fundamenta a posição adotada na pesquisa circunscreve-se aos 

estudos de Núbia Marques (1983), Edgar Morin (1997), Conceição Almeida (2007), Lévi-

Strauss (1989) entre outros. 

Este estudo também tem como objetivo a denúncia, como forma de sensibilização, de 

que não é apenas na zona urbana que as mulheres sofrem preconceitos e lutam para ocupar 

seu espaço; na zona rural, o silêncio sobre a vida das mulheres marisqueiras tem conotações 

de opressão e miséria. De acordo com Marques (1983, p. 16), elas chegam à idade madura 

completamente gastas, mulheres que, com a idade de 40 anos, aparentam 60 ou mais anos. 

Não têm segurança nem social, nem afetiva; a vida é de uma brutalidade total com elas.  
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Dessa forma, a pesquisa destaca as experiências individuais, como as marisqueiras se 

adaptam e dinamizam o processo social, levando em conta os vínculos que determinam a 

relação indivíduo versus sociedade no meio ambiente. 

Nesta dissertação, a referência de estudo não é totalmente estranha à pesquisadora, 

justamente pelo fato de conhecer a região devido a ter acompanhado de perto, na qualidade de 

Secretária de Educação do Município (2001), o contexto cultural abordado na pesquisa de 

campo. O estudo sobre a vida das marisqueiras e as comunidades ribeirinhas     foi 

fundamentado com base em Almeida e Pereira (2007), na obra em que as autoras retratam a 

vida dos pescadores de uma comunidade localizada no Rio Grande do Norte. Na obra 

referida, as narrativas dos entrevistados ressaltam a sabedoria, o conhecimento e a integração 

das suas vidas com o meio ambiente. 

As histórias da Lagoa do Piató e os depoimentos de Chico Lucas,na obra ,enfatizam 

a riqueza e sabedoria dos povos da comunidade, na lida com o ecossistema, na relação social 

na comunidade, as dificuldades de sobrevivência. Também as descobertas e invenções da 

população ribeirinha se entrelaçam com a vida das marisqueiras de aratu nas comunidades 

pesquisadas. É um conhecimento de vida, riqueza dos saberes adquiridos ao observar a 

natureza, como cita Chico Lucas, aprende-se que ‘conversar’ com as pedras e ouvir o vento 

ajuda, muitas vezes, a amenizar as dores da alma.  

Almeida mostra a complexidade dos saberes que envolvem a comunidade ribeirinha 

na voz de Chico Lucas. Nesta pesquisa é reconhecida a mesma complexidade dos saberes 

representados nas vozes de Clóvis, Marizete, dentre outros atores sociais entrevistados no 

espaço social e histórico do campo da pesquisa em Pontal, Preguiça e Terra Caída.  O 

contexto geográfico não é o mesmo, mas suas narrativas sobre o meio social que estão 

inseridos são semelhantes. Um contexto social de dificuldades lutando com as armas 

inventadas por eles próprios para poder sobreviver numa sociedade capitalista onde a 

exclusão social predomina.  

Os costumes culturais absorvidos de gerações anteriores são preservados em prol da 

sua própria sobrevivência na lida na pesca. As comunidades ribeirinhas constroem seus 

instrumentos de trabalho da própria natureza para que possam amenizar as dificuldades 

encontradas na busca do aratu no manguezal. 

Tais condições fazem refletir acerca de como foi imposto um aprendizado na escola 

por meio de um saber elitizado e considerado padrão para a sociedade, excluindo todos os 

saberes vivenciados das comunidades.  Chico Lucas e Seu Clovis são de lugares diferentes, 
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mas a leitura de mundo que fazem e a luta pela sobrevivência, numa sociedade tão desigual e 

preconceituosa, se assemelham e se complementam. 

Nas comunidades observa-se que as mulheres têm um papel fundamental, 

desmistificando os preconceitos e concepções que depreciam as mulheres e a população 

ribeirinha segundo os quais “as mulheres só querem saber de ter filhos” ou “o povo de beira 

de praia é preguiçoso”. As suas vidas e histórias representam determinação e coragem para o 

trabalho. Mesmo enfrentando dificuldades, não se lamentam, mas buscam forças para vencer 

os obstáculos.  

A pesquisa estabelece uma ponte entre sabedoria, bom senso dos conhecimentos 

tradicionais e saber científico, através da reflexão sobre o manguezal e os povos que vivem ao 

seu redor. 

A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, intitulado O Canto dos 

Mangues são apresentados: uma descrição sobre o manguezal e a visão dos habitantes, 

história da formação da região; o aratu, os rituais da ida ao mangue, as músicas que as 

mulheres cantam, os mitos, as histórias que são repassadas de geração em geração; e a 

participação do rio Real no contexto do manguezal e das mulheres marisqueiras. 

O segundo capítulo, intitulado Tempo das Águas, enfoca a espera das marisqueiras 

pelo aratu, o movimento das marés, as fases da lua, os perigos da ida ao mangue e a volta, a 

qual envolve outra parte que é o cuidado com o material para a venda do produto final: a 

comercialização. 

O terceiro capítulo, Povos das Águas, trabalha a resistência, a solidão, amor, 

desencanto, cooperação, associação – respeito às diferenças, sexualidade, educação, as festas.   

 As histórias das mulheres marisqueiras do Pontal, Terra Caída e Preguiça retratam 

saberes, cuja função utilitária é indiscutível no contexto da região. Como ensina Almeida 

(2007, p.11), trata-se de “compreender sabedorias antigas, que nem por isso estão mortas, 

porque ainda falam do essencial que permanece.” O saber da vida aprendido na construção do 

conhecimento edificado na vivência das marisqueiras deve ser afirmado como um 

“conhecimento pertinente”, segundo expressão de Edgar Morin no livro “A cabeça bem 

feita”.  

 A letra da música de Gonzaguinha talvez expressa bem o contexto da vida das 

mulheres marisqueiras. 

Viver! 
E não ter a vergonha 
De ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
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A beleza de ser  
Um eterno aprendiz... 
Ah meu Deus! 
Eu sei, eu sei  
Que a vida devia ser 
Bem melhor e será. 
Mas isso não impede  
Que eu repita 
É bonita, é bonita  
E é bonita... (GONZAGUINHA, 2004). 

 

Mesmo sabendo das dificuldades, em nenhum instante essas mulheres perdem a 

alegria. Procuram ver a beleza da vida nos momentos do seu dia a dia, nas conversas, nos 

encontros, na ida ao mangue, no cuidar dos filhos e no lazer. Essas são as mulheres 

ribeirinhas. 

 As regiões pesquisadas representam um contexto diversificado de saberes 

construídos por observações, análises e invenções, como citou “seu” Clóvis, velho pescador: 

“São a sobrevivência da pescaria, tem que inventar - são invenções do marisqueiro” 

“Inteligência sofredora”. (2008) 

 É nesse contexto, com suas histórias, que será mostrado, no decorrer desta 

dissertação, como uma forma de organizar o nicho de conhecimentos e saberes que envolvem 

a mulher marisqueira e por elas são produzidos. 
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2 CANTO DOS MANGUES  

 

O manguezal, também chamado de mangue, é um ecossistema costeiro, de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, 

interligado às margens de baías, enseadas, desembocaduras de rios, onde haja encontro de 

águas de rios com a do mar, ou diretamente exposto à linha  da costa, estando sujeito  ao 

regime das marés. É composto por espécies vegetais típicas, às quais se associam outros 

elementos vegetais e animais. O solo do manguezal caracteriza-se se por ser úmido, salgado, 

pouco oxigenado e muito rico em nutrientes.  Devido a ter grande quantidade de matéria 

orgânica em decomposição, muitas vezes apresenta odor forte que lhe é característico. A 

matéria orgânica que existe no manguezal serve de alimentos à extensa cadeia alimentar que 

corresponde aos crustáceos, algumas espécies de peixes, cobras, abelhas, e aves que chegam 

ao manguezal à procura de alimentos. O solo serve como abrigo para diversas espécies, como 

o caranguejo, siri, o aratu, ostra, sururu etc.. 

O solo do manguezal é salino e apresenta deficiência de oxigênio, portanto 

predominam os vegetais halófilos, já que as suas longas raízes permitem a sustentação das 

árvores no solo lodoso.  

 
 

 
Figura 01 – Manguezal 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
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Devido ao convívio frequente com o mangue, as marisqueiras sabem identificar o 

tipo de solo propício para mariscar.  

 

O mangue duro é o que não atola e o mangue mole atola e é muito ruim para 
sair. Como já estou mais velha não aguento o mangue mole, pois sinto dores 
na coluna e nos braços, devido ao tempo que fico nos galhos, sentada 
esperando o aratu pegar a isca. É ruim para sair com a lata cheia de aratu. 
Também tem o mangue branco que tem o pico - pico é uma raiz do mangue 
manso. Essa raiz tem que ter cuidado, pois se pisar inflama o pé porque fura. 
Mas, mesmo assim eu só vou catar aratu descalça, já estou acostumada e 
tenho cuidado para não pisar no pico – pico. Inflama fica sem poder pisar. A 
gente esquenta a vela e pinga no lugar ou passa “doutorzinho”, usa chá de 
“canudinho”, usa a planta “anador” para aliviar a dor. (Entrevista, 
MARIZETE, 67 anos, 2009) 

 

 
Figura 02 – As bagas do mangue 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

A biodiversidade se traduz em significativas fontes de alimentos para as populações 

humanas, como também nesse ecossistema se alimentam e reproduzem mamíferos, aves, 

peixes, moluscos e crustáceos.  

Os manguezais localizados nas comunidades ribeirinhas pesquisadas representam 

vida, beleza, encanto, mistério, perigos, trabalho e fonte de vida para muitas pessoas que 

apresentam famílias numerosas para sustentar. Sobre o mangue dizem as marisqueiras. 

O mangue é o nosso sustento. Graças a Deus que nascemos perto do 
mangue. Quando a gente não tem o que comer vai no mangue pega 
caranguejo, siri, aratu e mata a nossa fome. É difícil a vida da gente, mas foi 
o que Deus deixou para nós. (Entrevista, LOURDES, 2008) 
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Somos pobres temos que fazer de tudo. (Entrevista, EDILENE, 2009) 
É um pai e uma mãe. Dá o pão a gente. (Entrevista, JANETE, 2009) 
 
A gente vive disso. A enxada e o mangue. Desde os sete anos que vivo da 
pesca e quem me ensinou foi minha mãe, porque teve mais paciência do que 
meu pai. A minha mãe é que pegava o aratu. (Entrevista, MARIA LÚCIA, 
2009) 
                         
Gosto demais do mangue porque me sento numa baga acendo meu charuto, 
começo a mexer as folhas da árvore e fico esperando o aratu, fico à vontade, 
despreocupada, não tenho raiva. (Entrevista, MARIZETE, 2009) 

                                     

Para as pessoas da comunidade o mangue é uma dádiva de Deus, representa a “Mãe 

Natureza”, por isso elas respeitam e cultivam uma relação de saberes e comportamentos 

baseados nas aprendizagens adquiridas no decorrer das suas vidas e repassadas por uma longa 

tradição oral; elas vivem como parte de seu ecossistema, pois precisam ter conhecimento do 

seu mundo para sobreviver.  Um contexto de beleza e diversidade que encanta e ensina às 

comunidades ribeirinhas. 

 É assim que se caracteriza o mangue: como um lugar sublime que transmite muita 

paz e onde as marisqueiras vão à procura dos aratus. De acordo com Vannucci (2002), o 

“silêncio é tão majestoso quanto uma grande cerimônia, e instintivamente o homem se adapta 

a ele.” A marisqueira Marizete confirma o pensamento do autor quando afirma: “O mangue 

me dá muita paz”.  O silêncio do manguezal só é quebrado pelos barulhos dos pássaros, das 

águas e dos peixes que se movimentam a procura de alimentos. Não só Marizete, mas também 

as outras mulheres confirmaram, que existe uma sensação de paz quando estão no manguezal 

a espera do aratu. 
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Figura 03– Maré cheia 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

Com relação à pesca, os manguezais produzem uma grande quantidade de alimentos 

que o homem captura no mar. Devido a esse fato, a sua manutenção é vital para a subsistência 

das comunidades pesqueiras que vivem em seus entornos, além do que a vegetação serve para 

fixar os solos, impedindo a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a linha de costa.   

Entretanto, constatou-se nas entrevistas a preocupação das populações ribeirinhas em 

relação a dois fatores: O primeiro diz respeito ao aumento da população, já que pessoas de 

outros lugares estão fixando residência nas localidades em estudo, haja vista a falta de 

emprego. A consequência disso é que se reduzem os alimentos retirados do mangue além de 

comprometer o ciclo de vida do aratu. O segundo fator é a indústria do camarão em cativeiro, 

denominada de carcinicultura. De acordo com as pessoas das comunidades, tais criatórios 

estão contribuindo para a diminuição dos crustáceos. Os produtores bombeiam a água do rio 

para os viveiros e depois, quando retiram os camarões, soltam a água de novo para o rio e esta 

água vem com produtos químicos e antibióticos utilizados para o tratamento dos camarões.  O 

acúmulo desses resíduos pode afetar, a médio  prazo,  as plantas nativas e, consequentemente, 

os animais. 

Observou-se, porém, que as colônias de pescadores juntamente com o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA vêm denunciando e atuando 
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em prol da defesa do manguezal e da sua biodiversidade. Seguindo essa trilha, as escolas 

começaram a elaborar projetos ambientais para discutir com seus alunos. 

As comunidades ribeirinhas percebem que suas fontes de renda e de alimentação 

estão sendo afetadas e sofrem com medo das consequências, pois as opções de outras formas 

de trabalho são restritas nas comunidades pesquisadas. 

Assim, a vida de quem vive da pesca é árdua como afirma um sábio pescador. 

 
Às vezes o café depende do mangue. Sai cinco da manhã, com a lama fria 
que doi os pés, e só retorna à tarde. A sobrevivência para comer, 
antigamente a gente trocava por farinha, feijão. Hoje é mais difícil porque o 
marisco têm mais privilégio. Agora tem menos peixe, caranguejo, aratu, e as 
pessoas têm que andar muito para encontrar, não tem com fartura. Eu me 
lembro que encontrava o aratu e o caranguejo com tanta facilidade... Hoje 
não! É muita gente pescando: tem os barcos grandes, lancha que espanta os 
peixes, camarões. Muita gente de fora que não tem cuidado com o 
manguezal.  Uma alta riqueza! Triste de nós se não fosse o mangue.    
(Entrevista CLÓVIS, 2008) 

 

A biodiversidade representada pelo manguezal é de fundamental importância para os 

seres vivos, pois existe uma cadeia alimentar responsável pela manutenção de todos os seres 

que habitam nos cantos do mangue, assim como para o homem que vive na sua margem. É 

uma dependência de relação, de sobrevivência e de respeito. As narrações dos pescadores     

retratam a complexidade dessas relações de dependência e sobrevivência do ecossistema. A 

vivência faz com que compreendam a vida e o comportamento dos animais que vivem na 

lama, no solo, na água do rio Real, nas árvores e, principalmente, que percebam o relógio do 

tempo, através das fases da lua, que influenciam os movimentos das águas, das marés que 

enchem e esvaziam sobre a superfície da terra. É um encanto, uma magia de conhecimentos, 

contos e cumplicidade que envolvem as sabedorias das comunidades. 

 O rio Real tem um papel fundamental interligado às histórias das comunidades 

ribeirinhas. É a esperança de vida para a população, o responsável pela locomoção dos 

habitantes, da sua alimentação e espiritualidade. Nasce no Estado de Sergipe, faz divisa com o 

Estado de Sergipe, situado na região Nordeste do Estado da Bahia, e desemboca no Oceano 

Atlântico na altura da Villa do Mangue Seco - BA. Na bacia do rio predominam cultivos de 

laranja, maracujá, coco, mandioca, milho, feijão. 
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Figura 04– O rio Real 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

O rio é primordial para as marisqueiras e os pescadores. Através da sua fonte de 

riqueza, retiram seu alimento, conseguem identificar o melhor momento para pescar - um 

saber aprendido não nos bancos escolares, mas na vivência das suas histórias. História que 

têm o rio como cenário de tristezas e alegrias, como no poema de João Cabral de Melo Neto 

Morte e Vida Severina. Severino segue seu caminho acompanhando o rio e no percurso narra 

a vida das pessoas sofridas e batalhadoras que, mesmo passando por tantas dificuldades, não 

perdem o brilho do olhar. 

Somos muitos Severinos   
iguais em tudo na vida:    
na mesma cabeça grande    
que a custo é que se equilibra,    
no mesmo ventre crescido    
sobre as mesmas pernas finas    
e iguais também porque o sangue,    
que usamos tem pouca tinta.     

E se somos Severinos    
iguais em tudo na vida,    
morremos de morte igual,    
mesma morte severina:    
que é a morte de que se morre    
de velhice antes dos trinta,    
de emboscada antes dos vinte    
de fome um pouco por dia    
(de fraqueza e de doença    
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é que a morte severina    
ataca em qualquer idade,    
e até gente não nascida).     

Somos muitos Severinos    
iguais em tudo e na sina:    
a de abrandar estas pedras    
suando-se muito em cima,    
a de tentar despertar    
terra sempre mais extinta,     

a de querer arrancar    
alguns roçado da cinza.    
Mas, para que me conheçam    
melhor Vossas Senhorias    
e melhor possam seguir    
a história de minha vida,    
passo a ser o Severino    
que em vossa presença emigra.   (MELO NETO, 2007). 

A vida dos pescadores  das comunidades ribeirinhas  representa  as histórias dos 

Severinos e Clóvis, Rosimeires, todos os pescadores e marisqueiras  que se fixam ao redor  do 

mangue  às margens do rio,  que sofrem e lutam para sobreviver. Nos depoimentos  relatam 

suas dificuldades e aceitam com resignação  o que  para eles Deus destinou  como dádiva  de 

vida.  

 
Figura 05– Marisqueira Joaninha indo pescar 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
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No poema de João  Cabral o rio representa a esperança   o seu guia e, de uma 

maneira  poética, sensível  retrata  através de Severino a  vida e os saberes  dos personagens 

que se cruzam  no seu caminho. 

Seu José, mestre carpina,   
que habita este lamaçal,   
sabes me dizer se o rio   
a esta altura dá vau?   
sabe me dizer se é funda   
esta água grossa e carnal?    

— Severino, retirante,   
jamais o cruzei a nado   
quando a maré está cheia   
vejo passar muitos barcos,   
barcaças, alvarengas,   
muitas de grande calado.    

 O rio, como cita o poema, representa  fonte de vida, percursos de comunicação  com 

outros locais. No início da colonização, os moradores faziam  sua travessia utilizando  suas 

canoas  e barcos  por ser mais rápido  e poder transportar mais coisas para o seu dia  a dia   

nas comunidades. Através dele passaram os franceses e os  portugueses, lutando pelas terras, 

como também os jesuítas (1575)  que se instalaram às margens do rio  Real com a finalidade 

de catequizar  as comunidades  que estavam se formando. 

