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RESUMO 
 
 
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa efetuada com uma turma de estudantes  
de uma escola pública estadual de ensino fundamental, em sua maioria, moradores de 
uma comunidade de pesca tradicional em área de manguezal no NE do Brasil (Baiacu-
Ilha de Itaparica (Ba)). O objetivo da pesquisa foi levantar o conhecimento desses 
estudantes em relação ao manguezal, dando especial ênfase às diversas espécies de 
braquiúros, tentando relacionar esse conhecimento com a forma de vida na própria 
comunidade. Para tal fim foram realizadas entrevistas na escola e na comunidade, junto 
com os estudantes, alguns professores, além de alguns familiares e outros moradores da 
vila. Com os estudantes também foram desenvolvidas atividades de desenho e uma 
visita escolar à comunidade e ao manguezal. Os dados revelam o conhecimento 
detalhado dos estudantes na identificação e etnoclassificação das espécies, sua descrição 
anatômica/funcional e sua ecologia, além de considerações de ordem estética e outras 
relacionadas com a preservação do ecossistema manguezal. A construção desses saberes 
mostra-se vinculada à vida na comunidade e à atividade de captura das espécies. 
Detectamos também que os estudantes, como parte da comunidade, são conscientes de 
que diversas práticas pesqueiras e condições ambientais podem representar algum risco 
à sobrevivência da comunidade pesqueira. Ao final do trabalho algumas considerações 
principais são apontadas em relação à educação formal: o sistema de ensino formal deve 
debater a aplicação da educação fundamental em relação às características particulares 
dos diferentes contextos culturais do país;  o ensino de ciências no sistema formal não 
pode deixar de considerar o rico conjunto de saberes de alguns estudantes, 
contextualizados no ecossistema manguezal e que são construídos na vida na 
comunidade pesqueira; finalmente, apontar também a necessidade que o ensino de 
ciências deve andar junto com a educação ambiental e a educação para a construção da 
cidadania. 
 
 
Palavras-chave: Manguezal; Etnoecologia; Ensino de Ciências; Caranguejo 
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ABSTRACT 
 
 
The present work is the result of the research with a group of students from a public 
state elementary school, most of them belonging to a traditional fishing community 
located in a mangrove in a Northeast of Brazil (Baiacu- Ila de Itaparica (Ba)). The aim 
of the research was to search the knowledge of those students related to the mangrove 
they live in, emphasizing the several species of brachiura, trying to relate this 
knowledge to the way of life in the own community. In order to do so, there were 
interviews at the school and also in the community with the students, some teachers, 
relatives of the students and people who live in the neighboring area. There were also 
drawing activities with the students and a school trip to the community and the 
mangrove. The data reveal detailed knowledge from the students in the identification 
and ethnic classification of the species, their anatomic/functional description and their 
ecology, plus aesthetic considerations and other ones related to the preservation of the 
mangrove ecosystem. The building of these knowledge is tied to the community life and 
the species capture activity. It was also detected that the students, as part of the 
community, are conscious of several fishing activities and environmental conditions 
with can represent some risk to the survival of the fishing community. At the end of the 
work some main considerations are pointed out related to formal education: the formal 
teaching system should debate the application of elementary school related to particular 
traits of different cultural contexts of the country; the teaching of sciences in the formal 
system can not lack the consideration of the richness of knowledge presented by some 
students, contextualized in the mangrove ecosystem wich is built in the fishing 
community life; finally, to point out the need of sciences teaching be together with 
environmental education and the education in order to build citizenship. 
 
 
 
Keywords: mangrove, ethnoecology-TEK, science teaching, crab. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 COMO NASCEU O PROJETO?  O ANTES 

 

Depois de dois estágios no Brasil, o primeiro no planalto catarinense e o segundo no 

interior de São Paulo, perto da divisa com Mato Grosso do Sul, sempre pensei em voltar 

a esse enorme Brasil do qual tantas coisas se têm falado, escrito e cantado, esse país-

continente, multidiverso em tantos sentidos, do qual tantas coisas seguem-se ainda 

falando, escrevendo e cantando e, essa vai por mim, pensando. Pensava em retornar. 

Queria conhecer.  

Mi minha grande ilusão começou a transformar-se realidade o dia que procurei saber se, 

não sendo brasileira, existia a possibilidade de me inscrever no Mestrado em Ensino, 

Filosofia de História das Ciências (MEFHC). Com a aceitação no MEFHC começou a 

aventura que, com a apresentação do presente trabalho vai passar por mais um ponto de 

inflexão. Por que mais um? por acaso existiram outros? vão existir mais? Certamente 

sim, existiram. Uma fase importante foi decidir o tema do projeto de pesquisa que, aliás, 

foi se definindo no trascurso da mesma, tanto na fase de campo como na de análise dos 

resultados. 

Emoções, dúvidas e reflexões foram constantes durante a escolha do tema de pesquisa. 

Diversos temas diretamente vinculados às ilhas mediterrâneas, mais especificamente às 

Illes Balears, ilhas de minha procedência, rondaram pelo meu pensamento Finalmente,  

e como resultado das próprias dúvidas, reflexões e também emoções, mesmo sem ainda 

conhecer o centexto brasileiro, optei por abordar/orientar a pesquisa no sentido de 

conhecer as concepções ou idéias que, sobre algum aspecto de biologia, ecologia ou 

história natural, no contexto da ilha de Itaparica (Ba), os estudantes trazem para sala de 

aula. Essa idéia inicial poderia constituir uma aportação contextualida para uma 
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abordagem pedagógica-didática iniciada há algumas décadas segundo a qual o professor 

deve conhecer quais as concepções, inquietudes, propósitos e atitudes dos seus 

estudantes (DRIVER, 1992). As práticas pedagógicas de educação ambiental não fogem 

dessa bordagem e, em opinião de diversos autores (SATO, 2001, MARQUES, 1993) 

devem estar determinadas pelo conhecimento e respeito das representações que os 

estudantes/indivíduos/grupos têm do “ambiente”. 

Para dar início à pesquisa entramos en contato com uma escola pública da ilha de 

Itaparica, onde foi explicada nossa intenção e onde o pré-projeto foi aceito. Dentro do 

próprio âmbito escolar, fruto do contato com os professores do centro, foi surgindo o 

interesse de focar a pesquisa na atividade de marisqueio e pesca no manguezal. 

Decidimos indagar os conhecimentos dos estudantes sobre a biologia-ecologia de 

algumas espécies do manguezal e a relação entre esse conhecimento e a atividade 

pesqueira-marisquera.  A importância do contexto social, econômico e cultural no 

desenvolvimento cognitivo já foi defendida no inicio do séc. XX na obra de 

VIGOTSKY (1896-1934) (MOREIRA, 1999). Um século depois muitos são os autores 

que também consideram a interdependência entre o contexto e o conhecimento, como 

ROUÉ (2000), que lembra a especificidade de saberes e a adaptação ao meio como 

diferentes e próprios da diversidade de sociedades, comunidades ou populações.  Para 

TÀBARA (1996a apud TÀBARA, 1999), a posição do indivíduo –nesse caso o 

estudante- dentro da estrutura social, o acesso à educação e à informação e as 

experiências pessoais são alguns dos aspectos gerais que afetan as percepções do 

entorno. A partir desses pressupostos procuramos saber alguns aspectos relativos ao 

cotidiano dos jovens, na visão dos professores, dos pais/mães mas, sobretudo, dos 

próprios jovens.   
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1.2. COMO FOI SE DEFININDO O PROJETO? O DURANTE 

 

Trilhando pelo que parecia ser um caminho, orientamos o presente trabalho realizado 

junto com escolares que moram numa comunidade de pesca tradicional na área de 

manguezal, no espaço de confluências entre diferentes campos de conhecimento: o 

Ensino de Ciências , a Educação Ambiental  e a Etnoecologia . Mesmo sendo áreas de 

pesquisa separadas entendemos que estão inter-ligadas: o conhecimento e a conservação 

do meio ambiente e as interações humanidade-meio ambiente são alguns dos pontos de 

encontro de conexão entre as três áreas.  

Diversas dissertações teóricas posicionam a Educação Ambiental (NOAL, 2001, SATO, 

2001) e a Etnoecologia (CAMPOS, 2000, CAMPOS, 2002, MARQUES, 2002, 

VIERTLER, 2002) como campos de pesquisa que transitam entre as reais posibilidades 

de abordagens multi, inter e transdisciplinares.  Freqüentemente, a produção de 

conhecimento nessas áreas resulta de pesquisas multi, inter ou transdisciplinares 

conduzidas por uma equipe de profissionais especializados nas mais diversas disciplinas 

ou áreas, como biologia, antropologia, pedagogia, etc. O Ensino de Ciências, que 

também resulta da contribuição de diversas áreas (Pedagogia, História da Ciência, 

Psicologia cognitiva, etc.), participa do debate sobre o que é Ciência. Tradicionalmente, 

o estudo de ciências correpondia ao estudo de Física,  Química, Biologia e Geologia. 

Essa visão hoje é questionada por quem considera, como nós, que não há como desligar 

o estudo da natureza da humanidade. No âmbito de um curso de mestrado que abre as 

vias à pesquisa acadêmica mas que também determina prazos para conclusão da mesma, 

o presente trabalho é apresentado como resultado de um projeto que nasceu e cresceu 

durante próprio mestrado. Desde já indicar o desejo que essa dissertação constituia um 

aporte  interessante no campo de interações entre a Etnoecologia-Educação ambiental-

Ensino de Ciências e, concordando as palavras de SATO (2000) quando afirma “não há 

uma distinção de limites definidos entre a natureza e a cultura”, esperamos que 

contribuía para a conservação dos manguezais e das comunidades que neles moram.  
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1.3. PORQUE O MANGUEZAL E AS COMUNIDADES DE MORADORES 

DO MANGUEZAL? 

“Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a 

água salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais 

produtivos do mundo. Estima-se que duas mil espécies de 

microorganismos e animais vertebrados e invertebrados 

estejam associados à vegetação do mangue. Os estuários 

fornecem áreas de desova e criação para dois terços da 

produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos 

oitenta espécies comercialmente importantes dependem dos 

alagadiços costeiros. Não é por acaso que os mangues são 

considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. 

Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das 

donas-de-casa, para os cientistas os mangues são tidos como 

os símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza” 

Manifesto Mangue I. Fred Zero Quatro 
 
 
 

O Brasil, com mais de 25000 Km2 de manguezal (DIEGUES, 2001a), apresenta a maior 

área de manguezal do mundo. Ainda falta muito por conhecer sobre o número total de 

espécies do manguezal (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995), um ecossistema que 

carateriza-se pela alta produtividade de suas grandes populações biológicas. Desde o 

ponto de vista ecológico-antrópico já é reconhecido que o manguezal presta um 

conjunto de bens e serviços gratuitos como, depuração e reciclagem de dejetos, 

estabilização da linha da costa contra a invasão do mar, proteção contra a erosão das 

margens dos rios, regulação de ciclos biogeoquímicos, berçário de muitas espécies e 

contrubuição para a cadeia alimentar das águas costeiras. Porém, de acordo com 

DIEGUES (2001a), a economia clássica só valoriza certas áreas de manguezal quando 

são transformadas para outros usos, considerando-as áreas “marginais” ou de baixo 

valor de mercado enquanto ainda são aptas nas suas funções ecológicas. O ecossistema 
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manguezal, explica SCHAEFFER-NOVELLI (2002), resiste eficientemente as 

perturbações, porém, a cada perturbação, seja natural ou seja antropogênica, a perda de 

elementos do sistema se traduz no aumento da vulnerabilidade e na perda de capacidade 

de suporte.  

Sabe-se que os manguezais de América do Sul já foram aproveitados pelas civilizações 

pré-colombinas. Os primeiros assentamentos humanos ocorridos no Equador, 7000 anos 

a.C., estavam localizados, precisamente, em áreas próximas aos manguezais (YEPEZ, 

2004). No Brasil, os sambaquis, nome que designa os depósitos de conchas, restos de 

cozinha e esqueletos acumulados no litoral e margens de rios e lagos brasileiros, 

encontram-se distribuídos ao longo do litoral e são um indicador de que, bem antes da 

colonização portuguesa, as civilizações indigenas utilizavam o manguezal (YARA 

SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; DIEGUES, 2001a; SOFFIATI, 2004a).  

Desde os tempos pré-históricos, passando pelas civilizações indígenas e continuando 

pelo periodo colonial até os dias de hoje, o homem vem fazendo uso dos recursos, bens 

e serviços que o manguezal oferece contudo, com efeitos ecológicos e sociais a cada vez 

mais perversos (DIEGUES, 2001a). A extração de madeira para lenha, embarcações e 

construções, a extração de espécies com fins alimentares e medicinais e a extração de 

tanino para a preparação de redes são alguns usos tradicionais do manguezal 

(DIEGUES, 2001a).  

A partir da década de 1950 alguns dos usos tradicionais vêm convivendo com novas 

utilizações decorrentes do crescimento industrial, urbano e portuário que vêm 

acontecendo em amplas áreas de manguezal. Entre outros usos recentes dos manguezais 

mencionamos o abastecimento do mercado de madeira, para construção em áreas até 

afastadas do manguezal, o abastecimento da demanda de peixe através do uso de 

técnicas de captura a cada vez menos ou nada seletivas, o uso dos estuarios como lugar 

de depósito e transporte de dejetos para o océano, o uso como porto de recreio em locais 

com demanda turística e, especialmente em alguns estados nordestinos (Paraíba, 

Alagoas e Sergipe) o uso do manguezal como terreno para a expansão da atividade 

canavieira (DIEGUES, 2001a,), além de constituirem espaços para a implantação de 

usineiras e atividades imobiliárias (NORDI, 1994). A carcinicultura , técnica de criação 

de camarões em gaiolas dentro dos mangues,  constituí mais outro uso recente dos 

manguezais que no Brasil vem-se praticando desde a década dos 80 (OLIVEIRA, 2006). 
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A qualidade ecológica do manguezal vê-se afetada pela prática indiscriminada desses 

usos recentes, mais agressivos com o ecossistema em comparação com os usos 

tradicionais. Em casos extremos de intensa poluição de origem industrial, urbana e 

hospitalar, os impactos sobre o manguezal são praticamente irreversíveis, ficando 

restringido a um único uso, o despejo de poluentes (MARQUES, 1993; DIEGUES,). No 

caso da carcinicultura, o equilíbrio do ecossistema local também vê-se intensamente 

abalado pelo desmatamento e a pela criação de comportas que limitam a vazão de águas 

(OLIVEIRA, 2006). 