 O rio Real teve um papel fundamental  no desenvolvimento da região, pois, através 

das embarcações  que deslizaram sobre suas águas,   acontecia o transporte  do comércio,  a 

formação das comunidades, chegavam as notícias dos parentes distantes. Nas histórias da 

tradição oral feita pelos habitantes, o rio tem   um lugar de destaque.  

Nas festividades religiosas, fica repleto de embarcações enfileiradas para a procissão, 

e a população, cantando e rezando,  segue em trajeto pela sua margem  até  parar nos portos 

das comunidades, onde outras pessoas estão esperando o santo padroeiro para ser 

encaminhado à  igreja.  

Através das suas águas, o rio representou, e representa, para as comunidades 

ribeirinhas o caminho de uma trajetória de vida, histórias de lutas e povoamento, contos e 

lendas, romances e sobrevivência das populações que o respeitam, o admiram e o reconhecem 

como fonte de vida. O renascer da vida, como mostra João Cabral de Melo Neto, na 

continuidade  do seu poema, representa  a esperança e as oferendas compartilhadas pela 

solidariedade  da comunidade à criança  que acaba de nascer. 
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Minha pobreza tal é   
que não trago presente grande:   
trago para a mãe caranguejos   
pescados por esses mangues   
mamando leite de lama   
conservará nosso sangue.    

Minha pobreza tal é   
que coisa alguma posso ofertar:   
somente o leite que tenho   
para meu filho amamentar   
aqui todos são irmãos,   
de leite, de lama, de ar.    

Minha pobreza tal é   
que não tenho presente melhor:   
trago este papel de jornal   
para lhe servir de cobertor   
cobrindo-se assim de letras   
vai um dia ser doutor.    

Peixe pescado no Passarinho,   
carne de boi dos Peixinhos.    

 Siris apanhados no lamaçal   
que já no avesso da rua Imperial.    

 Mangas compradas nos quintais ricos   
do Espinheiro e dos Aflitos.    

 Goiamuns dados pela gente pobre   
da Avenida Sul e da Avenida Norte.  (MELO NETO, 2007) 
   

No momento da pesca, o contato com as águas  à espera do  aratu  deixa  as mulheres  

sensibilizadas com os sons produzidos pelo rio;   é o momento da ida de barco, acompanhado 

pelo  barulho dos peixes nadando atrás de alimentos,  o voar dos pássaros, a revoada das 

garças  a procura de um  lugar  para descansar. Todo o percurso é de uma beleza  sagrada que 

sentem as marisqueiras  quando estão no mangue.  

 Marisqueiras e pescadores, contemplando  o ciclo das marés, compreendem o correr 

das águas  penetrando nos manguezais, trazendo a salinidade do oceano e a doçura do rio que 

proporcionam uma mistura quimicamente natural a qual neutraliza a acidez do solo e, 

consequentemente, fornece o néctar da vida, o desabrochar da flora e fauna para a população 

ribeirinha. 
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Figura 06 – A beleza da natureza  
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

O ecossistema elabora sua química, e o homem, com sua sabedoria adquirida no 

observar, a analisa e experimenta se adaptando ao nicho ecológico. Cria, assim, laços e 

vínculos com a beleza e a complexidade da biodiversidade. 

 

2.1  As Histórias das Comunidades Ribeirinhas   

   

  Indiaroba, palavra indígena que significa  Índia Bela é  a região   onde  estão 

localizados os povoados do Pontal, Terra  Caída e Preguiça  pequenas praias   com riqueza na 

biodiversidade e  palco  das histórias das  mulheres marisqueiras. Situa-se  na zona geográfica 

do litoral  sul do Estado de Sergipe, a 100 km de  Aracaju. Limita-se ao Norte com os 

municípios  de Santa Luzia do Itanhy e Estância, a Oeste com Umbaúba e Cristinápolis e ao 

Sul com o Estado da Bahia, do qual é separado pelo rio Real.  

Um rio  embelezado por manguezais  que  encantam  as marisqueiras  e as pessoas  

que os visitam. São  árvore que envolvem toda  uma extensão  acompanhando as margens do 

rio Real,  fixadas por raízes expostas  à procura do oxigênio já que  o solo do manguezal  não 

é rico em nutrientes. Representa uma característica única de vegetação que torna  o manguezal  

um berço natural  de mil formas minúsculas  de seres vivos. Um santuário de aves, peixes e 

animais, sendo de fundamental importância para as populações ribeirinhas. 
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 Essa região foi marcada pelas disputas  entre os estados de Sergipe e da Bahia. O 

município foi criado pelo Decreto-Lei Estadual  nº377 de 31/12/1943 e Lei Provincial nº 126 

de 20 /03 /1846.   

Município  de porte médio,  clima quente no verão  e úmido e frio no inverno, tem 

uma população estimada em 17.089 habitantes (IBGE, 2008). As receitas do município 

provêm, principalmente, das atividades ligadas à agricultura (coco, laranja, maracujá, 

mandioca, manga e mangaba), pecuária (bovinos, ovinos e suínos), avicultura (galináceos) e  

carcinicultura (criação de camarão em viveiros). Sua divisão territorial compreende onze 

Distritos. 

 

2.1.1   Pontal  -  Ponta de Terra 

 

 
Figura 07 – Pontal de Terra 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

No início do século XIX surgiu  uma comunidade que  recebeu o nome de Pontal, em 

virtude  de se encontrar  numa ponta de terra banhada do seu lado direito   pelo rio Real  e no 

lado esquerdo  por um dos seus afluentes, o rio  de Dentro. 

Um dos fundadores  do vilarejo foi Gonçalo Papagaio, chegado  às terras do Pontal 

em 1830.  Um outro fundador  foi o senhor Marcos Evangelista do Nascimento,  oriundo  de 

Preguiça de Baixo, povoado situado às margens do rio Real, sendo uma das comunidades  
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mais antigas do Município de Indiaroba. Como também  o casal João José Torres e  Anízia  

Fontes Torres, ele nascido em 1843, na vila de Pávoa em Portugal e ela nascida em 1856, no 

Engenho Tabatinga no Estado da Bahia. João José Torres  chegou à região por volta de 1870, 

onde fixou residência e iniciou  um plantio  de coco. Por fim, uma  outra família   comandada 

pela senhora Joaquina  Maria da Conceição, que chegou por volta de 1840. Além desses 

pioneiros, vieram outras pessoas das comunidades vizinhas, proporcionando crescimento que 

elevou  o vilarejo à categoria  de Povoado  e mais tarde  no ano de 1990, a Distrito. 

O Distrito  do Pontal  situa-se  na região Sul  do Estado de Sergipe,  18 km por via 

terrestre  e 12 km por via marítima em relação a  Aracaju. Posicionada  de forma privilegiada  

em relação às bacias hidrográficas do município, a comunidade  é banhada em toda sua 

extensão pelas  águas do rio Real. 

 Em seu acesso  terrestre, o Distrito apresenta  uma estrada secundária  construída em 

argila  e piçarro que se estende  por 12 km, cortando a comunidade denominada Convento 

(primeira área  povoada do município). Apresenta  clima tropical  e uma fauna e flora  

riquíssimas em espécies. 

A economia é direcionada  ao ciclo da pesca, do coco e do turismo. Na década de 

1990,  iniciou-se a exploração do manguezal em  nível de comercialização, tendo como 

principal  produto o comércio do caranguejo-uçá. Na área educacional, possui a Escola  

Municipal Anízio  Fontes Torres  que oferece  educação infantil e ensino fundamental,  sendo 

que a maioria dos  professores é da própria região, alguns com nível  superior e outros estão 

cursando a graduação.  

A população está estimada em 1.200 pessoas  que vivem da pesca, agricultura, 

catação de mangaba e  mariscos. A região faz divisa com o Estado da Bahia, através do rio 

Real, e é uma das mais procuradas por estar  próxima ao Mangue Seco - BA. 

As mulheres que vivem no Pontal  têm  como meio de subsistência  a pesca do aratu 

e do sururu, a catação da mangaba, a venda de petiscos  e doces, além disso, prestam serviços 

em algumas casas  dos veranistas. São mulheres que aprenderam a pegar o aratu através dos 

ensinamentos das mães que as levavam desde pequenas ao manguezal. Através dos 

ensinamentos adquiridos, souberam lidar com o manguezal e retirar dele o seu sustento. São 

mulheres que batalham para sobreviver, apreciam a beleza da vida  e os códigos de uma 

religiosidade que lhes dão suporte  para enfrentar a vida com coragem e determinação. 
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2.1.2 Terra Caída   

 

 

 
Figura 08 – Terra Caída 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

O povoado Terra Caída dista 100 km de Aracaju e está situado na divisa entre Santa 

Luzia do Itanhy e Estância. O nome oficial do povoado é Praia São José. Conta com uma 

população de  mil habitantes, devotos fervorosos do santo padroeiro São José.  É considerado 

um paraíso tropical pelos turistas que procuram paz e tranquilidade na comunidade de 

pescadores. Os recursos econômicos vêm do artesanato, da pesca e da agricultura. Um povo 

hospitaleiro  e festeiro.  

Contam os mais velhos que no final do século XIX e início do séc.XX, a região era 

uma pequena vila  de pescadores, com cerca de oito casas de taipa e telhado de palha e era 

apelidado de Cajueirinho, devido à grande quantidade  de caju na região. Em outro local 

existia  um sítio,  aproximadamente a um quilômetro dali, que se chamava  Coqueiro. A 

denominação Terra Caída tem  histórias interessantes, todas elas contadas pelo presidente da 

associação de pescadores e moradores, Ginaldo. 

 Os pescadores dos dois vilarejos eram rivais. Para menosprezar os 
pescadores do Cajueirinho, os do Coqueiro apelidaram a vila deles de Terra 
Caída.  Usavam a palavra caída para humilhar os adversários. (Entrevista 
GINALDO CUSTÓDIO LESSA, Presidente da Associação pela Cidadania 
dos Pescadores e Moradores de Terra Caída.) 
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A segunda versão trata  da questão geográfica, no relato do Sr. Ginaldo: 

Aquelas são as mais baixas da Região Sul – é tanto que no inverno a região 
fica alagada e a sensação é que, saindo da rodovia no sentido do povoado, as 
terras vão descendo. Ai as pessoas começaram a dizer que as terras iam 
caindo. (Entrevista GINALDO) 
  

Já a terceira versão, diz o Presidente da Associação que está ligada à questão 

religiosa. 

Na época que a Igreja governava, um padre veio rezar uma missa e poucas 
pessoas compareceram. Ele ficou chateado e quando ia embora rogou uma 
praga. Subiu na canoa, bateu os chinelos e disse que estas terras iam 
continuar sempre caídas. (Entrevista GINALDO) 

 

A comunidade tem uma escola que oferece educação infantil e ensino fundamental 

até o 5º ano, posto de saúde e duas igrejas católicas. A região banhada pelo rio Real é 

composta de manguezal, tem um pequeno porto onde os moradores e turistas deixam seus 

barcos. O turismo é acentuado devido à proximidade  com as praias do Saco, Ilha da Sogra e o 

próprio Mangue Seco. 

As mulheres marisqueiras  seguem a mesma rotina:  a ida ao mangue, o  trabalho em 

casa de veranistas, nos bares e algumas estão engajadas no Movimento dos Sem Terra, 

lutando  por seus direitos  de moradia e  da legalização  da profissão de marisqueiras. São  

mulheres fortes, determinadas  a  conquistar seu espaço. 

 

2.1.3 Preguiça e seus encantos 
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Figura 09 – Povoado Preguiça 
 Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

A história do povoado envolve todo um encanto e a bravura de “seu” Balduino, 

tataravô de “seu” Men de Sá, pescador   que   conta   como se originou o povoado. 

 

Meu tataravô morava nas Poças,  povoado da Bahia próximo ao Conde. No     
final de 1800,  quando veio para essas terras,  era tudo mata virgem e tinha 
muita preguiça. Ele era pescador e foi o primeiro dono da terra, onde foi 
chegando sua família  e casando prima com primo aumentando a população. 
Mesmo sendo primo não nasceu ninguém doente.  Na comunidade todo 
mundo é parente. (Entrevista MEN DE SÁ)  
 
O primeiro nome das terras foi denominado Preguiça das Moças, porque - 
contam os mais velhos - moravam duas moças sozinhas e em um 
determinado dia as pessoas encontraram as moças mortas e com o seio 
comido, no final de 1800. Era tudo mata e ninguém soube informar o que 
aconteceu com elas. (Entrevista MEN DE SÁ). 
 
Como também tinha a Preguiça de Baixo,  por habitar na região muita 
preguiça. As pessoas vinham caçá-las para comer, e com isso surgiu o 
nome, mas com o tempo foram sumindo e hoje estão extintas. Na Preguiça 
tinha até feira. (Entrevista, MEN DE SÁ). 
 
O velho Balduino, quando recebeu as terras  que foram do rio Real até  a 
divisa  da terra do Convento, era como se fosse  uma aldeia. Os tataranetos 
foram dividindo as terras  e ai surgiu a Preguiça de Cima  por ficar no alto. 
(Entrevista MEN DE SÁ). 
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Figura 10 – Men de Sá, familiares e a pesquisadora 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

No povoado, todos são descendentes de Balduino e vivem da pesca. A pesca 

antigamente era muito farta, dizem os pescadores, hoje está mais difícil. Devido ao seu relevo, 

o  povoado é dividido em Preguiça de Cima  e Preguiça de Baixo onde fica um pequeno porto.  

A comunidade é composta de agricultores e pescadores. A economia vem dos pescados e da 

agricultura. A comunidade religiosa tem como padroeiro Santo Antônio; no povoado tem 

duas igrejas católicas e uma protestante, duas escolas ofertando educação infantil  e ensino 

fundamental até o 5º ano, um clube, associação dos moradores  e um posto de saúde. A 

maioria da comunidade tem casa de alvenaria, antena parabólica e eletrodomésticos, como  

geladeira, fogão e televisão.  

Dentre os povoados pesquisados, é o que menos recebe turistas ou veranistas, 

portanto não há muita gente de outras redondezas morando no local  e sim os moradores da 

própria região. De acordo com a marisqueira  Valdelice (entrevista, 2009), “aqui ainda tem 

muito aratu, só que tem que andar muito, as pessoas dos outros povoados vêm pra cá para 

pescar” [...] “Nós cuidamos do mangue, o nosso lixo é enterrado  pra ficar tudo limpinho.” O 

mangue está  bem preservado devido à fiscalização do IBAMA  e aos cuidados dos moradores 

com o manguezal. 

O registro das histórias  é forte na memória dos pescadores, principalmente dos mais 

velhos. No povoado Preguiça, observa-se que os educadores ainda não estão resgatando a 



 36

história. Todos os dados  sobre a origem do povoado  foram das conversas com os moradores 

mais velhos   nas nossas visitas. 

 As mulheres  da comunidade pescam o aratu e quebram ostras  que compram aos 

pescadores e vendem  na feira de Indiaroba ou entregam aos cambistas. São mulheres que 

deixaram de estudar muito cedo como as do Pontal e Terra Caída. As mais novas estão 

deixando  o povoado  para irem à procura de emprego. Muitas estão trabalhando em casa de 

família em outras cidades. Os filhos ficam com  os avós enquanto estão  fora do povoado. As 

que ficam dependem da maré para complementar o orçamento familiar.  

 

2.2 O contexto Social  das Mulheres Marisqueiras  

 

Nas  três comunidades ribeirinhas  - Pontal, Preguiça e  Terra  Caída   - percebeu-se 

que as mulheres têm  uma atuação forte no contexto social,  tanto  nas atividades domésticas  

do cuidar da família, da casa, como também  são responsáveis pela  manutenção  dos 

rendimentos familiares.  As tarefas das mulheres  são bem maiores, pois  não ficam esperando  

pela  pescaria do companheiro: vão à luta, catam mangaba quando está na época, fazem e 

vendem cocada, catam os mariscos, fazem  moqueca de aratu  e colocam numa palha, na folha 

de patioba, e amarram em forma  de  trouxa. São vendidas aos turistas  e nas feiras de 

Indiaroba e Estância - SE. Também para complementar o orçamento familiar, as mulheres do 

Pontal e Terra  Caída  prestam serviços domésticos  aos veranistas.  

 Algumas mulheres, tanto as do Pontal como as dos outros distritos, não têm 

companheiros. Eles as deixam por outras, ou elas  os abandonam por cometerem adultério  ou 

devido ao alcoolismo, este muito frequente entre os homens. Nem por isso deixam de lutar 

para manter seus filhos e educá-los, contando com o auxílio de parentes e comadres que se 

revezam em cuidar das crianças, enquanto  estão mariscando; este costume  estabelece um 

laço forte   de solidariedade, de compartilhamento  entre elas.  

Entretanto não gostam de ficar sozinhas. Quando aparece  alguém que elas 

simpatizam refazem sua vida.  

 

Solidão é triste. A gente tem uma vida sofrida. Quando vai se deitar só vem 
problema. 
Quando você tem alguém, conversa, namora e passa o tempo. (Entrevista, 
ISABEL, 2008) 
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A vida na comunidade  é compartilhada entre elas. Quem tem  barco cede  para as 

outras mulheres  para que possam mariscar. Vão até o manguezal  sempre em grupos de 

quatro a cinco, e  no mangue cada uma vai para um lugar  à procura do aratu. As pessoas das 

comunidades são solidárias. Devido às dificuldades que permeiam  os seus contextos,   

procuram se unir,  daí emprestam a canoa para pescarem, ficam juntos  para ajeitar a rede de 

pesca, quebram o aratu  juntas, quem tem geladeira  cede o congelador para as outras 

mulheres  guardarem os catados de aratu. A solidariedade  é  presente nas comunidades. 

 A gente se ajuda, pois sabemos a necessidade de cada um daqui. (Entrevista, 
ISABEL, 2008) 

 São bondosos  dão o barco para pescar.  
 Todas sabem remar, porque é a vida, delas foram criadas ali.  (Entrevista, 
CLÓVIS, 2008) 

 

As  responsabilidades das atividades como organizadoras do lar, educadoras  dos 

filhos e servir aos companheiros são rotinas no cotidiano das marisqueiras. Nas comunidades  

há uma divisão sexual entre  homens e mulheres que trabalham   na pesca. Pegar  caranguejo,   

siri,   peixe e camarão são tarefas mais para os homens. Já  catar o marisco, pegar o aratu, 

quebrar e tratar são trabalhos direcionados para as mulheres. De acordo com o depoimento de 

seu Clóvis, “toda vida foi assim”. “Para a mulher pegar  aratu é mais fácil”. Também  porque 

segundo dizem  

O homem não tem paciência de ficar esperando horas para  que o aratu 
pegue   a isca e tem que ser de um por um. (Entrevista ROSIMEIRE, 2008). 
  
 Pegar o aratu tem toda uma ciência. Eles dão muito trabalho.   (Entrevista 
JOÃO, 2009) 

 

Assim, a relação dos saberes  e a divisão das tarefas  é algo cultural  passado pela 

história local e seguido pelas gerações. “Vem da    primeira geração” (Entrevista CLÓVIS). A 

pesca do aratu é um trabalho mais para as mulheres, porém não é fácil, como afirma o 

pescador.  Quem determina o horário do trabalho na pesca do aratu é a maré: é a natureza 

presente  numa relação de respeito e combinação.  