Os debates e dicussões sobre pertinença do uso da denominação tradicional são 

freqüentes, informa ROUÉ (2000), que salienta que tal denominação corre o risco de 

carregar a visão dicotómica e ingênua de tradicionalidade-estática vs 

modernidade/dinámica. Utilizaremos o termo tradicional no sentido mixto de 

ARRUDA (2000) e DIEGUES (2000b) para nos referir a comunidades culturalmente 

diferenciadas, que históricamente reproduzem um modo de vida que depende de um 

conhecimento aprofundado da natureza, transferido de geração a geração por via oral. A 

relação que as comunidades tradicionais mantêm com o ecossistema manguezal tem 

sido qualificada como verdadeira simbiose (DIEGUES, 2001a, e DIEGUES, 2000b), 

sendo que as atividades econômicas, sociais e culturais que nelas se desenvolvem estão 

fortemente ligadas à existência e aos ritmos do próprio mangue. Alguns autores 

consideram a existência de uma verdadeira civilização do mangue, dona de um 

conhecimento profundo e minucioso do manguezal e de um rico patrimônio tecnológico 

adquiridos com a prática diária de exploração dos recursos do ecossistema, (CORDELL, 

1983; DIEGUES, 1987 apud DIEGUES 2001a, MARQUES, 1993, NORDI, 1994; 

ALVES E NISHIDA, 2002).  

Contudo, vários autores (MARQUES 1993; DIEGUES 2001a; CORDELL, 2001) 

apontam a marginalidade social na qual vivem as comunidades pesqueiras e 

marisqueiras tradicionais. Transformadas em maior ou menor grau,  essas comunidades 

tradicionais subsistem e coexistem em diversos graus de integridade e identidade 

própria com a sociedade  urbano-industrial (DIEGUES, 2001a, DIEGUES, 2000b). A 

integração perversa da economia capitalista com as comunidades tradicionais, explicam 

os autores, deriva não só em efeitos ecológicos mas também na degradação social e 

perda dos direitos históricos sobre áreas nas quais a comunidade vivia, desorganizando 

seu modo de vida e, muito freqüentemente, levando à sobre-exploração dos recursos 
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naturais. As condições crescentes de miséria e pobreza no qual passam a viver essas 

comunidades “se refletem e são ao mesmo tempo causadas pela degradação do meio 

natural”, pela degradação do manguezal (DIEGUES, 2001a). Para MARQUES (1993), 

o sacrifício dos manguezais carrega um processo empobrecedor ecológico e social no 

qual a miséria ecossistémica avança junto com miséria humana das comunidades 

tradicionais dos manguezais. Ambas argumentações nós lembram o naturalismo 

ecológico, corrente de pensamento ecológico que, segundo MOSCOVICI, pensa a 

sociedade e a natureza como uma unidade na qual o homem produz e ao mesmo tempo 

é produto do meio dinâmico que o cerca (DIEGUES, 2000a; DIEGUES, 2000b).  

Altos graus de articulação entre as comunidades tradicionais e a sociedade urbano-

industrial, como os que ocorrem nas grandes metrópoles litorâneas de Recife (Pe) e 

Salvador (Ba), se resolvem na articulação imbricada de ilhas de ultradesenvolvimento e 

de grandes bolsões de miséria. Chegados a esse ponto extremo, a sociedade sente e vive 

no descompasso entre o tradicional e o pós moderno, o que MARKMAN (2002) 

expressa como o “mal estar da modernidade”. As condições de miséria e de injustiça 

social nas quais vive uma parte da população de Recife (Pe) também foram denunciadas 

nas obras de  Josué de Castro, que dissertou sobre a relação entre a expansão da  

metrópolis e a ocupação dos manguezais como áreas para a sobrevivência e moradia de 

“dos imigrantes analfabetos e com poucas oportunidades” (MARKMAN, 2002).  Em 

relação à uma área mais abrangente de distribuição geográfica geral dos manguezais, 

MARQUES (1993) observa que nas grandes metrópoles do terceiro mundo é cada vez 

mais difícil encontrar manguezais que não sustentem populações pobres e alerta sobre 

as conseqüências do sacrifício dos manguezais para essas populações: 

 

“O sacrifício dos manguezais poderá representar um golpe literalmente mortal na 

tentativa de superação de sua pobreza e levá-los a um descenso social com caraterísticas 

espiraladas”  (MARQUES, 1993). 

 

A idéia da necessidade de incorporar as populações tradicionais nas estratégias de 

conservação e preservação da biodiversidade vai ganhando adeptos (DIEGUES, 2000a) 

e não só nos âmbitos local ou regional mas também nas estratégias de conservação 

global, debatidas nas negociações e convenções entre países que acontecem a propósito 

do estado do meio ambiente e de catástrofes ambientais (CASTRO, 2000).  
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Segundo a Convenção sobre a Diversidade Biológica1 assinada durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Conferência do Rio 92, 

a diversidade biológica ou biodiversidade é entendida como “a variabilidade de 

organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 

fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e 

de ecossistemas”.  

Definições mais recentes consideram a biodiversidade como produto natural mas 

também cultural, defendendo que a diversidade ecológica depende e por tanto não pode 

ser separada da diversidade cultural (DIEGUES, 2000b; JOLY). Os resultados de alguns 

estudos conduzidos no meio ambiente tropical, indicando que a atividade humana de 

manejo de espécies forestais favoreceu e favorece a diversidade biológica e a especiação 

(ARRUDA, 2000), apoiam este conceito de biodiversidade. A ecologia social, 

denominação dada a uma corrente de pensamento ecológico que tem em BOOKCHIN 

um dos seus principais exponentes, também defense que a preservação das práticas 

culturais de utilização de recursos das sociedades tradicionais constitui um método para 

conservar a diversidade biológica (DIEGUES, 2000b). 

São vários os trabalhos que criticam o fato de se implantar modelos de conservação 

ambiental importados de realidades distantes sem considerar as circunstâncias culturais 

locais. Essas tentativas de proteção ambiental têm resultado, infeliz e freqüentemente, 

no aumento da degradação e empobrecimento ambientais (MARQUES, 1993; ROUÉ, 

2000). ARRUDA (2000) detalha os impactos ambientais, incluindo os sociais, da 

aplicação desses modelos conservacionistas e coloca as poe sobre a mesa as duas 

opções com as quais se deparam as populações tradicionais: seguir sendo “tradicionais” 

às expensas crescentes de diminuição dos próprios padrões socioculturais, ou ser 

assimiladas pela sociedade dominante e pelo modelo hegemônico de exploração e uso 

dos recursos naturais. O mesmo autor lança a pergunta: não são as populações 

tradicionais as “responsáveis até o presente pela conservação das áreas que agora 

tentamos pôr sob nossa proteção legal?”.  

Novos enfoques de conservação e preservação da biodiversidade surgem reclamando a 

necessidade de se construir modelos de proteção baseados nas especificidades 
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ambientais e culturais de cada localidade em particular e exigindo a participação das 

comunidades tradicionais nos planos de gerenciamento dos recursos naturais 

(DIEGUES, 2000a; SANTOS, J. E., SATO, M., PIRES, J. S. R., 2000; ALVES E 

NISHIDA, 2002; BRUTTO, 2001; MONTENEGRO, S.C.S., 2002). 

 

 

 

1.4. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

  

A Educação Ambiental constitui uma dimensão complexa da educação e depende de 

todo um conjunto de ações sociais, políticas, econômicas e ambientais em direção a uma 

sociedade mais justa, econômica e ecologicamente sustentável (TRISTÃO). A 

Educação Ambiental carateriza-se pela grande diversidade tanto de teorias que a 

sustentam quanto de práticas nos contextos de educação formal, não formal e informal. 

Na Conferência Internacional de Educação de Tbilisi (1977) se definiram os princípios e 

objetivos da Educação Ambiental e, naquela ocasião, o ensino formal foi indicado como 

um dos eixos fundamentais para atingi-los. 

As crianças, adolescentes e jovens passam a maior parte do tempo na escola. Esta, 

portanto, torna-se o local de referência dos valores da sociedade. Deve ser um espaço 

comprometido na construção de um ambiente saudável, harmonioso e equilibrado 

(HIGUCHI E AZEVEDO). No contexto da educação formal e pela sua natureza 

antidisciplinar,  a Educação Ambiental não encaixa no entramado de disciplinas da 

grade curricular (TRISTÃO) aparecendo, junto com outros temas de tendências ético-

humanistas, como tema transversal na proposta curricular do Ministério da Educação e 

Cultura para o ensino fundamental, concluída em 1998.  

Na opinião de GALLO (2000) (apud TRISTÃO) a Educação Ambiental está em 

movimento, em constante processo de formação sem territórios previamente marcados, 

vai além da horizontalidade ou da verticalidade e abrange outros temas transversais do 

currículo, como a ética e a pluralidade cultural.  

                                                                                                                                               
1 <http://www.biodiv.org> 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionias (PCN), os conteúdos curriculares do tema 

transversal de Meio Ambiente estão reunidos em três blocos, i) a natureza “cíclica” da 

Natureza, ii) sociedade e meio ambiente e finalmente, iii) manejo e conservação 

ambiental (anexo I). Os PCN apontam que os blocos possibilitam ser trabalhados de 

acordo com a especificidade local, sem perder de vista as questões globais e a 

ampliação de conhecimento sobre outras realidades. SATO (2000) incentiva a leitura 

cuidadosa dos PCN para subsidiar a elaboração de uma proposta curricular da própria 

escola que leve em consideração a diversidade e cultura local.  