Depende da maré , quando está cheia não dá para pescar o aratu, porque a 
água cobre os pés do mangue. As marisqueiras já sabem o horário que 
pescam, nasceram na praia e entendem a sabedoria que a meninada já sabe, 
quando pequeno costuma andar com os pais. A pescaria tem uma hora 
suficiente, só de maré seca, quando ela sai do mangue. (CLÓVIS, Entrevista 
2008) 
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Figura 11- Marisqueira  Joaninha no mangue cantando para  o aratu  
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
 

Para a pesca do aratu, é utilizada  uma vara feita dos galhos de árvores,   dos quais  

tiram todas as folhas e amarram uma linha, na outra extremidade colocam a isca que pode ser 

o próprio aratu morto, um pedaço de caju ou mesmo um  retalho de pano molhado de lama e 

uma lata para pôr o aratu, quando eles são pegos. O aratu é um  caranguejo da família dos 

grapsídeos  denominada cientificamente de Goniopsis Cruentata, também chamado  de aratu–

da-pedra, aratu marinheiro, aratu peba, aratu pinima, cara pinha  e marinheiro. São crustáceos  

caracterizados por terem  o corpo totalmente  protegido por uma carapaça, cinco  pares de 

patas, as primeiras transformadas em fortes pinças.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

 
Figura 12 – Árvore onde fica o aratu 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

Segundo a bióloga Moura (2003), ele é capaz de  desovar, de uma só vez, até 171 mil 

ovos. Nos meses de março, abril  e maio  é encontrada uma maior quantidade de fêmeas  de 

aratu cevadas. Habita os ramos das árvores de mangue quando a maré está cheia. Não faz 

buraco, mas invade o buraco dos outros caranguejos. 

O aratu vive no seco, não tem buraco próprio, mora na casa do caranguejo. 
Já o caranguejo não confia no aratu, eles mordem e matam o aratu, pois ele é 
fraco não briga com o caranguejo e o siri. Para comer eles matam os mais 
moles, o siri mole e as folhas que caem eles comem. Se viram para comer. 
Tem um tempo que estão gordos. Maré morta,  estão gordos, depende  da 
quadra que eles engordam. Tem uma quadra  que eles estão moles, até 
endurecem o casco, porque não têm sustento  para cortar a comida. Tem 
medo do baiacu  que os come  quando a maré está cheia. Eles sobem  no 
mangue. À  noite eles ficam agarrados  no pé do mangue. Quando a maré sai  
desce para pegar  comida. (Entrevista CLÓVIS, 2008) 
 
O bicho é sagaz quando a maré está cheia fica na baga. Se ele não subir  na 
baga o baiacu come.Tem o baiacum -  mirim  - pequeno e o baiacu  xareu 
cresce muito.O aratu faz isso para não morrer senão acaba. (Entrevista Jorge, 
2009) 
 
O aratu tem medo da chuva, eles somem ficam nos paus. Tudo tem limite, 
tempo para tudo. Deus fez tudo certo: como a grávida fica com moleza, 
assim os animais. Quando chove eles se escondem e quando estão com a 
casca mole não dá para pegar porque eles não têm força, solta toda hora, não 
têm firmeza na pata. No inverno estão no viço é quando eles ficam 
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namorando e fica difícil pegar porque grudam em cima do outro, namoram 
mais trepado, na baga, eles grudam na galha do mangue. (Entrevista 
JANETE, 2009) 

                                       
Tem um tempo que ficam difícil de pegar porque ficam transando e não 
ligam para pegar a isca. A gente conhece porque se abraçam frente com 
frente, eles não ligam ficam muito tempo grudado , mais de meia 
hora.Quando terminam se abraçam com  os dedos e quando soltam  a aratu 
fêmea  fica deitada.Não é fácil pegar.  A gente vê de longe .Eles sobem  
correndo atrás da fêmea nas árvores e no chão. Pega e algumas vezes não 
pega. Quando o aratu é grande vai comer a isca com  a fêmea  agarrada no 
peito. (Entrevista, Clóvis, 2009) 
 
Os aratus se escondem na Semana Santa, ninguém sabe o porquê, ciência do 
tempo, da natureza. (Entrevista JOANINHA, 2009) 
 

  

 
Figura 13 - O aratu,  no momento em que pega a isca, sendo puxado pela marisqueira  
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

De acordo com as marisqueiras,  quando a maré está cheia  o aratu fica  pendurado  

nos galhos do mangue  ou gaiteiras como são denominadas pelos ribeirinhos e fica difícil a 

pesca. Portanto, é pelo dia  ou noite, quando a maré está seca, que ocorre a ida ao mangue.  

A ida ao mangue exige todo um preparativo que se inicia passando no corpo e no 

rosto um repelente que  inventaram  feito com o óleo do coco e querosene contra os mosquitos 

que vivem no mangue.  

Pegam o coco descascam, parte o coco e usa a raspadeira, que é de ferro, 
para raspar a carne e depois espremem o leite e coloca no fogo. Na panela 
com água vão engrossando e fica até formar o óleo, em uma hora está 
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pronto. Deixa esfriar e deposita em um vaso e depois acrescenta um pouco 
de gás. 
 Mistura o óleo com o gás para queimar a força do gás.    Quando é só gás 
penetra na pele e enxuga, com o óleo não enxuga, porque ele é muito oleoso, 
fica molhado. Invenção do pescador. Tem que inventar qualquer coisa. 
(Entrevista, CLÓVIS, entrevista 2008) 

 

Além de usarem o repelente, algumas  mulheres  usam um traje especial com roupas 

velhas: camisa comprida, calça, chapéu e sapatos amarrados com tiras para não atolar na 

lama. Dessa maneira se protegem do sol, dos mosquitos e da frieza da lama. Mas, uma grande 

maioria  vai apenas com uma roupa velha, descalças e passam a mistura de gás  no corpo para 

se protegerem dos mosquitos. 

A lama do manguezal   é moradia para os mosquitos,  pequenos insetos que vivem na 

lama do mangue, penetram pelo meio dos  cabelos e por dentro das roupas causando urticárias  

com suas doloridas picadas;  e a  mutuca, mosca de tamanho grande, cujas fêmeas se 

alimentam de sangue. Os machos se alimentam  de pólen e  néctar das flores,  a picada é 

muito dolorida daí todo o preparo para enfrentar  um dia de trabalho. 

 A catinga do gás afasta os mosquitos. Desde criança que a gente usa, 
atormenta tanto, engrossa a pele, tem uma formigagem no corpo, coceira. É 
a necessidade. (Entrevista  MARIA DE FÁTIMA, 2008). 
 

 

 
 Figura 14 -  Facho de pati, usado para espantar os mosquitos 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
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Elas também fazem um facho feito de pati, uma folha grossa  que protege o coco, 

cortam bem fininhas e amarram formando uma tocha que tocam fogo e fica fazendo fumaça. 

Como também é utilizado o  incendedouro  que é feito utilizando uma lata de  querosene onde 

o fundo é furado e colocam-se  brasa  e paus de lenha, além de fumar para espantar os 

mosquitos do rosto. Iniciam o hábito   pequena,   quando começam a ir ao mangue. Uma das 

marisqueiras disse que começou a fumar com  dez anos. As mulheres compram uma bolsa de 

fumo  e usam o papel  branco do pacote da massa de milho para confeccionar o cigarro  que 

segue as seguintes etapas: rasgam o papel, depositam o fumo e depois enrolam e colam com a 

própria saliva. 

 
Figura 15 – Incendedouro usado para espantar os mosquitos 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 

                          É um cigarro ligeiro, termina logo e é fraco.  (Entrevista, ISABEL, 2009) 

 Aprendi a fumar aos sete anos acendendo  o  cachimbo dos  tios  e ganhei  
um da minha madrinha,  bem pequeno. (Entrevista, MARIZETE, 2009) 
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Figura 16– Cigarro artesanal usado para espantar os mosquitos do rosto, quando estão no mangue 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
 

As marisqueiras, desde cedo, aprendem  com a mãe a enfrentar  as dificuldades  na 

pesca do aratu  a saber conviver com o manguezal . Os saberes são passados  e transmitidos  

aos outros  das comunidades  Todo mundo  que mora ao redor  da vegetação aprendem a lidar  

com a diversidade de fauna e flora que permeiam o manguezal. São as invenções para 

sobreviver no contexto geográfico. As  invenções  são descobertas a partir da observação, 

experimentação como diz Seu Clóvis “a gente vai experimentando, testando  para ver o que 

vai dá certo”. [...] “Muitas coisas a gente aprendeu com nossos pais observando eles fazerem  

outras  testando”. 

                              As mulheres  retiram  da própria natureza os instrumentos  para  a pesca:   a vara é 

feita dos galhos do mangue, o repelente  é feito do  óleo de coco, e o facho feito  das folhas do 

coqueiro. Ainda foram encontradas nos locais pesquisados casas feitas de  galhos do mangue 

e cobertas de palha de coqueiro, camas de galhos  e cobertas  de palhas. O meio ambiente  

promove para  a população, além da alimentação, os recursos da flora que complementam o 

seu trabalho e  sua vida.  
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Figura 17 – Casas de palha 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

As comunidades locais apresentam um contexto cultural  muito rico  que precisa  ser  

reconhecido  e valorizado,  não só  pela comunidade, como também reconhecidos os seus 

saberes por toda  uma sociedade, através da inserção no conteúdo curricular das escolas 

locais,  reforçando o projeto político-pedagógico  da escola, no sentido  da valorização da 

cultura local. 

                              O   mangue com suas histórias, o respeito à  biodiversidade, o sagrado , os contos, as 

ervas medicinais que são utilizadas, tudo isso  são meios de preservação – das tradições orais 

tratando seus    sistemas de saber  como sistemas futuristas, e não como primitivos. É disso 

que fala Vandana Shiva.(2003, p.85) “As comunidades pastorais, camponesas e pescadoras 

também criaram saber e desenvolveram um modo de vida sustentável com base na 

diversidade da terra e dos rios, dos lagos e mares.”  

A herança cultural que tem as populações ribeirinhas deve  ser vista pela sociedade  

como conhecimentos adquiridos no decorrer do processo histórico das comunidades os quais  

contribuem para solidificação da identidade cultural. 

No espaço social das comunidades, as mulheres observaram que, para pegar o aratu, 

precisavam fazer barulhos, a vida do aratu foi sendo conhecida pelas observações, as histórias 

repassadas de geração a geração. Não foram os livros que ensinaram e sim os “livros da vida”, 

das descobertas. Elas não têm uma formação escolar  completa mas conhecem o mangue, o 

ciclo  das marés, os animais  que ali vivem, tal qual os estudiosos  que têm uma formação 

universitária. 
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Por isso foram inventando meios para se protegerem  da  lama, mosquitos ,galhos do 

mangue.O momento certo de ir a pesca do aratu. A vestimenta  adequada  e os instrumentos 

para a realização do seu trabalho.  

A maré está seca é a hora de pegar o aratu . 

Já sabe o horário que pesca nasceu na praia e entende a sabedoria que o 
garoto já sabe quando pequeno costuma andar na praia com o pai. 
Qualquer pescaria tem uma hora suficiente, só de maré seca, quando ela sai 
do mangue. (Entrevista, CLÓVIS, 2008) 

                       

 As marisqueiras sabem que precisam fazer barulho porque aprenderam que os aratus 

ouvem o som  e ficam atentos a qualquer tipo de som produzido. Mas também aprenderam 

que precisam ficar  imóveis para não assustar o aratu, pois caso isso aconteça, eles vão 

embora  e não voltam  com facilidade. Algumas gostam de  ficar balançando os galhos do 

mangue, mas a maioria das entrevistadas afirma  que gostam mesmo é de cantar. O canto  

também atrai os aratus  que começam a sair dos buracos na areia, dos galhos, e ficam atentos;  

é o momento das marisqueiras colocar  a sua vara  esticada esperando  o aratu pegar a isca, na 

qual eles se agarram com suas patas;  com agilidade, as marisqueiras os colocam no balde e 

jogam de novo a isca.  Daí tornam  a esperar, pegando  um por um  durante  horas. Quando a 

maré começa a encher é o horário de partirem. 

As músicas, as rezas  ajudam a passar o tempo pois a pesca  do aratu é solitária – são 

apenas a marisqueira  e o aratu.   A marisqueira  Izabel  conta : 

                                   

                              É sofrido, mas é um pouco divertido.Você canta, chora quando tem algum 
problema ,rir, até chegar a hora de vim. Tem dias que é triste  quando não 
pega nada , tem outros que é bom   porque pega o aratu. (Entrevista, 
IZABEL, 2008).  

                                                                       

  E começa a cantar ... 

                                

       Chega aratuzinho, vem pra minha isquinha. 
     Quando for de noite 
     Você está na panelinha  

                                                            

As marisqueiras têm um repertório de músicas, como essas por exemplo. 

 

 Meu boi desceu, desceu pra lá, oxá morena  
  Eu vou para limeira sambar. 
  Quando o samba está bom  
  A mulher  não sai de lá  
  A mulher vai ao samba  quando o marido levar.   
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xxxx 

 

A saudade vem dizendo e com ela ninguém  pode  
Eu agora vou usar  a sainha que mamãe sacode . 
Que mamãe sacode,  que mamãe sacode, que mamãe sacode. 
                           

  xxx 
 
Três cocos siri  cola miudinho, sabiá. 
Três cocos  siri cola  miudinho sabiá. 
Meu boi desceu, desceu pro mar,  acha morena 
 eu vou para  a limeira. (MARIA LÚCIA, 2009) 
                                     
Ururu, urru  já vem o aratu 
Ururu, uru,  ururu aratu (MARIZETE, 2009) 
                                
Comecei a namorar com o aperto de mão, ó sereia 
Venha cá meu aratu, ó sereia 
Venha cá fazer  favor,  ó sereia  
Venha receber  lembrança  que a linha te mandou, ó sereia  
Que o balde te mandou, ó sereia (JOANINHA, 2009) 

 

Cantam também música sertanejas,  religiosas, samba de coco.  Cantam 
qualquer cantiga. Porque os aratus gostam da farra. Quando bate com a lata,  
bate a folha,  ficam atentos, escutam perfeitamente. Para o aratu qualquer 
música é boa. A mulher fica sentada no terreiro cantando. O problema deles 
é zoada. Quando começa a cantar, eles escutam e saem para comer. 
(Entrevista, CLOVIS, 2008) 
 

As mulheres passam horas paradas, sentadas ou  de pé,  apoiadas  nos galhos do 

manguezal à espera do aratu. É necessário ter concentração e destreza na hora de pegá-lo, pois  

são ligeiros e se afastam   quando sentem o movimento  do corpo das marisqueiras.   
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Figura 18  Joaninha  nas bagas do mangue 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 

 
Vendo muita gente  eles ficam  velhacos se escondem nos buracos. Tem que 
ficar distante  uma das outras para não assustar o aratu.  (Entrevista, 
VALDELICE, 2009) 
 

 É um trabalho que precisa de determinação, coragem e paciência  pois convivem 

com insetos (mosquitos e mutuca) que as picam; ficam também muito tempo sentadas  na 

frieza da lama, o que as deixam, no decorrer da idade,  com inflamações nas juntas 

ocasionando o reumatismo.  

Além da pesca do aratu e das dificuldades que enfrentam,  as marisqueiras  veem 

muitos mistérios envolvendo o mangue, como se constata  nos  rituais que realizam  para ter 

uma boa  pescaria. Por exemplo:  colocar  o fumo no saquinho, junto ao seio,  quando chegam  

próximo  ao manguezal  depositam  no toco de uma árvore  para a caipora - a dona do mato - 

pois esta   gosta de fumo e   não   as deixam se perder no mangue. Também colocam  um 

dente de alho dentro de uma bolsinha debaixo do pano  que cobre a  cabeça ou  deixam no 

seio. Serve para afastar os espíritos do mangue. 

A caipora gosta de fumo. Eu boto no toco da árvore, quando retorno não 
encontro o fumo. (MARIA LÚCIA, 2009) 
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Uma vez fiquei perdida começou a ventar parecia que tinha gente perto de 
mim. Aí tirei a blusa  e vesti  pelo avesso .No instante ficou tudo bem de 
novo. (JANETE, 2009) 
 
Quando estamos sozinhas a caipora engana, tira a visão da pessoa, fica 
perdida. É invisível, de um espírito , a gente vê, um jeito de mulher, só tem 
uma perna .Imita, fala , ela canta.Não pode se alvoraçar tem que ficar em pé, 
tirar a roupa e vestir pelo avesso para mudar a roupa e enganar  ela.Ai ela 
mostra o caminho... Se der uma bolsa de fumo ela para.  A caipora não gosta 
do nome Maria e José... 
Tudo tem seus donos. O mangue tem dono. A dona do mangue é a rainha do 
mar, Iemanjá, o caboclo do mato. Ele engana bate a pessoa , apanha e não 
sabe de quem apanhou.Quando xinga muito ele bate  com o  cipó se a pessoa 
for com cachorro ele prende o cachorro  e só solta quando ele quer.( 
Entrevista  MARIA , 2009) 
                                      
Dia de Segunda Feira não vou ao mangue, pois tenho medo das almas. 
(IZABEL, 2008) 
 
Assombração porque têm pessoas que morrem dentro do mangue, passa mal, 
daí algumas marisqueiras terem medo. (JOANINHA, 2009) 
  
A mãe d’água fica na pedra coberta com a água, como se fosse uma mesa 
d´água e ali muitos pescadores vão pescar e as vezes não conseguem  pegar,  
toca um batuque, como um samba, escutei  é muito bonito . 
Primeiro os peixes cantam, roncando, o ruído, a cantiga do peixe, em 
seguida o batuque d’ água. Não é todo tempo e nem todo mundo. Só alguns 
ouvem. Aqui na Preguiça todo mundo já ouviu. Só de barca para chegar ao 
local.  
Pássaro misterioso que aparece na quaresma, ao escurecer começa   a cantar. 
O pássaro tem um canto triste, só que ninguém ver, apenas escuta  o 
canto.Chama pássaro do sapateiro, porque canta no local da mata chamado 
sapateiro.Ninguém sabe o que é.Acham que é um pássaro ,mas ninguém tem 
certeza. (Entrevista, MEN DE SÁ, 2009) 
 
O “sumidor” (sic) é uma lama mole e quando alguém pisa, ele gira e vai pra 
dentro puxando a pessoa. Eu vi uma mulher que caiu e não morreu porque a 
arrastaram.    (Entrevista, CRISTINA, 2009) 
 
Já cai no sumidouro quando tinha 12 anos, fiquei atolada, segurei numa 
tábua e sai. No lugar que tem sumidouro  os pescadores  colocam uma vara  
para avisar. (Entrevista, JOANINHA, 2009) 
 
Tem o mangue da Nega onde sumiu uma mulher só é um quadrado no meio 
do mangue, ninguém sabe se ainda tem. (Entrevista, CABOCLINHA, 2009) 

 

 O contexto social  das comunidades envolve uma  grande riqueza cultural. No 

decorrer das entrevistas  foram resgatados contos e quadras utilizados pelos mais velhos em 

épocas passadas e que ainda são  apresentados nas festividades e nas escolas da Preguiça 

(Preguiça de Cima e da Preguiça de Baixo), enquanto  no Pontal e Terra Caída não foi 

registrado  o resgate dessas músicas e dramas . Porém constatou-se que  algumas das músicas  
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também são cantadas pelas mulheres mais velhas,  no momento que estão pescando aratu. 