ZAKRZEVSKI, autora que estuda o ensino em escolas rurais, defende a necessidade de 

uma Educação Ambiental específica, diferenciada, alternativa, voltada aos interesses e 

ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que moram e trabalham no 

campo. Deve ser, indica, uma educação que atenda às diferenças históricas e culturais, 

contribuindo para que o povo viva com dignidade e para que, organizado, resista contra 

a expulsão e a expropriação. Porque não aplicar esses princípios sobre o que deve ser a 

Educação Ambiental ao conjunto escolas que atendem estudantes de comunidades 

tradicionais socialmente marginalizadas, sejam ou não de áreas rurais? Porque não 

aplicá-los nas escolas que atendem estudantes de comunidades tradicionais que moram 

em áreas de manguezal na região metropolitana de Salvador? Para qualquer âmbito 

educativo, formal ou não formal, rural, metropolitano ou urbano, concordamos com 

Mauro Grün ao afirmar que “uma educação que não for ambiental, não poderá ser 

considerada educação de jeito nenhum”  (GRÜN apud SATO, 2000). 
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1.5. SOBRE A DISSERTAÇÃO 
 
 
 
Gostariamos de indicar desde já que foram utilizadas diversas fontes bibliográficas e da 

rede internet para complementar os dados de nosso trabalho. Imformações do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística2 (IBGE), artigos científicos e e informações 

municipais serviram para contextualizar o âmbito geográfico e sócio-económico da 

pesquisa. Para a descrição da escola, os dados de campo foram complementados com as 

instruções das apostilhas do Programa de Regularização de Fluxo Escolar (PRF), os 

livros didáticos do programa e o documento do perfil da escola, facilitados pela mesma. 

De vez em quando nos deparamos com algumas discordâncias, maiores ou menores, 

entre as informações das diferentes fontes consultadas, discordâncias que nosso projeto 

não tem pretendido avaliar porque não estão diretamente vinculadas à análise que 

pretendemos fazer. Citamos, a modo de exemplos, dados relativos a medidas ou 

cômputo de número de estudantes. Nosso critério para decidir indicar um ou outro dado 

tem variado em função do tipo de informação,  prevalecendo sempre as informações 

daquelas fontes determinantemente oficiais, como o IBGE.  

 

Por outro lado e contrariamente à posição tomada no caso de divergências entre fontes 

bibliográficas-web, temos optado por contrastar algumas diferenças entre aquelas fontes 

e os dados de campo. Consideramos que essa postura possibilita uma melhor 

compreensão do contexto no qual se desenvolve a nossa pesquisa.  

 

Finalmente, expor uma de nossas preocupações durante a fase da elaboração dos 

resultados:  como transcrever as entrevistas?, como transcrever conversas nas quais 

ninguém, nem os entrevistados nem entrevistadora falam o português “gramaticalmente 

correto”? Ficamos de certo modo aliviados ao saber que outros pesquisadores têm 

enfrentado problemas parecidos. COSTA (2000), num belo artigo intitulado Alguns 

problemas, dúvidas e  preocupações do pesquisador no meio rural, resultado de suas 

pesquisas em etnomatemática, aponta às próprias reflexões em torno ao fato que, 
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geralmente, a  reprodução da fala do pesquisador seja feita “com a utilização da 

ortografia correta, num discurso gramaticalmente correto,  como se não  existissem 

deslizes fonéticos”, enquanto na transcrição dos sujeitos de pesquisa “nota-se a 

preocupação em reproduzir erros de concordância ou de regência de  verbos”. Outras 

posições, continua a autora, optam por  corrigir  a fala do entrevistado, retirando os 

erros de concordância. Nós, pelo que se refere às falas dos entrevistados, temos 

escolhido a primeira das duas opções apresentadas. Porém, queremos frisar que as 

transcrições estão realizadas conforme as possibilidades  de quem não  têm nem a lingua 

brasileira como lingua mãe, nem formação especializada em transcrição, qualquer que 

seja a lingua a ser transcita. 

  

Seguidamente apresenta-se o contexto da pesquisa, o histórico detalhado do trabalho de 

campo e os resultados às qüestões de pesquisa que foram surgindo conforme a trajetória 

do próprio trabalho de campo: qual o contexto ambiental da região?, como os estudantes 

identificam algumas das diferentes espécies de mariscos que exploram?, quais os 

conhecimentos que têm ao respeito da biologia e ecologia dessas espécies?, aonde são 

construídos esses conhecimentos?, existe preocupação com o estado de conservação do 

mangue?  como é o cotidiano desses jovens?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
2 < http://www.ibge.gov.br/> 
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2. LOCALIZAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 

O estado nordestino da Bahia, com uma extensão de 1120 Km, possui a mais longa 

linha de costa do país e também a segunda maior baía do litoral brasileiro, a  Baía de 

Todos os Santos (BTS). A BTS, de aproximadamente 1100 Km2  de área, a segunda 

maior baía do  Brasil (CIRANO) é caraterizada como um ecosistema estuarino-lagunar 

banhado pelas águas atlánticas e pelas águas continetais, principalmente dos rios 