 A criatividade humana se perpetua  porque  sempre  existe uma memória  coletiva  

que aflora em diversos momentos  da vida sociocultural e estabelece um vínculo entre o 

presente e o passado  fazendo ressurgir as memórias  de momentos   que marcaram suas vidas  

como as festividades que as faziam representar os cantos e dramas  ensinado pelos professores 

entre elas  D. Ana, 70 anos, nasceu no Pontal, começou a ensinar  aos 17 anos como auxiliar,  

residiu por muito tempo na  Preguiça e atualmente, aposentada,  mora no Pontal. Nos seus 

depoimentos,  relembra como eram  bonitos  os momentos que realizavam  as festividades e  

ensaiavam as músicas e dramas, sendo que  muitos deles foram criados por ela para apresentar 

na comunidade. 

 

2.3 O Canto e os Dramas  

  

O folclore está presente   nos registros  que serão mostrados  abaixo  através dos 

cantos e quadras que resgatamos da marisqueira Joaninha, 37 anos, residente em Preguiça. 

Anotações  envelhecidas pelo tempo que pertencia a professora D. Ana.  

     

 Eu tinha orgulho de ensinar. Tinha amor pelos meus alunos. A gente criava 
os dramas para ser apresentado nos momentos das datas comemorativas. 
Algumas alunas minhas cantam quando vão pescar o aratu. (Entrevista, 
ANA, 2009) 
    
 
 Casamento  
                                  Autor desconhecido  
 
Eu agora vou lhe contar 
Como foi o meu casamento 
Quando eu cheguei na casa 
Contei meus padecimentos 
 
O pai da noiva ficou 
Com uma grande alegria 
Olhou pra mim  foi dizendo 
Sadona o casamento é tal dia 
A noiva quando me viu  
Sorriu que se escangalhou 
Foi lá dentro e veio lá fora  
Sadona  e logo nós se casou 

 
A camisa do casamento 
Foi a noiva que me deu 
O pano era  tão fino 
Sadona que não  cozeu se rompeu 



 50

            
A comida do casamento 
Foi só os convidados 
Uma galinha choca Sadona 
Três pintinhos pelados 
A orquestra do casamento 
Foi toque pandeiro e violão 
As cozinheiras dançavam 
Sadona com as panelas na mão 
 
             
               
Vamos cantar    
                                                Autor desconhecido  
 
Vamos cantando bem sorridente no mês  de dezembro seus resplendores . 
E neste alegre bailar contigo somos as divisas de suas cores? 
Todas unidas bailando assim. Poderemos em nossas vidas cantar vitória 
jamais tem fim? 
Eu sou o lírio simplicidades simbolizando a mãe de Deus. 
Sou poderosa e sou formosa 
Sou mais bonita do meu jardim! 
 
Sou “bugarinho” a florzinha branca que  tem perfume 
Embriagador, sou mais amável 
Sou mais ditoso e sou querida do meu jardim! 
 
Olhe que lindo  é a pureza na realeza e no seu valor. 
Olhe que ele por natureza tem na beleza todo esplendor. 
 
Mais bela  ainda é a caridade 
Toda vestida de vermelhão simbolizando a felicidade e o egoísmo do 
coração. 
 
Somo nós duas rainhas  bela dona das flores deste jardim 
Contando verso e lua bela  e temos golas que não têm fim. 
 
Eu sou o lírio da alta França que tem correio de São Luis 
Sou da pureza da caridade 
Amarelinha branca  e gentil. 
Eu sou  rosa  simplicidade  de São  Francisco  admiradora  

                                     Prefiro  as rosas  que têm saudade  amargurada e sofredora. 
 
  
Dr. Pa chora viola   
                                       Autor desconhecido  
 
Chora viola – viola  
Chora viola – viola que tanto 
Chora pra quem mora  perto 
É cedo pra quem mora  
É hora ( Bis ) 
Chora viola  -  violinha  infantil 
Vou tocar esta viola para todo o Brasil. 
Chora viola – violinha do mosqueiro vou  tocar esta viola  
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Para a turma do coqueiro. 
Com que saudade  vidinha  
Minha tal, vou tocar esta mola para a turma do Pontal 
Viola  boa – violinha minha  
Gica, vou tocar  esta viola o povo  da Preguiça 
Chora – viola  violinha minha 
Orquestra, vou tocar esta viola para alegrar a nossa festa. 
                      
 
Fita amarela   
                                Noel Rosa  
 
Quando eu morrer  
Não quero choro nem vela  
Quero uma fita amarela  
Gravada com o nome dela. 
Não existe alma e nem possui um só  
Queria que a mulata sapateasse no meu caixão 
Meus inimigos que hoje falam de mim vão dizer  
Que eu nunca vi uma pessoa tão boa assim. 
Fiquei contente satisfeito por saber que a morena mais formosa 
A terra que vai comer. 
 
 
O Feio    
                                               Autor desconhecido  
 
Eu não me importo que falem de mim,  
Não é pelo meu gosto que sou feio assim. 
Eu não me importo que falem de mim,  
Não é pelo meu gosto que sou feio assim. 
Um belo dia eu fui beber caldo de cana o copo veio pelo meio, 
Mas o moço olhando pra minha cara não vendo calado   
Que feito feio. 
Eu não me importo que falem de mim  
Não é pelo meu gosto que sou feio assim. 
Um belo dia eu fui ao banheiro fazer este cavanhaque  
Até fiz pelo meio mais o barbeiro olhando pra minha cara  
Não faço barba sujeito feio. 
Eu não me espanto que falem de mim n 
Não é pelo meu gosto que sou feio assim. 
Um belo dia eu fui ao alfaiate fazer este terno   
Ele fez pelo meio pois o moço olhou  pra minha cara  
Não faço terno que sujeito feio. 
Eu não me importo que falem de mim   
Não é pelo meu gosto que sou feio assim. 
                                            
 
 O Malandro 
                        Autor desconhecido  
 
Eu sou malandro, malandro, hei de ser,  
Só quando eu morrer  deixo a malandragem,  
Mas no entretanto que me dá engano na competência da capoeira, chegando 
na rua  chapéu desabando, lenço no pescoço cacetinho  na mão, 
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Revólver  na cinta, charuto na boca  todos me respeitam como valentão. 
Moro no cortiço ali  na travessa no morro do pio peito que sentiu   
O pinho chorava e o ladrão gemia.  
Trabalhar não quero coisa aqui você da uma boa gargalhada  
O jeito  que tenho e me meto  na lenha na minha vida que entro na doença. 
Sarita    
                              Autor desconhecido  
 
Adeus  Sarita  vou partir para fronteira vou levando 
Uma boiada para vender lá na feira 
Com o dinheiro desta venda 
Eu vou comprar uma bonita fazenda pra nós dois se casar. 
 
No dia do casamento vai ter festa 
A noite inteira 
A  sanfona  vai tocar  uma rancheira 
O dinheiro desta venda vai servir para nós dois  
 
A nossa felicidade  e  depois   
Tra´-lá – lá – lá  

 
             

Matuto  
                                 Autor desconhecido  
 

Todo mundo conhece  
O matuto  João é um negro  Teixeira que vem lá do sertão 
Lá  do sertão, lá do sertão 
Ei  tixim, ei tixim lá do sertão 
Minha gente  eu vou embora 
Pra o sertão de Jequir. 
Batam palma minha gente 
Que eu vou ver minha mulher 
Ei tixim,  ei tixim, ei tixim minha mulher 
Minha gente eu vou embora   
Pra o sertão  do Tariri 
Batam palmas minha gente 
Que eu não venho mais aqui.   
 
 
Infância 
                   Autor desconhecido  
 
Eu sou o lírio 
Bem perfumado que vem 
De todos  os  beija flores 
Eu sou o lírio  cheio de fragrância 
Que representa o jardim da infância 
 
Eu sou a dália bem perfumada 
Que vem de todos os beija flores 
Eu sou  a dália cheia de fragrância que representa o jardim de infância. 
 
Eu  sou a rosa bem perfumada 
Que vem de todos  beija flores 
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Eu sou a rosa cheia de fragrância   
Que representa o jardim da infância. 
 
Eu sou o cravo bem perfumado  
Que vem de todos beija flores. 
Eu sou o cravo cheiro de fragrância o jardim de infância. 
 
 
Os pássaros 
                     Autor desconhecido  
 
Há um passarinho que andava cantando pelo jardim  
Foi perguntar a Elizinha  
Quem te cuida tanto assim. 
 
Aonde acha doce alimento 
Coisinha nutritiva sois  tem  
Um bichinho gostoso sido   
Laranja e romão. 
 
                
 Os  pássaros 
                              Autor desconhecido  
 
Debaixo de um arvoredo 
Aonde estava descansando 
Fui olhando para cima  
Vi um passarinho cantando. 
 
Cantava  tão docemente  
Que me  fazia chorar,  quanto mais ele cantava 
Mais  ele cantava mais me fazia soluçar. 
 
Perguntei ao passarinho  
O que foi que aconteceu  como não pode falar  
Bateu asas e  morreu. 
 
A morte do passarinho  foi uma grande lição  mas o gozo desta vida   
Não passa de  uma ilusão. 
Passarinho  se eu pudesse  não te enterrava lá   no chão. 
Abria  uma sepultura , dentro do meu coração. 
 
 
Baiana  Quitandeira  

 
                    Autor desconhecido 
 

Eu sou a baiana quitandeira. 
A mais bonita e barateira, no meu  tabuleiro  
Tem feitiço quem decidir  ir. 
 
Eu vendo banana,  repolho miúdo banana da terra, maxixe graúdo. 
Eu vendo ingá  
Doce de araçá  
Eu vendo barato, me compre 
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Ai-ai –ai  
Quem gosta da boa verdura a mais bonita e bem madura. 
Quem  comprar uma  só vez  fica sendo meu freguês. 
 
               
Paixão pelas damas 
                                
                                 Autor desconhecido 
 
Sempre tive paixão  pela  dama  no salão. 
Eu podia encontrar  a orquestra já está mudada. 
Pra dançar, pra dançar 
Pra  dançar 
Os senhores os meus cavalheiros. 
O momento de atenção 
A orquestra  já está terminando 
Pra dançar, pra dançar, pra dançar. 
 
 
Baiana  crioula 
 
                                 Autor desconhecido 
 
Eu sou crioula,. eu sou da Bahia. 
Ando na moda como ninguém  anda  
Sou bonitinha, como ninguém 
Trago a chinela na ponta do pé 
 
Com esta saia toda rodada 
Eu faço roda para eu brincar. 
 
 
Azul anil 
                                 Autor desconhecido 
 
O céu é tão lindo 
Azul reluzindo nas claras manhãs formosa 
São as cores do  Brás 
Até parece uma de rosa 
Ai – ai –ai  que céu azul tão lindo 
 
Refrão:  O sol brilhando, as árvores cantando 
E nós feliz sorrindo 
As cores mimosas de cores formosa. 
Vendo o céu tão lindo pede a Deus  tuas mãozinhas. 
 
 
Meu marido 
                                 Autor desconhecido 
 
 
Meu marido não trabalha 
Só leva a vida pensando 
Eu já estou com dor nas costas 
De viver tanto lavando 
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E de chulé,  chulé e de chulé,  chulé 
                  
 
Marido e Mulher 
                          D. Ana  
 MULHER     Marido vai à feira 
                     Vai comprar jabá 
 
HOMEM:  Mulher deixe de asneira 
                  Que jabá não há  
 
REFRÃO:   Eu não quero saber 
                   Você tem que  comprar 
                   Se não tinha dinheiro pra que  quis casar 
 
MULHER: Marido vai à feira 
                   Vai  comprar  arroz 
 
HOMEM: Mulher deixe  de asneira 
                   Deixe isso pra depois 
 
MULHER: Marido vai à feira  
                  Vai comprar feijão 
 
HOMEM: Mulher deixe de asneira 
                Que eu não tenho nenhum tostão 
 
MULHER: Marido vai à feira  
                  Vai comprar um vestido 
 
HOMEM: Mulher deixe de asneira  
                 Que vestido fica liso 
 
MULHER: Marido vai à feira  
                  Vai comprar um chinelo 
 
HOMEM: Mulher deixe de asneira   
                 Que  chinelo fica velho 
 
MULHER: Então seu canalha  
                  Sai daí me  deixe em paz 
 
HOMEM: Mulher deixe de asneira 
                 Que eu ficando a coisa vai 
 
MULHER: Marido  maridinho 
                  Que cheiro, cheirozinho 
 
HOMEM: Mulher deixe de asneira 
                 Que isso é escondidinho 
                              
 
Vendedeira  
 
              D. Ana, professora, 70 anos, residente no  Pontal  



 56

 
REFRÃO: Vamos vender, vamos gozar 
                 Nossas freguesas nós queremos agradar 
 
                Eu chego cantando e vocês 
                Estão  sorrindo quem quiser comprar  
                Estou vendendo tamarindo 
 
                Se quiseres comprar chegue 
                Estou vendendo um colosso 
                Um  mamão bem maduro doce e apetitoso. 
 
                Banana  a da prata 
                Eu também tenho maçã 
                São boas apetitosas 
                Comida pela manhã 
                Vamos comer, vamos gozar 
 
                Laranjinha bem madura 
                Bem madura adocicada 
                Chegue logo com os cobres 
                Que estão quase acabadas 
 
                Se quiseres comprar  chegue 
                Depressa não me amole 
                Eu vendo a jaca dura e também  
                A jaca mole. 
 
 
                   
Baiana   
                         Autor desconhecido  
 
Eu sou  a baiana   do tabuleiro 
Da  bina boa com as mãos  na cadeira 
Girando o corpo  pra ver  ioio 
Trago  no meu tabuleiro vatapá e amendoim 
Eu também trago o carinho pra ioio 
Gostar de mim 
Quem quiser comprar eu vendo 
Bolinho da ilusão 
Eu também trago carinho 
Dentro do meu coração 
 
Mas eu sou  a   baiana do tabuleiro 
Da bina boa com as mãos nas cadeiras  
Girando o corpo  pra ver  ioio 
Trago no meu tabuleiro 
O amor que já foi meu 
Ele é lindo como a flor 
Mas é falso como judeus 
                        
 
 Vitalinas 
                  Autor desconhecido  
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As  quatro vitalinas que estão vendo aqui 
O cravo e a rosa  violeta e o jasmim 
Vamos cantar vamos dançar 
Que as vitalinas querem casar? 
Somos bonitas e tão faceiras, que as vitalinas são feiticeiras? 
1ª  ) Eu me pinto toda e olho firmamente 
Faço tantas coisas mas não acho nem  casamento 
2ª) As unhas são pintadas vestidos curtinhos, faço tantas coisas 
Mas não acho um brotinho 
3ª) O corpo é  erguido, cabelos compridos 
Faço tantas coisas, mas não acho um rapazito. 
4ª) Ai – ai meu  Deus do céu não me faça isto. 
Sou tão bonita,  mas  não acho um  compromisso. 
 
 
Sou lavadeira 

  Autor desconhecido  
 
Sou lavadeira foi a sorte que  Deus me deu. 
Vivo lavando esta minha roupinha 
Como lavo eu. Ô  que sorte  esta  a minha!  
Sem querer enxugar! Gasto dinheiro e água,  anil e sabão  
Gasto dinheiro e água,  anil e sabão 
Se boto a roupa para quarar  
Vem as galinhas para ciscar 
Ou que sorte esta minha 
De viver a lavar esta minha roupinha 
Sem querer enxugar 
Se boto a roupa  para enxugar  lá vem a chuva para molhar 
Ô que sorte  esta minha de viver a lavar 
Esta minha roupinha! 
Sem querer enxugar 
Gasto dinheiro, anil e  sabão 
 
 
 
Cigana   
                                                      D. Ana   
 
MOÇA:     Dizei  ó cigana quantas vezes tu  leu minha mão?  
                 Dizei ó cigana, o  destino do meu coração 
                   Dizei  ó cigana!  Dizei só para mim! Dizei ó minha linda cigana. 
                 Se  eu sou feliz  ou infeliz não me engana   
                 Dizei  ó cigana meu anjo  de fé dizei minha  linda cigana  
                 Se ele  não me ama o motivo  qual  é? 
CIGANA: Se queres  que eu diga o destino do seu coração,   
                 Menina  bonita deixe  eu ler a sua mão 
                 Será muito feliz 
                 Descanse o teu coração 
                 Conheço tua sorte boa  porque aqui vejo  o sino Salomão. 
                             
 
São  Jorge 

 Drama: Autoria de D. Ana   
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MÃE:    O que tu  tem Juliana  que está  tão triste a pensar? 
FILHA: É por causa  de  Dom   Jorge, que com  outra vai casar 
MÃE:    Eu bem que te disse  minha filha:Dom  Jorge  contigo  não casava 
FILHA: Eu não sabia  minha mãe, que ele me enganava 
ELE:     Deus os salve Juliana, em teu palácio assentada  
ELA:    Deus  o salve  meu Dom Jorge como você tem passado 
ELA:    Dom Jorge  eu soube aqui  que você ia casar. 
ELE:     Quem te falou não mentiu, vim para te convidar  
ELA:    Espere  um  pouco Dom  Jorge, que vou subir no sobrado 
            Apanhar um copo de vinho Que tinha pra ti guardado 
ELE:    O que foi Juliana  que tu botou  neste vinho          
            As vistas me  escureceu não enxergo mais o caminho. 
 
MÃE E FILHA: Morreu, morreu,  meu Dom Jorge 
                          Morreu já  se acabou 
                          Não casou  com minha filha,  de outro amor não gozou 
                         

 
Com as bonecas 
                                      Autor desconhecido 
 
Com minha boneca eu vou brincar 
Os meus canarinhos já mandei  soltar 
Com minhas bonecas  eu vou brincar  
Os meus canarinhos  já mandei soltar. 
Meus cabelos  pretos mandei cachear  
Meus olhos azuis  eu não posso  afirmar. 
                          
 
Rosa feiticeira 
                                      Autor desconhecido 
 
Feiticeira como a rosa tão formosa  
É da minha bonequinha  engraçadinha  
Ela tem doce encanto, eu garanto  
É de todas as rainhas. 
Tra´- lá, lá,lá lá 
 
 
 
Certo dia,  Deus os salve . 
Por  coisa   mas não foi por gosto meu que aconteceu. 
Foi animando a bonequinha  
Antes quem dormiu foi eu 
Trá lá,lá,la 
Sopa  
                                           Autor desconhecido 
 
REFRÃO:  Somos sopinhas  bem quente do sertão do paladar elegante 
                 E bonitinha . 
Trá lá,lá,lá 
 
A sopa que não tem  sopa não parece ser jantar parece  um guarda roupa  
Sem ter roupa para guardar. 
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Agora vou dizer meu nome com grande  satisfação 
Eu sou a sopinha  bem quente. 
Sou a sopa de galinha. 
Agora vou dizer meu nome  
Com grande satisfação 
Eu sou a sopinha  bem quente. 
Sou a sopa de feijão 
          
 Eu por ser a derradeira 
 Eu tenho satisfação 
 Eu sou a sopinha  bem quente  
 Sou a sopa de macarrão. 
 