Paraguaçu, Jaguaripe, Subaé e São Paulo (QUEIROZ, 1993). A BTS está localizada nas 

proximidades da área metropolitana da cidade de Salvador que é, com uma população 

de circa de 3 milhões de habitantes, a terceira maior cidade brasileira (CIRANO). As 

agressões à natureza da BTS provavelmente vêm ocorrendo, indica QUEIROZ (1993), 

desde os tempos da fundação da cidade de Salvador no séc.XVI e continuam até os dias 

presentes. A grande expansão industrial junto com a grande expansão populacional vêm 

gerando toda uma série de impactos ambientais na baía indica (CIRANO). Atualmente, 

dois portos, Aratu e Madre de Deus, e dois centros industriais, o Polo Petroquímico de 

Camaçari -o  maior complexo petroquímico do hemisfério sul- e o centro industrial de 

Aratu, localizam-se na BTS. As atividades de produção, transporte e refino, incluindo 

intenso tráfego de navios mercantes e petroleiros colocam em permanente risco a 

qualidade ambiental da BTS, face às possibilidades de vazamentos desses produtos e de 

despejos resultantes da refinaria (AGRA FILHO, KIPERSTOK e ANDRADE, 2003). 

Diversas substâncias orgânicas, metais pesados e agrotóxicos constituem-se os 

principais poluentes dos organismos aquáticos da baía (AGRA FILHO, KIPERSTOK e 

ANDRADE, 2003) A mesma fonte indica o potencial impactante da maricultura nos 

manguezais da área e a potencial incompatibilidade da maricultura com a atividade 

turística. A BTS alberga cerca de 40 ilhas, sendo a Ilha de Itaparica, com uma área de 

uns 369 Km2 (IBGE), a maior de todas elas (QUEIROZ, 1993) e a maior ilha maritima 

do Brasil (SANTANA, BASTOS e AMOEDO, 2005).   

 



 27

Vastas áreas de manguezais desenvolvem-se ao longo de praticamente todo o litoral 

brasileiro, desde o Amapá até Santa Catarina, passando pela orla da BTS e pela costa da 

ilha de Itaparica, nas regiões abrigadas e submeetidas ao ritmo das marés 

(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). No 2001, QUEIROZ (2001) apontava que a 

superfície de manguezais na BTS era de aproximadamente uns 16Km2 e, o 8,4% dela 

(1,34 Km2) era localizada nas regiões da ilha de Itaparica que apresentam condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento. 

 

 
 

Figura 1 – Fotografia de navios anclados no porto de Bahia. Entre eles está o 

Challenger. 1872 a 1876.  (fonte: The Challenger Collection. British Museum (Natural 

History)).3

 

No final do séc. XVI, GABRIEL SOARES DE SOUZA, registrou a atividade pesqueira 

dos indios Tupinambá nos manguezais da BTS (SOUZA, 2000 apud SOUTO, 2004). 

Desde então até os dias presentes os manguezais devem ter constituído uma fonte de 

alimento importante para as populações litoráneas. Atualmente, não só na ilha de 

Itaparica, mas em toda a costa brasileira, indica QUEIROZ (2001), “regiões de 

manguezal servem como verdadeiros supermercados para populações carentes, que 

retiram dali o seu sustento e abastecem grandes mercados, como é o caso de Salvador e 

outras grandes cidades”. Só no litoral sul da Bahia, a pesca tradicional em áreas de 

                                                 
3 Considera-se que a expedição Challenger (1872-76), organizada para recolher dados sobre temperaturas 
oceánicas, química dal água marinha, correntes, vida marinha, geologia do fundo marinho, etc. deu início 
à Oceanografia. 
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mangue, junto com a exercida em recifes de coral e estuarios, é responsavel por 70% 

das capturas desembarcadas (CORDELL, 2001). 

 

Segundo estatística da Base de Dados Tropical4 (BDT), na ilha de Itaparica existem 

duas Unidades de Conservação (UC) de ámbito municipal: a Estação Ecológica da Ilha 

do Medo, no municipio de IItaparica, e a Área de Proteção Ambiental (APA) Recife de 

Pinaúnas, no municipio de Vera Cruz. No segundo município localiza-se uma UC de 

âmbito privado, o Parque Florestal e Reserva Ecológica da Ilha de Itaparica (Companhia 

de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder)).  

 

O município itaparicense de Vera Cruz foi fundado no ano de 1963 (IBGE) quando 

empancipou-se do município de Itaparica. Atualmente, Vera Cruz, com uma área 

territorial de 253Km2 e uma população estimada em 2005 de 34520 habitantes ocupa 

69% da área da ilha e é o município mais populoso (IBGE). Cerca de 22 vilas e 

povoados, entre os quais conta-se Baiacu, estão espalhados pelo município costeiro, 

cuja sede situa-se na localidade de Mar Grande.  Em Mar Grande, encontra-se a escola 

estadual na qual foi realizada a pesquisa, uma das 6 escolas publicas estaduais de ensino 

fundamental do município, na que são escolarizados por volta de 900 estudantes 

oriundos de diversos núcleos populacionais do município. A escola, que funciona em 

horário matituno, vespertino e noturno,  conta con um corpo docente de 

aproximadamente 25 professores, 48% dos quais com licenciatura plena (documento 

interno da escola). 