 
 Ciganinha 
                                                                                        Autor desconhecido 
 
Ciganinha quê,  que vem do Egito  
Pra areia forte do rapaz bonito. 
E  com o passado  hei de comprar  
A gente tem um futuro bem sorridente. 
Eu fui  lá na cozinha 
Buscar um mamão 
Papai  veio e  me deu a mão 
Fui  lá na cozinha buscar um talher 
Papai  veio e me  deu a colher 
Entrei na cozinha fui comer um queijo 
Papai  veio  e me deu um beijo. 
 
 
Bailarina  
                                                       Autor desconhecido 
 
Vamos cantar e dançar 
Para pequena que chegou do Havai 
Que tem o corpo cobertinho de palha de ouricuri. 
Vamos cantar e dançar 
Toma cuidado para não se mexer 
Mas se a palha  escorrega e cair  
Como é que vai ser  
Mas se a palha cair, ela  não vai para o Havaí 
Vamos cantar, vamos dançar 
Vamos ficar por aqui. 
 
Casal de negro 
                                                   Autor desconhecido 
 
Bom  dia  meus senhores  e minha  senhora  
Que  o casal  de  negro  vai  chegando agora  (Bis) 
REFRÃO: crioulo  e ôlo,  estou  crioulo  e ôlo, estou crioulo e ôlo, 
Estou crioulo e ôlo estou  
Eu gosto da negra que ela é muito bela 
Eu gosto do negro que ele é muito belo 
Eu gosto  da negra  que é  pé de valsa 
Que roda  na sala feito cara preta. 
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 Índia portuguesa 
                                      Autor desconhecido 
 
REFRÃO: É  uma casa portuguesa com certeza  
E com certeza uma casa portuguesa 
 
E se  aparto – me admito fica bem 
O povo nunca desmente não 
Fica  bem esta  franqueza fica bem  
O povo nunca desmente não  
Alegria da pobreza está  na grande  riqueza de daí fica contente. 
É uma casa florada um cheiro 
De alecrim uma promessa de beijo 
Doce bem alguém esperar 
 
 
Minha Moreninha  
                                        D. Ana  
 
BIS: Minha moreninha do meu bem querer 
ELE: Me diga  o seu nome que eu quero saber 
BIS:  Eu não tenho nome nem eu sou catita 
ELA: sou da moreninha ainda mais bonita 
 
BIS: Minha moreninha  que de mim tem dor  
ELE: Me dá um beijinho  um só  su só 
BIS: Sai daqui  velho nojento eu não te dou  
ELA: Um cheiro  com tua catinga de fumeiro 
 
BIS: Minha moreninha que ingratidão, você  é bonitinha do meu coração 
ELE: Minha moreninha  que ingratidão o galho cheiro a manjericão  
 
ELA: Se você  quiser  vamos  a papai se ele deixar 
         Se você  quiser vamos  a papai se ele deixar casar , casar. 
ELE: Eu não vou lá não  que ele mim nega, se eu carregar ele me pega. 
 
 
Sinhazinha    
                                      Autor desconhecido 
 
Sinhazinha moça bela  
Filha de um fazendeiro 
Ó que sorte, ó que sorte 
Namorando com um violeiro 
Um rapaz de pouca idade 
Cheio de animação 
Vai com ela à cidade 
Pra tocar o seu violão 
Lerum, lerum, lerum, lerum, lerum,  lerum  lerum. 
Mais  um dia   que o  lerum  passava 
A sinhazinha não viu. 
 
Venha João  
                                      Autor desconhecido 
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Venha cá  João!  
Venha cá  João! 
Venha cá  João!   
Venha ver animação 
 
Meu cavalo amarelo 
Rouxinol de laranjeiras 
Não  há dinheiro  que paga 
Beijo de mulher solteira 
 
Uma velha muito velha  
Que de velha  envergou   
Viu falar  em casamento 
A velha se endireitou 
 
Lá detrás da minha casa  
Tem um pé  de pindaíba 
O rapaz  que beija moça   
Nunca tem dor de barriga 
 
 
Rapaz apaixonado 
                                      Autor desconhecido 
 
 
Era uma noite de luar que eu conheci 
Uma cigana de olhar encantador 
Foi  a mais linda das mulheres que eu já vi  
Fitei meus olhos e fiquei doido de amor 
Já descobri que eu esperava uma ansiada (sic) 
Os companheiros  que  ali iam passar 
Ouviram seu bando e sumiram lá na estrada 
Deixando  assim meu coração a suspirar 
Cigana, foi  para ti  que eu escrevi esta canção 
Cigana, a tua vida  é toda minha inspiração 
Teus lindos  olhos que jamais hei de esquecer 
Somente a ti  que hei de amar  a te morrer! 
 
 
Mãe e filha  
                                  D. Ana  
 
 1ª filha: Mamãezinha vou ao baile   
  Que  o moreno me chamou  
  Ele medisse  coisinha  
  Que meu coração chorou 
 
Mãe: minha filha  deixe disso 
Que sua idade não permite amor  
 
3ª filha: mamãezinha,  a senhora com dez anos se casou  
6º: Ó que filha malcriada  
Mãe: e veja  quanto ela se alterou   
7ª Se aqueda  aqui no chão 
É o castigo  que eu lhe dou 
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8º Mamãezinha me perdoe 
Filha: Que eu não faço  
Mais isso não 
9º: Está perdoada minha filha  
Mãe: De todo o meu coração 
 
4º: Me casei  com dez anos 
Mãe:  Mas muito tempo  me arrependi 
5ª:  Mamãezinha  não se arrependa 
Coisinha boa é ter marido 
Batam palma  digam  
Mãe e filha:- Viva para todos 
Que aqui estão  
Os senhores me desculpe.  
As minhas invocações. 
 
 
 
Pai e filha  
                            D. Ana  
Papai,  agora mesmo preciso lhe falar que estou ficando uma mocinha 
Preciso de me casar. Estou  ficando uma mocinha  preciso me casar. 
 
Ó filha não pense nisso deixe o gentil  pensar  ainda está muito criança .... 
Tem muito o que cuidar. 
   
Que criancinha  que nada! Tão madurinha que estou!  
Foi com  esta mesma idade  que a mamãe  se casou!  
Foi com  esta mesma idade  que a mamãe se casou! 
 
Foi com esta mesma idade, que sua mãe  se casou 
Mas trouxe muito dinheiro muito bem  anos passou ...  
Mas trouxe muito dinheiro muito  bem anos passou! 
Papai tem bem dinheiro que bens nos podia dar!  
Para eu e o rapaz muito bem  anos passar  
Para eu  e o rapaz muito bem anos passar.. 
 
Eu agora quero saber  quem é este tal rapaz 
Papai bem nos conhece! Que  é nosso vizinho Tomaz!  
Papai  bens nos conhece  que é nosso vizinho Tomaz! 
 
Ele agora nos trata bem enquanto somos vizinhos!...  
Mas quando se achar casada tem que criar os filhinhos. 
Isso de criar os filhinhos  é bom feito talvez é da nossa obrigação ....  
Fazer o que a mamãe fez. 
 
 
As sete cores  
                        D. Ana  
 
Refrão: Nós somos as sete cores unidas somos candura  
Enfeitamos com alegria brilhando ao  nauvura (sic) 
Cada qual  de nós  carinho junto da combinação  
Enfeitamos com alegria  brilhando por brilhões 
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Eu sou  a cor vermelha que brilha no cordão 
Chamando a rapaziada 
Pra amar meu coração .... 
  
A cor verde  lastimosa 
Cheia de esperança 
Eu esperei apaixonada   
Pra mandar  aquela Estância 
 
A cor branca meu jasmim 
Cheia  de bugarinho 
A rolinha  voou , voou   
E deixou  os dois  filhinhos . 
 
Eu sou a cor roxa  
Cor de muito valor 
Eu chamei  por Nossa Senhora 
E foi ela  quem me amou  
 
Eu sou a cor amarela  
Que mais presenteava 
O anel  que tu me deste 
Pouca  importância eu joguei na  água 
 
Eu sou  a cor  de rosa 
Que saiu  no meu programa 
Visitando as minhas aulas  
Hoje é dia do meu drama 
 
Eu sou  a cor do céu  
Com todas as estrelas 
Vamos todos bater palma 
Que foi eu a derradeira 
Nós somos as  sete cores brilhando  
  
 
Mamãe 
                                                        Autor desconhecido 
 
Parei por um instante e pensei, chorei porque  ela não está aqui,  
Mas nesta hora ela pensa em mim. 
Eu sei, saudade como eu devo sentir  
O seu lenço tão molhado na partida, e o trem  que se fazia tão veloz,  
Mas mesmo  assim  ainda  ouvi a sua voz . 
Mas não esqueça  desta que lhe deu a vida. 
 
REFRÃO: Minha mãe, minha heroína  
Mina mãe minha flor divina   
 
Eu agradeço tanto a Deus  por ter mamãe,  
Tem muita gente tem, mas  não  lhe dar  valor, 
E outros não têm  e hoje choram seu amor, 
Por isso nunca vou deixar de agradecer, mas existem tantas mães chorando 
Desprezadas, que fizeram  tanto, tanto e não pediram nada,  
Mas, mesmo assim ainda ouvi a sua voz,   
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Ah! quero tanto que sem ela  eu não sou nada.  
 

As histórias narradas pelos moradores da comunidade são enriquecedoras, os mais 

velhos têm mais informações do que os mais novos sobre as cantigas  e os contos.  Dessa 

forma, percebe-se a importância do resgate   da cultura para a geração mais nova,   no intuito 

de preservar   e valorizar a singularidade dos conhecimentos adquiridos  pelas  gerações mais 

velhas,   de primordial seriedade  para a identidade  da história de vida das comunidades. 

Daí a importância de associar o papel da escola ao conhecimento da comunidade na 

formação do sujeito para que possa  compartilhar não apenas  os saberes da pesca  mas  as 

histórias das comunidades representadas pelos atores sociais - homens e mulheres, pescadores 

e  marisqueiras como fala Almeida ( 2007, p.10) os intelectuais  da tradição. “Eles são  os 

artistas do pensamento  que, distantes dos bancos escolares e universidades, desenvolvem a 

arte de ouvir e ler a natureza à sua volta”.  

A sociedade globalizada  mostra  uma gama de informações onde os valores  

culturais de gerações passadas muitas vezes são deixados de lado para incorporarem conceitos 

globalizados  que envolvem  costumes, valores, cultura - a homogeneização cultural .“A 

homogeneidade cultural   gerada pela própria sociedade pode levar  ao distanciamento   da 

identidade  relativamente  à comunidade  e à cultura local” como afirma Hall (2000, p. 20).  

Entretanto, os saberes locais que envolvem contos, lendas r mitos  podem ser 

resgatados  para não serem abafados pela cultura globalizada, a partir do momento que 

estejam representados  no próprio contexto educacional. Espaço escolar  que sabe conviver  

com  a herança cultural do passado  e os saberes do presente, no intuito  da preservação dos 

conhecimentos das comunidades ribeirinhas e, consequentemente, no fortalecimento da 

identidade cultural, contribuindo na formação do cidadão, não  permitindo que sejam  apenas 

espectador da História, e sim  seus sujeitos, lutando para que seus direitos, assegurados  pela 

Constituição  da República Federativa do Brasil,  sejam  realmente contemplados  visando  à 

melhoria  da sua condição   de vida.  
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3 O TEMPO   DA  ÁGUAS     

 

O sol nasce e poé-se, e torna ao lugar donde partiu, e, 

renascendo aí, dirige o seu giro para o meio-dia, e depois 

declina para o norte; o vento corre, visitando tudo em 

roda, volta a começar os seus circuitos. Todos os rios 

entram no mar e o mar nem por isso transborda; os rios 

voltam ao mesmo lugar donde saíram, para tornarem a 

correr.   

Tudo tem seu tempo - todas as coisas têm o seu tempo e 

todas elas passam debaixo do céu segundo o termo que a 

cada uma foi prescrito. Há tempo de nascer e tempo de 

morrer. Há tempo de plantar.Há tempo de arrancar  o 

que se plantou .Há tempo de matar  e tempo de sarar .Há 

tempo de destruir  e tempo de edificar .Há tempo de  

chorar  e tempo de rir .Há tempo de se afligir  e tempo de 

dançar .Há tempo de  espalhar pedras  e tempo de as 

juntar .Há tempo de dar abraços  e tempo de se afastar 

deles.Há tempo de adquirir  e tempo de perder .Há tempo 

de guardar e tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar  e 

tempo de coser . Há tempo de calar e tempo de falar. Há 

tempo de amor e tempo de ódio. Há tempo de  guerra e 

tempo de paz.                                                                           

                                                          (ECLESIASTES, 3) 

 

O meio ambiente é provido do Tempo. Tudo tem seu tempo  no ecossistema. Cabe ao 

homem perceber o tempo de cada coisa, pois a própria natureza o habilita para ter 

competência de observar as mudanças, como diz Chico Lucas “à escuta atenta da natureza”. 

“Grande parte da população do planeta orienta suas práticas de vida por explicações que têm 

por base o contato íntimo com a natureza”. (Almeida). 

As comunidades ribeirinhas que vivem nas adjacências do manguezal sabem como 

lidar com o tempo da bonança e o tempo da escassez de alimento. Os pescadores e as 

marisqueiras conhecem o momento adequado de pescarem e o momento de se retirarem das 

bagas do mangue, das águas do rio para retornarem as suas casas. O dia e a noite, o sol e a lua, 



 66

movimento das marés secando e enchendo é reconhecido por todos.  

A cartilha da natureza não está escrita nos livros para as comunidades ribeirinhas, e 

sim na tradição cultural herdada das gerações passadas e explicitadas no presente.  Sabedoria 

que adquirem na prática quando vão olhar a maré ou a lua para saber se está no ponto certo 

para iniciar sua jornada de trabalho.  

 

Tem gente que se regra pela lua. Agora eu me regro olhando a                  
maré. (Entrevista, Jorge, 2009)  
 
Tem a maré grande e a maré morta. Na quadra da maré morta fica difícil 
pegar o aratu. A maré não chega até o mangue e os aratus ficam comendo as 
folhas que caem dos galhos. Depois que comem ficam nos buracos. 
A quadra acontece de 15 em 15 dias. A maré morre de 15 em 15 dias. Ela se 
divide em duas consequências do mês. 
A maré grande é melhor porque lava a areia onde fica o manguezal e o aratu 
fica com fome. Fica mais fácil pegar.  
São duas marés: maré enchente são seis horas e maré vazante também seis 
horas. Os horários do dia  são divididos em duas marés. 
A gente tem muito tempo de pescaria comecei com 11 anos. Hoje tenho 75 
anos. Me dá saudade da pesca. Eu nasci os dentes na maré. 
No inverno as noites são mais compridas e o dia mais curto. As  águas ficam 
mais doce, cria uma comidinha que os peixes não gostam. Ai eles vão à 
procura de água mais quente. Os pescadores pescam mais vezes, vão mais 
vezes ao mar. Pela noite é muito frio. 
O mês de agosto é um mês frio, as águas esfriam. Diminui a pesca. 
Como também na quaresma fevereiro, março, abril. Eu  acho  o marisco  
nessa época vive muito  farto, muita comida  no mangue. É o mês que cai 
mais folha  e a fruta cachimbo nasce no mangue  e cai muito. Eles engordam 
mais. (Entrevista, CLÓVIS, 2009) 
                 
Movimentos da maré: 
Enchente: as águas do rio vêm enchendo até a beirada. 
Vazante quando ela sai do mangue  
Preamar quando está cheia. A hora de pegar o aratu quando  a água vai 
saindo do mangue. Se esperar muito pra sair  da água, ela bota a gente pra 
fora. 
A maré morta é maré devagar o mangue fica enxuto não presta para pescar. 
(Entrevista, IZABEL, 2009) 
 
O mangue é uma alta riqueza tem o siri, o caranguejo, o aratu, sururu, 
sarnambi, tem o peixe. Quando a maré enche entra no mangue para brincar, 
comer. O peixe só come pelo dia, ele come o caranguejo mole”camboa” 
O rio sem o mangue não acumula nada, porque mangue tem sombra e tem 
sol. (ROSIMEIRE, 2009) 

  

A influencia das marés permite a mistura da água doce do rio com a água salgada do 

mar. Essa mistura  deixa-a com uma cor barrenta,  justamente pelo acúmulo de lama que é 

formada  por uma coloração cinza – escura a preta - rica em sulfeto de hidrogênio, o que 
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causa  um odor característico de enxofre. 

A área do manguezal é bem diversificada.  Há locais em que a terra é mais firme e 

tem pouca lama; é o que a comunidade chama de prainha. É o local onde a população 

ribeirinha toma banho, joga bola e conserta seus barcos e redes. A pescaria é artesanal e a 

maioria dos pescadores   se reúne   para prosear, consertar sua rede e ajeitar o seu barco.  

O guia que representa o horário apropriado para as marisqueiras irem ao mangue, 

como já ressaltamos, é o horário da maré ou a lua. 

  “A lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Meu guia  é a lua, já que 

estou longe da maré”, cita Marizete, 67 anos, desde os 12 anos na maré. Mora no 

acampamento dos Sem Terra. 

A jornada de trabalho de Marizete no povoado Preguiça, como das outras 

marisquieras começa cedo. Elas saem pela manhã, quando a maré está vazando. Levam 

consigo seus instrumentos de trabalho:  o acendedor ou  facho, o saco, a vara com o barbante 

na extremidade, uma lata para pôr  o aratu quando estão pegando, e o saco que carregam na 

volta com aproximadamente duzentos aratus, após mais uma jornada. Além desse material, 

levam o repelente feito da mistura do querosene e óleo de coco ou mesmo só o gás como 

denominado na comunidade, o cigarro ou cachimbo, as roupas de manga comprida e calça 

comprida, lenço para amarrar na cabeça devido aos mosquitos que vivem na lama do 

manguezal. 

O facho é feito de pati do coco, quando tira os cocos corta o cacho com a 
pati e coloca para secar no sol e depois lasca a pati com a faca e amarram 
10, 20 tiras de pati.  Ai é só acender para dar fumaça e espantar os 
mosquitos. (Entrevista, CLÓVIS, 2009).  
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Figura 19 – Seu Clóvis com uma invenção – raspadeira de coco 
Fonte: Acervo pessoal (2009)    
 
 

 
Figura 20 –  Joaninha indo pescar 
Fonte: Acervo pessoal (2009)    
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O caminho  até  o  manguezal pode ser a pé ou de barco. A maioria das marisqueiras 

vai em grupo e, chegando ao local,  cada uma vai para uma baga,  pois, apesar de precisar 

fazer barulho para  o aratu se aproximar  não podem se mexer. Em cada baga fica  uma 

marisqueira, sobem nos galhos  ou ficam sentadas na gaiteira  cantando, mexendo nas folhas e 

fumando seu cigarro ou cachimbo. 

Às vezes levo  a merenda.  Na maré de lançamento saio às seis e meia e 
volto, as 12 e meia. Quando a maré está enchendo os aratus estão com fome. 
Chegando lá,  deixo o acendedor  perto de mim, ponho  na lata  brasa e paus 
de lenha  para fazer  fumaça. A fumaça espanta os mosquitos para não 
morder,  pois a gente não pode se mexer, senão o aratu vai embora. Fumo 
meu cachimbo,  bato as folhas com uma vareta feita dos galhos do mangue. 
Fica cheio de aratu, o pesqueiro  onde a gente pesca. Uso  dente de alho e  
boto no seio ou no cabelo atrás da orelha  é para não se perder. 
Melhor pescaria é na maré morta porque não tem mosquito, eles posam  na 
lama  e as asas ficam mole, ai não conseguem  voar. Na maré  grande,  a 
maré cresce e vai para a beirada da terra.A gente está  acostumado. 

                                      Pela lua  eu já sei. Tem lua, vamos supor lua nova, a maré vai crescendo; 
quando a lua é quarto  crescente a maré vai  minguando e fica pequena. Ela 
não enche como a maré grande. São quatro luas:  lua nova, quarto crescente, 
lua cheia – vai crescendo de novo e quarto minguante vai  morrendo de 
novo. Aprendi com meus pais e ouvia  o povo conversando. 
Agora a gente não podia chegar perto porque era  o lugar do adulto 
conversar. Quando a gente chegava bastava o pai olhar, que saia  e depois 
batia  de taca , tipo de cinturão de couro e quando terminava de bater  pedia 
a minha mãe Zefinha  para botar o pano de sal. O pano molhado da água do 
sal. A pessoa tem que exemplar o filho  para não acontecer o pior mais tarde. 
(Entrevista, MARIZETE, 2009) 
 
Só vou  mariscar  com  a maré morta uma maré fraca, maré pequena, não 
toma o mangue. (Entrevista, ISABEL, 2008) 

 

Nas memórias das mais velhas, elas falam que  os pais  as levavam para o mangue  

no sentido de ajudarem e terem uma ocupação. 

Minha mãe me ensinava  qual era  o momento  de ir à maré, e como fazer 
para pegar o aratu. Hoje os mais novos já não querem ir; preferem comprar  
ostra para  tirar do casco. Acham o mangue muito ruim  e  perigoso. 
(Entrevista, JOANINHA, 2009) 

 

Muitas são as histórias de vida das marisqueiras; o processo de aprendizagem com os 

pais  e comunidade  eram de respeito,  queixa   na criação dos filhos é presente no depoimento 

das marisqueiras. Marizete  demonstra  na sua entrevista tranquilidade   mesmo passando por 

problemas familiares. No período  dos nossos encontros o marido  estava enfermo  deitado 

numa cama feita de palha  de coqueiro, numa casa de  palha  com imagens de santo espalhada  

na pequena  sala, uma pessoa  tranquila  que estava no acampamento lutando por um pedaço 

de terra. 
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 Meu marido está prostado e  não teve direito a aposentadoria. 
 Minha filha está tentando juntar os documentos para aposentá-lo, mas não 
sei se ele vai alcançar porque está muito doente, quase não fala e pouco se 
alimenta. Quando estou na maré, fico  à vontade , despreocupada, não tenho 
raiva.(Entrevista, MARIZETE, 2009) 
 

Começa  toda semana  uma jornada  à procura do aratu;  no percurso do caminho  

constatam a beleza das árvores do manguezal e enfrentam  alguns inimigos  que  vivem   

escondidos. A entrada no mangue com os pés descalços custa-lhes cortes, devido aos resíduos 

do casco da ostra, além de um peixe pequeno chamado de miquim ou niquim. Quando alguém 

pisa, ele empurra um ferrão ejetando um líquido  que as deixam  com febre e frio durante 

muitos dias.  

Ninquim  na croa  fica descoberto.Veneno no esporão, cinco esporões.Uma 
dor  muito forte, febre, dor de cabeça, frio. O mês de junho  é o perigo  
porque são venenosos. No mês de junho  ninguém facilita com ele. Quando 
picado passa alho, toma remédio. É uma vida aperreada. (Entrevista, 
ROSIMEIRE, 2009) 

 

Atualmente,  a geração mais nova procura se proteger com vestimenta e calçados, 

porém detectou-se nos momentos dos  encontros que ainda existem mulheres que vão 

descalças e de vestido  ou bermudas para a mariscagem,  apenas passam o repelente  criado 

por elas e levam o facho ou  acendedor. 

 A  jornada  na embarcação é  animada; às vezes o companheiro de algumas delas vai 

deixando cada uma  em um determinado local  e no final de tarde  vai recolhendo as 

marisqueiras ou elas mesmas vão deixando cada uma e depois ancoram o barco  em um local  

que possam descer  com seu material de trabalho. 

 
O pescador  começa assoviar e gritar  ai todas ficam nas margens da maré 
esperando  a embarcação. (Entrevista ROSIMEIRE, 2009) 
 
A noite vamos de candeeiro,  dentro do mangue e  com um homem. O 
homem  tem mais visão, a mulher se empolga com os aratus. (Entrevista  
DELMA, 2009) 

 

Como também a jornada  a pé  acontece individualmente ou em grupos, como cita 

Tetê, 32 anos,   que mora no acampamento dos  Sem Terra distante do mangue. 

    
 Nós vamos cedo,  saímos todas do acampamento  e andamos  mais ou 
menos uns  3 km até o mangue , no caminho  conversamos, cantamos  para 
passar o tempo. 
Quando é distante, vamos em grupo porque se alguém sentir alguma coisa  
tem como  dar socorro. Às vezes a gente se corta  com  os cascos das ostras. 
Mas fica assim mesmo  a lama do mangue  estanca o corte. É água  salgada. 
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O remédio,  quando a gente se corta com as ostras, é colocar bolo de lama 
para não inflamar e não doer.Ou então quebra a ostra  e joga o caldo em 
cima. (Entrevista, ROSIMEIRE, 2009) 
 

As marisqueiras enfrentam  muitas dificuldades  para  procurarem  complementar  

seu orçamento familiar  e a sua própria alimentação. Nas falas de Janete, Tetê  Izabel  e todas 

entrevistadas  há uma constante queixa quanto às dificuldades  na luta pela  sobrevivência.  

 
Caminhando o dia todo,  o nervo fica doendo e cansa. Quando reduz o aratu 
no pesqueiro,  passo para outra baga que tenha aratu.Doi os ossos  da perna. 
(Entrevista MARIZETE, 2009) 
      

Na chegada ao mangue, as marisqueiras começam  a observar,  com  olhares atentos,  

os animais e insetos que  vivem nas árvores, com o intuito de se protegerem. O manguezal é 

um ecossistema riquíssimo  de beleza natural e de animais. Diante disso,  as marisqueiras  

retratam nos seus depoimentos. 

  

Quando alguma parceira está sem poder ir não tenho medo de ir sozinha. 
Tenho medo é de cobra, abelha. Tem que enfrentar, a gente vive disso.  
(Entrevista, MARIA LUCIA, 2009) 
 
A cobra  jiboia, salamanta, quando  a gente vê   tem que ficar quieta que ela 
não sai e quando chove elas não aparecem ficam escondidas. Não gostam de 
chuva. 
Na maré de lançamento tem muito mosquito e as cobras do                       
mangue:  jibóia, caninana; elas  ficam na forcada. Se se sentir  ameaçada, a 
caninana  fica cercando. 
Já as abelhas  atacam;  sentem  o cheiro  da gente  e vêm atacar. Primeiro 
vem apenas uma  e depois avisa as outras; quando  percebemos a abelha,  
saímos para outro lugar que  o vento não bate  para não levar o cheiro. 
Se a gente matar  sai  um cheiro do seu corpo  que chama as outras e vem  
um monte. Quando acontece, a gente deixa tudo e sai correndo pra dentro 
d’água,  mergulha e ela fica sobrevoando. Se for para dentro do mangue é 
pior porque  tem os galhos, se corta todo. (Entrevista, JANETE, 2009) 
A cobra vai  para o mangue pegar a raposa,  guaxinim, depois fica          
dentro do mato. Elas  ficam em cima  das gaiteiras, ficam dormindo; tanto a 
jiboia como, a salamanta. Se não mexer  fica quietinha. (Entrevsta, 
JOANINHA, 2009) 
 
Se a cauda tiver amarrada ela pega a pessoa e aperta. Quebra os ossos. De 
vez em quando aparece. (Entrevista, CABOCLINHA, 2009) 
 

Os moradores têm receio dos animais  e insetos que vivem no manguezal, porém 

sabem conviver  com  suas especificidades. A sua ida  ao mangue com frequência lhes dá um 

grande conhecimento das características de cada animal. Sabem como evitá-los, e se 

protegerem  dos seus ataques. As comunidades ribeirinhas sabem identificar cada ser vivo que 
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vive no manguezal  e explicar suas características. “Esses saberes de tradição são ao longo da 

história  repassados  de pai para filho de forma oral e experimental” (ALMEIDA, 2007). 

A experiência adquirida na vivência os fazem sábios da natureza, tecem caminhos, 

solidificam laços entre si  criam  e recriam novas maneiras de conviver com a natureza 

presente  na sua vida. 

A rotina de trabalho é árdua e cansativa. As mulheres, independente da idade, sabem  

que precisam alimentar a sua cria,  e para isso passam   várias horas  no manguezal  em cima  

dos galhos, apoiadas  de maneira  desconfortável,  com  bastante paciência, esperando  o aratu  

pegar a isca. O processo  de iscar  o aratu  é de agilidade, pegam com sua vara de  1,5m   põe 

na lata e pegam outro e assim por diante  enquanto tiver  aratu e a maré estiver vazia. 

 

  
Figura 21– Vara de  pescar com a isca    
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
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Figura 22-   Joaninha mariscando 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

 É algo solitário o encontro da mulher com o aratu. A desconfiança  do aratu e a 

sagacidade da mulher  que canta como uma sereia que quer hipnotizar o animal  para cair  no 

seu encantamento.  

 Não assenta para o homem pegar o aratu. Fica de posição sentada, cantando 
assoviando. É um marisco que só  pega com festa, zoada.Nem toda  hora o 
homem está  com vontade  de cantar , assobiar .Invenção do  praiano, isso é 
do mais velho.Pra nós homem não assenta   é de pouca fome.( Entrevista, 
JORGE, 2009) 
 
A pesca do peixe rende mais a quantia em dinheiro é maior , o aratu  tem 
mais trabalho e 1kg é 15,00.  Muito pouco  para a gente se manter. ( 
Entrevista, João , 2009) 
 

 
Os comportamentos  culturais são heranças dos mais velhos, através deles, elas 

percebem  que o aratu não oferece o retorno financeiro  como  os peixes e o caranguejo, além 

de exigir   paciência, daí  os pescadores  considerarem a mulher com mais habilidades do que 

eles. 

O retorno é difícil, pois voltam com um saco cheio de aratu na cabeça,    

correspondendo a mais ou menos 20 kg (200 aratus), a lama  torna  arriscado o  caminho de  

volta ao barco ou a pé,  devido a ficarem atoladas, pois  a formação do terreno e o peso  

contribuem para  a dificuldade de locomoção. Mesmo assim há toda uma arte em saber andar  
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no lamaçal, difícil para qualquer um   que não tem o artifício  do equilíbrio de saber se 

locomover, nesse terreno. 

Diz uma delas: 
 É uma barra pesada  até o dia que Deus quiser. A lama vai até as coxas, 
mangue de atolo (sic).  A lama é mais solta ai sobe na baga. Tem também o 
fugão (sic) mangue mais duro. O Bugi – mangue melhor de andar  - não tem 
muita ostra. (Entrevista, CABOCLINHA, 2009) 
                         
Lidar com o saco  cheio de aratu com 200 na cabeça  por dentro do mangue  
se atolando não é fácil. (Entrevista, CLÓVIS, 2009) 

 
 
 

 
Figura 23-  Balde onde as marisqueiras vão pondo o  aratu 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
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Figura 24-  Saco para o qual transpõem o aratu, quando o balde enche 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

  As condições de sobrevivência das mulheres representam uma batalha. 

Reconhecem  como  é desgastante  a ida ao  mangue, mas estas  são as condições que têm  

para poder se manter. Constatou-se que o hábito  as deixaram  conformadas com  a situação  

por não ter outros meios de sobrevivência.  

Quando retornam do mangue, continuam as atividades que  consistem em  matar o 

aratu e catar,  pois a maioria não tem geladeira e, portanto  tem que  iniciar logo a tarefa .  

Para matar  aperta o peito, ou bate na pedra e outras colocam dentro d’água 
para morrer afogado. 
Depois lava bem lavadinho para não ficar escuro. Cozinha e depois quebra  
dedo por dedo junta por junta. A gente passa  quatro  horas  sentadas no 
chão, cobre com um plástico  e coloca  o aratu morto;  bota um lenço na 
cabeça para não cair fios do cabelo. Fica até terminar; às vezes  terminamos 
de quebrar  meia noite. 
 
Tem que ter paciência se achar uma casquinha ninguém compra. (Entrevista, 
ROSIMEIRE, 2009) 
 
O catado do aratu, no  tempo das moscas,  tem que manter coberto e   não 
pode comer, nem fumar, senão fica com cheiro do fumo. O cabelo sempre 
amarrado. Minha mãe que me ensinou. Quando anoitece usa o candeeiro. 
(Entrevista, BEATRIZ, 2009) 
 
Antigamente compravam inteiro, agora as pessoas querem  quebrado. Cada 
vez ficam mais exigentes. Se o aratu tiver com a carne escura,  as pessoas 
não compram porque dizem que está estragado. (Entrevista, CLÓVIS, 2009) 
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Pega o aratu e bota na água. Dá uma fervura só com água. Escorre numa 
caixa ou bacia. Minhas  filhas me ajudam a quebrar;  forro o chão com saco 
ou plástico e ai começa a quebrar dedo por dedo. Para quebrar as bocas, uso 
uma colher de pau. De tanto quebrar sai o couro das mãos, dá unheiro. 
Quando está quebrando ou matando, a gente se  fura com a boca ou com as 
unhas que são amoladas. Fura, inflama na cabeça do dedo. 
A “babateman”  é um cavaco de uma planta.Bota no álcool e fica apropriado 
para usar ou com óleo quente ou gás quente. Mata a doença. Mas, mesmo 
assim, tem que continuar quebrando  enrola o dedo com o pano.  
Solta uma  nódoa vermelha quando está quebrando. Todo mundo ajuda na 
hora de quebrar. 
Depois de catado, coloca no saco e bota no gelo, antigamente salgava porque 
a maioria não tinha geladeira. Quando bota no sal dá uma fervura. Quem não 
tem geladeira pede o vizinho ou uma comadre para guardar. 
Vende 1 kg por R$ 15,00 reais  para os turistas, veranistas, na feira de 
Estância-SE,  ou de Indiaroba-SE, ou então para os atravessadores. 
(Entrevista, JOANINHA, 2009) 
 
Meus dedos estão todos cortados de quebrar o aratu, as unhas não   crescem , 
inflama. Para evitar os “panaris” virar coisa ruim  pinga pingo de vela  ou 
alho para amadurecer os “panaris”. 
“Panaris” é  uma bolha de pus que inflama a ponta dos dedos quando 
estamos  quebrando o aratu ou quando a gente vai matar.(Entrevista,TETÊ, 
2009) 
 
Para dar 1 kg de aratu, é preciso 200 aratus  miúdos. Criei os filhos no 
mangue. Leva o dia todo  para quebrar  1 kg. (Entrevista BENEDITA, 2009) 
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Figura 25 -  Da. Marizete quebrando o aratu 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

   A vida das catadoras de mariscos representa uma jornada  longa dividida em várias 

etapas. Os depoimentos são parecidos e  demonstram as mesmas dificuldades  que enfrentam 

as marisqueiras. Não é uma atividade simples, pois, para sua realização, envolve 

determinação, coragem, a  necessidade de sobrevivência. 

Como cita seu Clóvis “Naquele tempo comprava inteiro o aratu Hoje tem que 

quebrar o aratu para vender a carne por quilo.” As marisqueiras  perceberam  que precisavam 

se adequar às exigências do mercado econômico. O catado do aratu é muito procurado nos 

restaurantes os quais  exigem qualidade  na mercadoria. É uma atividade artesanal  e de muita 

paciência, pois as marisqueiras passam horas  para  quebrar o aratu e têm cuidado  para não 

danificar a carne, pois os compradores exigem  um catado com a carne inteira. Para tanto,  

têm toda uma técnica: bater devagar e espremer pata por pata, com delicadeza, para sair 

inteiro cada perninha. 

A jornada começa na ida ao mangue, depois em casa e por fim  na venda do catado 

de aratu. Depois de terminarem a quebra do aratu, despejam o catado  em um saco plástico   e 
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vendem na comunidade. A venda  do aratu é feita pelos filhos ou pelas  marisqueiras que 

saem pelos arredores  ofertando o produto  aos veranistas e turistas. Quando não conseguem 

vender  para a própria comunidade,  vendem  aos cambistas   ou então  nas feiras de Estância,  

Indiaroba e Boquim.  

 
Figura 26-   Aratu quebrado sendo arrumado  no saco, para comercialização por Rosimeire. 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
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Figura 27-  Filho de marisqueira vendendo aratu 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

As marisqueiras dos povoados procuram descobrir  maneiras de ampliar  seus 

rendimentos. Mesmo  contempladas com  o programa do Governo,   o “Bolsa Família”,  não 

deixam de trabalhar e com isso percebe-se que   afirmações  como   “ninguém quer mais 

trabalhar  com o bolsa família” não podem ser generalizadas. Todas as marisqueiras 

continuam  exercendo outras atividades, pois  o Bolsa Família  é apenas um complemento  na 

sua renda familiar. São afirmações  preconceituosas  que procuram  desvalorizar o potencial 

de resistência e luta os quais as mulheres têm dentro de si.   

As atividades exercidas pelas marisqueiras são diversificadas, e através delas, 

percebe-se  que elas desenvolvem habilidades para lidar com várias funções simultaneamente; 

a lida do dia dia  é uma constante  quando não estão no mangue, estão em casa tratando os 

peixes que os companheiros  trazem, comprando  ostra  para retirar  o casco, cuidando dos 

filhos e da casa  e ainda vendendo   o seu produto final da pesca. 
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Figura 28 -  Joaninha  tratando peixes 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

 
Figura 29-  Ensopado nas folhas de patioba 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
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5 POVOS DAS ÁGUAS                                
       
                                                                    Meu manguezal brasileiro 
                                                                          Vai pra você essa canção 
                                                                    Sustento de um povo em comunhão 
                                                                   Estuário região onde uma vida vai brotar  
                                                                   Pra outras vidas alimentar 
                                                                   Tu és o berçário desse mar, Manguezal 
                                                                   (CHIQUINHO, GRUPO CANTAROLAMA - BA) 

 
 

Diante da grandeza da floresta de mangues, formam às suas margens agrupamentos 

humanos e aglomerações de seres que os procuram atraídos pela diversidade do ecossistema 

existente no manguezal.   Nesse nicho ecológico, o homem começou a observar e refletir para 

tirar proveito dos recursos naturais. 

Os saberes aprendidos pelas experimentações, tentativas e observações lhes deram 

condições de criar invenções que contribuíssem para sua permanência e sobrevivência;  foram 

desenvolvendo várias técnicas e métodos de captura de peixes e crustáceos. Os habitantes dos 

manguezais nas três comunidades pesquisadas têm os mesmos hábitos. As técnicas são as 

mesmas, tanto na pesca do aratu como do peixe, camarão, caranguejo e outros crustáceos. 

Homens e mulheres vivem da pesca, da mesma maneira que viviam seus ancestrais. 

Observam a natureza e enriquecem o conhecimento, o saber da vivência e experiência.  

Como a música de Dorival Caymmi  

Pescaria 
 
Ô canoeiro 
bota rede, 
bota rede no mar 
ô canoeiro 
bota rede no mar. 
Cerca o peixe, 
bate o remo, 
puxa corda, 
colhe a rede, 
ô canoeiro 
puxa rede do mar. 
Vai ter presente pra Chiquinha 
ter presente pra Iaiá 
ô canoeiro puxa do mar. 
Cerca o peixe, 
bate o remo, 
puxa corda, 
colhe a rede, 
ô canoeiro 
puxa rede do mar. 
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Louvado seja Deus 
Ó meu pai. 
Vai ter presente pra Chiquinha 
ter presente pra Iaiá 
ô canoeiro puxa rede do mar. (CAYMMY, 2006) 

  

 
Figura 30 – O canoeiro a caminho da pesca 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

Na região pesquisada, homens e mulheres desenvolvem atividades pesqueiras como 

retrata tão bem os passos da pescaria na música de Caymmi, desde pequeno presenciando os 

pais, ajudando – os quando não estão na escola, reproduzindo as situações de pescaria nas 

brincadeiras nas areias das prainhas, reproduzindo as tarefas do pai ou da mãe. Meninos 

brincam de bola, ajudam os pais na venda da pescaria, retirando as águas dos barcos e 

limpando – os, as meninas brincam de bonecas, de casinha e ajudam à mãe nos afazeres 

domésticos. São costumes culturais que vão se reproduzindo através da observação e 

imitação. 
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Figura 31  Cuidando do barco 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
 
 

 
Figura 32 – Consertando a rede     
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

Quando adultos, os valores culturais continuam A vida na comunidade está 

interligada às atividades pesqueiras, mais do que à agricultura. Os pescadores pegam seus 
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barcos e vão à procura do peixe e camarão, outros vão ao mangue à procura dos caranguejos, 

siris e guaiamus. Quando vendem o peixe, ficam alguns dias sem pescar, proseando, bebendo, 

jogando cartas, dominó, futebol e consertando suas redes. Já as mulheres, como afirma 

Marques (1983), têm tarefas múltiplas. Quando chegam da pesca do aratu, elas vão tratá-los e, 

após retirarem a carne, vão vender na comunidade ou nos municípios vizinhos. 

 

 
Figura 33 -    O aratu tratado 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
 

A maioria das marisqueiras abandona cedo os bancos escolares devido à gravidez 

precoce e à necessidade da sobrevivência, retirando do mangue seu alimento e a 

complementação de renda. 

A escola não é atrativa para elas, devido a se sentirem cansadas da jornada das 

atividades exercidas no decorrer do dia. Assim, elas não sentem vontade de continuar os 

estudos, pois já chegam cansadas da mariscada e, uma vez em casa, ainda têm mais trabalho. 

Entretanto, para os filhos desejam e cobram que estudem para não ter o destino delas.   

 
 Meus filhos,  não quero, porque o mangue tem cara feia. Prefiro que eles 
estudem. (Entrevista, ROSIMEIRE, 2009). 
 
Só estudei até a 1ª série porque não tenho paciência.  Me dá impaciência e 
não consigo estudar.  (Entrevista, DALVA, 2009) 
                        
 O colégio é o mangue.  Só estudei até a 2ª série. Não volto, porque não 
tenho com quem deixar os meninos. Não tenho cabeça para estudar. 
(Entrevista, ISABEL, 2008) 



 85

D. Maria José, 55 anos marisqueira:  

Minha cabeça, minha inteligência para aprender tudo, porque minha mãe 

não me botou na escola. A escola foi à roça e o mangue para aprender 

tudo.(Entrevista, MARIA JOSÉ, 2008).  

 

 O depoimento dessas mulheres leva a uma reflexão quanto ao papel da mulher na 

sociedade, o seu trabalho, um papel esquecido de ser abordado nos bancos escolares.  De 

acordo com Marques: 

  

 A produção e reprodução do sistema capitalista tornam-se mais evidentes no trabalho 
da mulher, contraditoriamente inexistente, quando afloram as relações sociais de 
dominação entre homem e mulher, uma vez que os homens transferem para a sua 
companheira parte da opressão reproduzindo duplamente o capitalismo. A mulher, 
além da tarefa econômica, o peso da responsabilidade do trabalho, esteio da 
sobrevivência da família, ainda lhe sobejam as tarefas domésticas que são de sua 
exclusiva competência. (MARQUES, 1983, p. 4) 

 
A mulher desempenha uma dupla jornada no decorrer da sua vida e muitas vezes 

ainda não é reconhecida pelo companheiro, pelos filhos e pela própria sociedade,   achando 

ser esta sua obrigação que ela  aceita com resignação.  

À mulher, no contexto histórico de uma sociedade paternalista, foi atribuída na sua 

formação conceitos de mulher frágil, designada a cumprir seu papel de maternagem. 

Afirmações, que por muitas décadas impregnaram discursos moralistas em que a educação 

feminina  não significa senão a aceitação do sofrimento como destino da mulher. Hoje as 

mulheres estão lutando para desconstruir conceitos culturais impregnados de preconceito, 

ficando constatado que as mulheres da região sabem da importância do seu papel. 

Assim, as escolas nas comunidades pesquisadas não abordam a importância do papel 

da mulher, a sua luta em adquirir habilidade para desenvolver várias funções ao mesmo 

tempo. Não destacam as atividades pesqueiras, os saberes da pesca com os saberes do ensino 

formal. 

Por outro lado, os educadores sentem dificuldades em integrar a complexidade dos 

saberes, numa proposta escolar que religue conhecimentos e conteúdos, contextualize os 

saberes da comunidade, e reconheça e aborde as formas como as marisqueiras e pescadores 

pensam sobre suas experiências. Quando as marisqueiras ressaltam que não têm cabeça para 

estudar representa as dificuldades que encontram ao frequentar a escola. Sabem lidar com o 

comércio da venda dos mariscos, mas têm dificuldade de compreender a matemática e as 

outras disciplinas da grade escolar.  
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Em relação ao sistema escolar, este apresenta um ensino conteudista, ainda tem 

escola multisseriada e um ensino desvinculado dos saberes locais. Entretanto, estão 

introduzindo aos poucos na sua proposta pedagógica alguns projetos sobre a preservação do 

meio ambiente, e educação sexual. Mas, ainda de forma cíclica, relacionados a um dia 

específico, como o “dia do meio ambiente”, “dia da água”, “dia da mulher”, “dia do combate 

a AIDS”, etc. Não conseguem realizar uma interdisciplinaridade. Não há uma ligação entre os 

conteúdos e as disciplinas, através do qual todas possam envolver o mesmo assunto na sua 

especificidade, o que daria oportunidade de vivenciar uma práxis dialógica e a valorização da 

autoestima do sujeito como também do seu meio ambiente. Aprendendo a respeitá-lo,  

valorizando as histórias da memória  do povo  que contribuíram na formação da comunidade e 

foi passando o  conhecimento  dos mais velhos para as gerações futuras como afirmam os 

pescadores. 

 Em relação à estrutura física, as escolas possuem prédios novos e organizados, com 

professores - a maioria com nível superior  - ofertando educação infantil e ensino fundamental 

(1ª ao 4º) ano. Apenas a Escola João Anízio Torres, no Pontal, oferta o ensino fundamental 

completo e todos os professores são de lá. É a única que tem um laboratório de informática.  

Na maioria das escolas, os recursos didáticos são o quadro e o livro didático; os professores 

ficam presos aos conteúdos do planejamento anual e seguem os conteúdos dos livros fazendo 

uma separação entre o saber escolar e o saber da comunidade. Não existe uma integração que 

contribua para uma educação dialógica. 
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Figura 34 -  Prédio escolar do Pontal 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

Os alunos de Terra Caída e Preguiça vão cursar o 5° ano no distrito Convento, uma 

comunidade construída pelos jesuítas próxima dos distritos pertencente ao município de 

Indiaroba. A Prefeitura  fornece os ônibus que vão pegar os alunos e levá-los à Escola; levam 

também os professores, cuja maioria  mora em Indiaroba. Todos os dias vãos para o Convento 

ensinar os alunos das duas comunidades. 

O ensino fundamental maior, do 5º ao 9º ano, funciona no turno vespertino e noturno 

no Convento. Já o ensino médio é ministrado em Indiaroba. Todos os dias os ônibus da 

Prefeitura vão pegar os alunos e levá-los à escola de ensino médio. Até mesmo por essa 

dificuldade de locomoção, é que as marisqueiras e os pescadores não retornam ao estudo. O 

cansaço e  a continuidade do serviço   não deixam tempo disponível   para estudar, mesmo  

sendo ofertadas nas escolas o ensino de Educação de Jovens e Adultos. 

A falta de escolarização é uma frequente entre as mulheres na faixa etária de 20 anos 

em diante. Muitas casam cedo e daí vem o filho que as impede  de estudar, pois alegam não 

ter com quem deixar. Entre as mais novas, só vão mariscar quando os filhos estão de férias ou 

então a filha mais velha fica responsável pelos menores enquanto a mãe vai pescar. 

Quanto aos professores, estes são dedicados, mas sentem falta de cursos de formação 

continuada que os preparem melhor para trabalhar na interdisciplinaridade, trazer os saberes 

da comunidade para integrar ao contexto escolar. Os mesmos recebem salários adequados 
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devido à conquista do plano de carreira do magistério. E a Secretaria Municipal de Educação 

promove concursos para preenchimentos dos cargos de professores. Apenas os diretores são 

escolhidos entre os concursados por uma indicação política.  As disciplinas estão 

desarticuladas com o contexto social da comunidade, vivenciam um ensino mecanicista que 

contribui para a reprovação escolar e a evasão.  

Muitas das marisqueiras relatam a escola como um local de muito conteúdo que 

sentem dificuldade de dominar.  Observou-se, também,  nas falas dos professores o receio de 

abordar determinados temas como, por exemplo, a sexualidade  devido à falta de cursos de 

capacitação e à reação contrária de alguns pais. Os mesmos acham que estimula o interesse 

pelo sexo, mesmo com um índice grande de gravidez na adolescência entre as regiões 

pesquisadas, como também de natalidades, mulheres na faixa de etária de 16 a 40 anos com 

uma quantidade grande de filhos. Como aborda o professor em um dos momentos dos  

encontros “Fui falar sobre sexo, o cuidado com o corpo, a gravidez precoce e depois disso 

parece que apareceu mais adolescentes grávidas”.  

Percebe-se um sentimento de culpa como  se ele próprio tivesse despertado o 

interesse pelo sexo, mesmo sabendo que o mangue é o local da pesca e do namoro entre suas 

árvores, pois muitos romances iniciaram ali e também as primeiras relações sexuais. Devido a 

não utilizarem os preservativos e anticoncepcionais,  muitas engravidam cedo. Os mitos de 

que ligar as trompas deixa a mulher imprestável fazem parte da cultura nas comunidades, daí 

a existência de um número elevado de filhos, consequentemente o resultado desse processo. 

São crianças desnutridas, com a saúde debilitada e meninas grávidas seguindo o destino das 

próprias mães. 

Nos distritos, observou-se, após contato com os agentes de saúde, que as doenças 

mais comuns entre a população são hipertensão, diabetes, problema de coluna e reumatismo 

entre os adultos. Entre as crianças a verminose e gripe.  

Porém, constatou-se que as mulheres não procuram muito o posto de saúde atrás de 

medicamentos. Muitas vezes as ervas medicinais são os recursos utilizados para tratar das 

doenças. 

Nós nos tratamos com os remédios do mato. Com a cidreira, bota a água para 
ferver e depois joga em cima das folhas, tampa e espera esfriar para beber; 
serve para mal estar;  o mastruz a gente machuca e bota em cima do 
machucado ou mistura com leite e toma; é bom para quem tem catarro; o 
capim santo a gente pega as folhas e faz chá para dor de barriga. Maracujá 
miúdo, a gente  pega as folhas machuca dentro d’água e depois bebe é bom 
para cólica. (Entrevista, MARIA, 2009)  

 



 89

Os conhecimentos sobre as plantas medicinais as fazem suprir a necessidade de 

remédios, daí só vão ao médico quando os remédios do mato não fazem efeito. O saber é 

construído através de observações e experimentações.  

A saúde das mulheres é ameaçada pela procriação de muitas crianças, e elas correm o 

alto risco de morrerem durante o parto. Muitas mortes poderiam ser evitadas se as gestações 

fossem mais espaçadas e se os serviços de saúde adequados estivessem à disposição.  

Averiguou-se  que muitas mulheres não estão utilizando nenhum meio para evitar a 

gravidez,  em grande parte por causa do acesso inadequado aos serviços de planejamento. 

Constatou-se a falta de informação que as levem a repensar  o cuidado da prevenção, não há 

serviços de planejamento familiar.  

Percebem a importância de se cuidar para não engravidar, para tanto utilizam os 

meios naturais como: o coito interrompido, a tabelinha. Porém, para proteger-se das DSTs  -  

Doenças Sexualmente Transmissíveis, a maioria  não usa camisinha porque não gostam, elas 

dizem que incomoda na hora da relação. Como também os próprios companheiros não gostam 

de usar e elas cedem aos seus desejos. Nos depoimentos foi ouvida constantemente essa fala: 

“É um negócio estranho, não gosto de usar.”.  

Minha irmã mesmo não usa camisinha, porque um dia teve relação sexual e 
pronto. Mais tarde quando foi ao banheiro sentiu um negócio estranho 
pendurado quando puxou era a camisinha. Daí ficou com medo   e não usa. 
(ROSEMEIRE, 2009) 

 

Em relação ao anticoncepcional, algumas dizem que faz mal e têm medo de tomar. 

As mulheres entrevistadas têm uma vida sexual ativa, porém   preocupa a visão que têm da 

prevenção, o cuidar de si. A gravidez na adolescência é uma constante nas comunidades, já a 

prostituição infantil  foi observada apenas no Pontal. No depoimento, a mãe de uma 

adolescente afirmou “Quando a criança nasceu dei para uma senhora criar, não tinha condição 

de criar”. (Entrevista, LÚCIA, 2008) 

 Observamos que o medo de ficarem sozinhas as fazem ter um novo companheiro e 

dessa união aparecem mais filhos, que depois são abandonados pelos pais: fazendo a prole 

aumentar cada vez mais.  

A sexualidade tornou-se uma dimensão de vida que cada indivíduo pode explorar e 

desenvolver. O que se visa é ao equilíbrio do ser humano dentro de sua sexualidade; almeja-se 

um crescimento global da pessoa no sentido de cada um se tornar mais completo e feliz.  

Assim, a sexualidade tem muitos aspectos: social, cultural, interpessoal, intrapessoal, 

histórico, biológico, psicológico. Não é aconselhável que se limite a estudar o planejamento 
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familiar - que é importante - mas é apenas uma parte da amplitude, em referência à 

sexualidade que deve ser entendida de acordo com os significados sociais que os seres 

humanos lhes atribuem acontece naturalmente no decorrer da vida, o desabrochar das 

emoções e da mudança do corpo, a descoberta do prazer da relação com o outro. 

No depoimento de outra marisqueira  

     

Eu só vou ao médico quando engravido para fazer o pré - natal qualquer 
outra coisa que tenho me trato com os remédios do mato. Também já tomei 
remédio para abortar, usei no primeiro aborto quando morava no Rio de 
Janeiro “Citotec” e no segundo, em Salvador, uma amiga me ensinou fazer o 
chá da folha da maconha. Também tomam o chá do cipó-milone. Aqui na 
comunidade muitas mulheres fazem aborto. Elas tomam chá da folha da 
espirradeira. Pegam no mangue o gajezinho (tipo de caranguejo pequeno que 
fica na areia) tem que ser o pequeno, ai pisa e toma o caldo. Elas abortam 
porque toma uma coisa por cima da outra  (Entrevista,  ROSEMEIRE,2009) 

 

Nas comunidades pesquisadas o número de filhos por família representa um alto 

índice de natalidade: cinco a seis filhos. As adolescentes, na faixa etária de 14 a 15 anos, já 

são mães e algumas com 23 anos já têm cinco filhos, uma    entrevistada com 42 anos  tem 11 

filhos. O número de filhos vai aumentando na medida em que  constroem um novo 

relacionamento. Como também existe, de acordo com os depoimentos de algumas 

marisqueiras, uma quantidade grande de aborto provocado, ressalta uma contradição, pois tem 

receios de utilizar preservativos, mas sabem que uma grande quantidade de filhos a vida fica 

mais difícil, daí abortarem. Ressaltando, a importância de um trabalho de sensibilização sobre 

educação sexual na escola ou até mesmo no posto de saúde contribuiria para reduzir essas 

mazelas sociais 

A educação sexual na escola não tem a pretensão de resolver todos os problemas, 

mas possibilitará uma educação dialógica capaz de desenvolver o despertar do 

questionamento e o desejo de aprender que levem às competências, habilidades emocionais e 

sociais e, consequentemente, a defender o que querem, a afirmar seus direitos, a ter 

autoconfiança, a encontrar meios de resolver conflitos interpessoais de modo mais positivo. 

Um trabalho de sensibilização contribuirá para que as mulheres saibam lidar com seus 

desejos, prazeres e comecem a ter o cuidado com o seu corpo, com sua saúde em prol de uma 

melhor qualidade de vida. 

A qualidade de vida está também interligada a luta pela seguridade social, a maioria 

das marisqueiras tem a carteira da associação de pescadores, com a mesma, elas têm direito 

aos benefícios e recebem durante o ano dois salários mínimos. Para tanto, pagam R$ 4,00 à 
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“Colônia de Zé Morais”, em Estância, ou à “Associação de Pescadores”, em Indiaroba. São 

consideradas pescadoras. Quando não dispõem do valor, pedem ao marido ou companheiro ou 

pegam da bolsa escola, mas não deixam de pagar. 

 
Figura 35 -  Carteira de pescadora 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

De acordo com Alicia, 23 anos e cinco filhos, residente no Pontal, a única das 

entrevistadas que está cursando o magistério “Às vezes eu junto o dinheiro e no final dos 12 

meses pago os R$ 48,00 reais”. A mesma está tomando a frente do Movimento das Catadoras 

de Mangaba para venderem o produto catado aos comerciantes. É um movimento a parte da 

pesca, mas representa outra fonte de renda quando o aratu está escasso. Estão atualmente 

cadastradas 250 famílias. Agora estão sofrendo represália dos proprietários das terras onde 

estão os pés de mangaba. Os mesmos tentam impedir sua entrada para pegar os frutos. 

O rendimento da venda da mangaba é bem maior do que o da pesca do aratu, além de 

ser menos arriscado. O Movimento das Catadoras de Mangaba está restrito ao Pontal. 

Verificou-se que, apesar de pagarem à Associação de Pescadores e perceberem a 

importância de terem a seguridade social, as mesmas ainda não dispõem de uma organização 

coletiva para que possam vender seus produtos de forma mais estruturada. A Associação fica 

apenas para o recebimento das mensalidades e algumas ficam com o produto sem ter a quem 

vender. 
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A procura por outras fontes de rendas mostra como as mulheres estão preocupadas 

em ter sua emancipação financeira e não ficar esperando apenas para o rendimento dos 

companheiros. Percebem a necessidade de lutar para manter a sua família, pois muitas são as 

provedoras no ambiente familiar. A persistência, a luta por melhores condições de vida as faz 

guerreiras que enfrentam as dificuldades no manguezal onde permanecem cinco a seis  horas 

dependendo da maré.   Também estão expostas à violência e ao alcoolismo dos companheiros 

e muitas vezes sofrem agressão física  e permanecem no silêncio. 

Em relação à luta pelo reconhecimento da profissão, várias mulheres se queixam que 

tem gente cadastrada nas colônias de pescadores, mas não são marisqueiras. 

 

Você conhece a marisqueira por causa da mão que é cheia de cortes, áspera e 
manchada. (Entrevista, TETÊ, 2009) 
 
Se não tiver mão machucada, não é marisqueira. Devia ter uma fiscalização 
mais séria para só ganhar o benefício quem realmente precisa. (Entrevista, 
IZABEL, 2009) 
 
Toda marisqueira tem problema de coluna e reumatismo, devido a passar 
tanto tempo no mangue. (Entrevista, JANETE, 2009) 

 

Um trabalho árduo, cansativo e perigoso que as deixam com características físicas de 

mulheres mais velhas, marcadas por traços na sua fisionomia, marcadas pela vida difícil que 

vivem no seu contexto social. As pescadoras ficam com as mãos cortadas devido à quebra do 

aratu e muitas estão com as digitais prejudicadas, as pontas dos dedos apresentam cheias de 

cicatrizes e com unheiro.  

 
Os nossos dedos ficam cheios de cortes e dói, a gente machuca quando está 
quebrando. Eu amarro um pano nos dedos machucados e continuo 
quebrando tem que ser assim mesmo. É suportar a dor até quando Deus 
quiser. (Entrevista,TETE, 2009) 
  
O corpo fica todo machucado parece que levou uma surra (Entrevista, 
ROSIMEIRE, 2009).  

  

Nos períodos de janeiro, fevereiro, março, agosto e setembro até dezembro é o 

momento bom da pescaria tanto para os pescadores como para as marisquieras. É o momento 

de fazer suas compras de utensílios para casa, como ajeitar a casa de alvenaria, muitas estão 

em fase final de construção apenas precisando do acabamento e outras estão juntando o 

dinheiro para construir, vestir os filhos, comprar mantimentos e irem aos bailes e jogar 

apostado com baralho o pif – paf. No período da escassez que corresponde aos meses de 
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junho e julho, o período de chuva, as dificuldades são maiores, pois a pesca é reduzida e os 

homens e mulheres vão mais vezes ao manguezal. A alimentação é escassa e muitos 

sobrevivem com outros serviços e aos programas do governo (cesta básica,  e o bolsa 

família.). 

A distração nos finais de semana é o jogo de cartas que envolve homens e mulheres, 

o dominó para os homens, além do futebol, sendo que nos três distritos tem o futebol 

feminino e masculino e fazem campeonatos indo nos povoados vizinhos competir. É uma 

festa. Além das festividades religiosas. 

 

 
Figura 36 -  Jogo de pif-paf 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  

 

A complexidade da condição humana e das práticas dos pescadores e marisqueiras, 

mesmo não estando presente na realidade educacional que persiste um ensino tradicional, 

mesmo com professores com graduação, a dificuldade de romper com uma metodologia 

expositiva e desvinculada da realidade local ainda é presente.  

 Entretanto, averiguou-se que entre os distritos pesquisados o que está tentando 

romper com as mazelas de um ensino conteudista é o Pontal; percebeu-se na escola o interesse 

do corpo docente de realizar projetos temáticos, há uma preocupação com os jovens no 

sentido de valorizar a sua formação, despertando o gosto pela leitura e estimulando crianças e 

jovens a produzirem textos, como também a praticarem esportes. No laboratório de 

informática os alunos aprendem a utilizar o computador, existindo há uma proposta de abrir o 
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espaço para a comunidade local.  

Porém, o que se observou em todas as escolas é o interesse nas festividades locais; só 

nesses momentos percebeu-se um vínculo entre a escola e a comunidade, através dos grupos 

de jovens e associações dos moradores, mesmo averiguando que apenas em Preguiça é que é 

mais presente os “dramas” e músicas tradicionais resgatados pelos professores. Mesmo assim 

todos os professores procuram desenvolver atividades musicais, dramatizações e são 

apresentadas para a população ribeirinhas. 

É um momento de confraternização entre todos das comunidades. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

APICUNS: são considerados como parte do ecossistema manguezal, pois se localizam em 

áreas no interior ou contíguas aos bosques de mangues, razão pela qual devem ser 

consideradas como áreas protegidas. Estas zonas de transição, de solo arenoso e vegetação 

herbácea ou desprovidas de vegetação, têm origem no assoreamento dos manguezais e quase 

nenhuma fauna, observando-se que em muitos casos são encontradas matérias orgânicas 

reminiscentes nas camadas inferiores. Por tais características e também pela discussão 

relacionada às leis de proteção de manguezais, os apicuns tem sido utilizados como áreas 

favoráveis à carcinocultura, desconsiderando muitas vezes o impacto que tal atividade causa 

ao meio ambiente.   

ANADOR: planta  indicada  como antiinflamatório  e analgésico. 
 
ARATU – Embora o termo aratu seja uma designação comum a diversos caranguejos da 

família dos grapsídeos, costuma-se remeter mais especificamente ao Aratus pisoni, um 

caranguejo da família dos grapsídeo, de carapaça quadrada e acinzentada, capaz de subir com 

habilidade nas árvores do mangue, onde se alimenta e se acasala. Tal espécie também é 

conhecida pelos nomes de aratu-da-pedra, aratu-marinheiro, aratupeba, aratupinima, 

carapinha e marinheiro. 

 
Figura 37 – Aratu 
Fonte: Acervo Próprio (2009) 
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BAGAS: são os  galhos da árvore  do mangue.   
 

 

Figura 38 -  Bagas do mangue 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
 

BAIACU:  - Classe Osteichthyes, Famílias Tetraodontidae e Diodontidae. Tem cabeça 

grande e boca pequena, em geral mau nadador, de movimentos lentos. Para assustar os 

inimigos, infla o ventre com ar ou água. Alguns apresentam espinhos ósseos por todo o corpo. 

É um peixe venenoso e pode provocar danos à saúde, até a morte, mesmo consumido logo 

após a captura. Praias, Sphoeroides testudineus e Lagocephalus laevigatus; recifes coralineos, 

Chilomycterus antillarum (baiacu-de espinho). 

 
Figura 39-  Baiacu 
Fonte: Acervo pessoal (2009)  
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BUGE : mangue  que  não tem  muita ostra na lama. 

BABATEMAN:  uma  planta da qual se retira o galho para infusão como cicatrizante. 

CANDEEIRO: aparelho para alumiar, a óleo ou gás inflamável. 

CANINANA; cobra que pode atingir cerca de 3 metros de comprimento;  é bastante rápida e 

ágil. Apesar de ser bastante agressiva, a caninana não é peçonhenta. Alimenta-se 

principalmente de roedores arborícolas e pequenas aves. Também é conhecida como arabóia, 

cainana, cobra-tigre, iacaninã, jacaninã, papa-ovo e papa-pinto. Particularidades: É sempre 

diurna, geralmente airbórea, mas pode também ser encontrada no chão ou nadando. É uma 

cobra mansa, mas quando perturbada exibe uma cena muito impressionante: incha o pescoço 

e faz uma série de movimentos e chiados ameaçadores para assustar o inimigo. Dai a fama de 

brava que o povo deu à caninana. Mas as aparências enganam É uma das maiores cobras de 

sua família, chegando a medir 2,5m de comprimento 

 
Figura 40 – Caninana 
Fonte: Acervo Pessoal, 2009 
 
CANUDINHO: planta perene  que estimula a cicatrização. 
 
CIPÓ DE MILONE – Na medicina popular usado pra limpar o sangue, curar vermes. É 
abortivo. 
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Figura 41– Cipó de Milone 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
DOUTORZINHO: remédio com cânfora indicado para dores na perna. 
 
FUGÃO:  mangue que tem a lama mais dura. 
 
FORCADA: galhos das árvores composto duas ou   três pontas 
 
GAITEIRA:  são as raízes das árvores do mangue. 
 
GAJÉ: caranguejo pequeno que fica nas margens do rio. 
 

 
Figura 42 – Gajé 
Fonte: Acervo Pessoal (2009) 
 
JIBOIA: cobra  de índole pacífica, não é venenosa e nunca ataca o homem. Ao contrário, 

foge à sua aproximação. Raramente passa de 3 metros de comprimento. Toma como presa 

principalmente aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. A jibóia apanha as suas vítimas 

ficando à espreita  surpreendendo-as silenciosamente. Enrosca-se em torno delas e contrai o 

corpo até que a vítima não consiga respirar e morra sufocada. Engole a vítima tragando a 

cabeça primeiro e a digere devagar, caindo num torpor que dura às vezes diversas semanas. 
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Despende pouca energia e pode ficar muito tempo sem comer. 

 
Figura 43– Jiboia 
Fonte: Acervo Pessoal (2009) 
 
MARISQUEIRAS: mulheres que  pescam o aratu, sarnambi, siri, caranguejo, ostra e sururu. 
 
MARÉ MORTA:  maré que não avança muito no mangue. 
 
MARÉ GRANDE:  maré que avança no mangue todo. 
 
MANGUE BRANCO (Laguncularia Racemosa): Árvore nativa e típica da região do 

manguezal  chega a medir 18 m de altura.A característica da espécie  é a presença de um 

pecíolo vermelho que é o cabo da folha.   

NINQUIM: Classe Osteichthyes, Família Batrachoididae. Em geral habita locais rasos, 

parcialmente enterrado na lama ou areia. Tem dois olhos rasos, atentos, à espera de presas. 

Alimenta-se de mariscos. Possui dois espinhos ocos no início da nadadeira dorsal e um em 

cada opérculo, ligados a glândulas de veneno, que inocula nos agressores. Estuários e lagoas, 

Thalassophryne nattereri. 
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Figura 44 – Ninquim  
Fonte: Acervo Pessoal (2009) 
 

 PREGUIÇA  ou BICHO-PREGUIÇA:  é um mamífero da ordem Xenarthra (a mesma dos 

tatus e tamanduás), pertencente à família Bradypodidae (preguiças com três dedos) ou 

Megalonychidae (preguiças com dois dedos). É um animal de pelos longos, que vive na copa 

das árvores de florestas tropicais. No Brasil, seu habitat preferido é a Mata Atlântica. 

 
Figura 45 – Preguiça 
Fonte: Acervo Pessoal (2009) 
 

PATIOBA:  árvore brasileira Syagrus botryophora, planta nativa da Costa Atlântica, de 

Sergipe até Espírito Santo, com até 15 metros de altura muito utilizada pelos  índios. 
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PANARIS ou PANARIÇO  ou UNHEIRO (popular): inflamação difusa do dedo do tipo 

fleimão, superficial ou profunda, ou localizada ao redor da unha. 

PESQUEIRO: local onde  ficam para pegar o aratu. 

SALAMANTA: cobra de pequeno porte de cor marron avermelhado  se alimenta de aves, 

lagartos e pequenos roedores e não  é venenosa. 

SUMIDOR: área onde tem uma lama mais  mole que as outras   onde a pessoa atola mais 

SARNAMBIS : conchas encontradas na superfície da praia para capturá-las,  basta dentro 

d’água afundar as mãos na areia e pegá-los  

 .  
 Figura 46 - Sarnambis 
Fonte:  Acervo Próprio (2009) 
 

SURURU: é um molusco bivalve (está inserido entre duas conchas ) da ordem Mytiloida. É 
parecido com a ostra. 

 
Figura 47 - Sururu 
Fonte:   Acervo próprio (2009) 
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VEGETAIS HALÓFITOS: plantas  terrestres adaptadas a viverem no mar ou próximo dele, 

sendo tolerante a salinidade. 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE A 
QUADRO SÍNTESE DAS COMUNIDADES DESCRITAS          

 
 
 
Nº de casas 

 
TERRA CAIDA 

 
PONTAL                                                     

  
PREGUIÇA 

             280          350 Baixo  - 72 
Cima     - 106 

Número de pessoas por casa                 4 – 6           5 –  10           6 - 12 

Número de canoas                         70               120         50 
Número de barcos a motor                         16                 21            5 
Infra –Estrutura 1 Posto de  Saúde 

03 Portos  
1 Associação de Pescadores 
8 Bares           
2 Pousadas    
2 Igrejas católicas   
1 Igreja  evangélica          
04  Armazéns 
01 campo de futebol 
01 quadra de esporte 
01 Escola 
01 Padaria  
0 1 Poço tubular 

1 Posto de Saúde 
1 Porto 
1 Associação de Moradores 
5 bares 
1 Pousada  
1 Igreja católica 
1 Igreja evangélica 
06 Armazéns 
01 campo de futebol 
01 quadra de esporte 
01 Escola  
01 Padaria  
20  Poço tubular 

1 Posto de Saúde 
1 Porto 
 1 Associação de Moradores 
2 bares 
0 Pousada 
2 Igrejas católicas 
1 Igreja evangélica 
02 Armazéns 
01 campo de futebol 
01 quadra de esporte 
01 Escola 
01 Padaria  
60  poço tubular 

 
Ocupação do  espaço 

Casas agrupadas em fileiras em 
frente ao rio . 
Casas  agrupadas ao redor da praça  
Casas  de alvenaria  e algumas de 
palhas  por trás da rua principal. 

Casas agrupadas em fileiras em 
frente ao rio . 
Casas  agrupadas ao redor da praça  
Casas  de alvenaria  e algumas de 
palhas  por trás da rua principal. 

Casas agrupadas distante da 
margem do rio. 
Casas próxima a praça, igreja  e 
a escola.  

 
Estrutura sanitária e água 

A maioria  das casas com  
banheiro. 
Não tem sistema de esgoto. 
Fossas 
Cisterna                                              

A maioria  das casas com  
banheiro. 
Não tem sistema de esgoto. 
Fossas 
Cisterna  

A maioria  das casas com  
banheiro. 
Não tem sistema de esgoto. 
Fossas  
Cisterna 
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Lazer 

Dominó 
Jogos de carta : Pif – Paf  apostado 
Beber cachaça 
Futebol 
Forró 
 

Dominó 
Jogos de carta : Pif – Paf  apostado 
Beber cachaça 
Futebol 
Forró 
Cabaré 

Dominó 
Jogos de   Pif – Paf  apostado 
Beber cachaça 
Futebol 
Forró 

 
Fertilidade e aborto 

Alto índice de fertilidade 
Baixo  índice de aborto 
Baixo  índice de mortalidade 
infantil 

Alto índice de fertilidade 
Alto índice de aborto  
Baixo  índice de mortalidade 
infantil 

Alto  índice de fertilidade 
Baixo índice de aborto 
Baixo índice de mortalidade 
infantil 

 
Principais doenças  

Adultos : 
hipertensão,diabetes,reumatismo 
AVC 
Infantil 
Verme  
Gripe 

Adulto 
Reumatismo 
Hipertensão 
Diabetes 
Infantil 
Verme 
Desnutrição 
Gripe com tosse 
Doença de pele 

Adulto 
Hipertensão 
Reumatismo 
Problemas de coluna  
Artrose / artrite 
Infantil 
Problemas respiratório 
Verminose 
Gripe com tosse 

Estrutura   da terra  Terras  pertencentes  as suas 
famílias 

Terras pertencentes as suas 
famílias. 

Terras pertencentes as suas 
famílias. 

 
Atividades de Fontes de 
Rendas 

Pesca 
Pequenas roças de mandioca 
Pequeno comércio 
Mariscagem de aratu , ostra, sururu 
Confecção de artesanato 
Turismo 
Casa de farinha  
Tirada de coco 

Pesca 
Catação de mangaba 
Pequenas roças de mandioca 
Pequeno comércio 
Mariscagem de aratu , ostra, sururu 
Produção de doces, cocada 
Turismo 
Tirada de coco 

Pesca 
Catação de mangaba 
Pequenas roça de mandioca 
Pequeno comércio 
Mariscagem de aratu , ostra, 
sururu 
Casa de farinha  
Criação de animais e aves  
Tirada de coco 



  APÊNDICE B 
QUOTIDIANO DAS MARISQUEIRAS EM FOTOGRAFIAS 

 
 

 
Figura 48 – Casa de taipa 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
 
 
 

 
Figura 49 – Subdivisão da casa das marisqueiras 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 50 – Cozinha da casa das marisqueiras 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
 
 

 
Figura 51 – Quotidiano das marisqueiras nos povoados 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 52 – Quotidiano das marisqueiras quebrando o aratu 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
 
 

 
Figura 53 – A amizade na quebra do aratu 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 54 – Marisqueira tirando água do poço tubular 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
 

 
Figura 55 – Prainha em Pontal 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 56 – Maré cheia – hora do banho - Pontal 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 

 
Figura 57 – Galpão de festas 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 58 – Bate papo no final de semana 
Fonte: Acervo pessoal (2009) 
 
 

 
Figura 59 – Religiosidade: sala dos santos 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 60  – Acampamento do MST, onde moram algumas marisqueiras - Preguiça 
Fonte: Acervo próprio (2009) 
 
 

 
Figura 61  – Marisqueira em frente ao acampamento do MST – Terra Caída  
Fonte: Acervo próprio (2009) 
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Figura 62  - Cuidando dos irmãos, seguindo os passos da mãe 
Fonte: Acervo próprio 
 
 

 
Figura 63  -  Acompanhando os passos da marisqueira 
Fonte: Acervo próprio 
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Figura 64  -  Porto da Preguiça 
Fonte: Acervo próprio 
 
 

 
Figura 65  -  Manguezal na Preguiça 
Fonte: Acervo próprio 
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MAPAS 
 
 
 

 
Figura 66 – Localização do Município de Indiaroba com seus povoados 
Fonte: Governo de Sergipe (2009) 
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Figura 67 – Localização do Município de Indiaroba com seus limites 
Fonte: Governo de Sergipe (2009) 
 
 
 