 

A vila de Baiacu localiza-se na contra costa do município de Vera Cruz e está cercada 

por áreas de restingas e manguezais. Na vila de Baiacu, onde ainda prevalece a pequena 

produção mercantil e o trabalho autônomo e familiar, pode ser caraterizada como uma 

comunidade tradicional com certo grau de articulação com a sociedade capitalista. A 

pequena pesca e o extrativismo são formas ainda importantes de auto-subsistência. Uma 

das alunas, abre as portas da memoria coletiva e enfatiza a importância da atividade 

extrativa da fauna do mar e do manguezal como fornecedora de alimento para a 

população de Baiacu:   

 

                                                 
4 avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha. UCs das 
zonas costeira e marinha do brasil http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/unidades/cons2

http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/unidades/cons2
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“antigamente no Baiacu o povo só comia depois que a rede  chegava. E se a rede não 

chegar eles não comiam porque a comida de lá só era peixe e farinha para fazer o 

pirão, basicamente. Quando chegava, catava o peixe e fazia a comida”  (Ana) 

Não só antigamente, como parece apontar aqui a aluna, mas também nos dias de hoje a 

atitivade de pesca e o marisqueio exercidas ao longo do perímetro da costa constitui 

ainda uma importante fonte de ingressos e de alimento para muitas familias. Os 

depoimentos de um estudante e de um pai de 57 anos, de ofício pescador, são 

indicativos da inexistência de emprego alternativo à pescaria. A pai também delata a 

dificuldade econômica com a qual subsistem muitas famílias:  

 
“a maioria vive sobre pesca e a maioria vive sobre mariscar, pegar aratu, pegar 

chumbinho, tirar ostra, esses negócios. Por isso que é uma riqueza do mar entrar no 

Baiacu. A maioria vive sobre a arte de pesca, no Baiacu. Um o outro trabalha fora, lá 

no Baiacu” (Jõao) 

 “eles estão exigindo ao pescador parar a pesca, quando muitos aí não têm nem o que 

comer. Eu digo porque: pais de dos, três filhos, cuatro, cinco ou oito, até dez, vai 

pescar para ganhar quatro, cinco, dez reais. Qué é que aquilo dá para manter uma 

família? Não dá. Aí eles querem que não pesquem, e eles não vão e aí o cidadão faz o 

que,  se não acha trabalho?? Eu só contra disso aí”  (Sr Paolo) 

Contudo, na ilha de Itaparica e no município de Vera Cruz atualmente existem também 

outras atividades econômicas. Segundo PINTO (2006), Vera Cruz é um dos pontos 

turísticos mais visitados do país e o primeiro destino turístico da Bahia. O Município de 

Vera Cruz está engajado no Programa de Municipalização do Turismo do Instituto 

Brasileiro de Turismo (PNMT/EMBRATUR) desde 1997, quando foi considerado pelo 

Governo Federal Município Prioritário para o Desenvolvimento do Turismo5. A maioria 

dos produtos ou atrativos turísticos do município de Vera Cruz catalogados por SÃO 

PEDRO FILHO (2004) estão indireta ou diretamente relacionados aos ecossitemas 

aquáticos da região. Circuitos náuticos, povoados de pescadores, mestres construtores 

de embarcações, culinária à base da tradição africana e diversos atrativos da natureza, 

como a biodiversidade do manguezal, figuram entre os produtos ou atrativos artificiais e 

naturais apontados pelo autor. Dados do IBGE indicam que no município ainda não se 

                                                 
5 <www.veracruz.ba.gov.br/municipio/indexMunicipio.html>   Acesso em: 15 março 2006. 

http://www.veracruz.ba.gov.br/municipio/indexMunicipio.html
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tem empreendido ações incentivadoras do turismo ecológico. Mas, na página-web de 

apresentação do município6 listam-se seis áreas como “Áreas de Recursos Naturais 

Propícias à Exploração Turística”, entre as quais figuram o Parque Ecologico de Baiacu, 

os apicuns de Baiacu e o vasto manguezal da contra-costa do município. Segundo dados 

da BDT, o município de  Vera Cruz conta com duas UC de âmbito municipal, a Área de 

Proteção Ambiental (APA) Recife de Pinaúnas e o Parque Florestal e Reserva Ecológica 

da Ilha de Itaparica, mais uma UC de âmbito privado, o Parque Florestal e Reserva 

Ecológica da Ilha de Itaparica (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia, Conder). O município também faz parte de duas UC de ambito estadual, a APA 

da Baía de Todos os Santos e a Reserva Ecológica de Itaparica. Contudo, de acordo com 

a mesma fonte, não consta a existência de um plano de manejo de nenhuma dessas UC. 

A web municipal informa que existe ainda um roteiro próprio para visitação do  

“pantanal baiano”, expressão com a qual os turistas, segundo a mesma fonte,  

denominam a área do manguezal. 

A percepção que Dona Maria, marisqueira nativa de Baiacu de 51 anos de idade e mãe 

de onze filhos, um deles estudante da nossa turma, tem a repeito da atividade turística 

não está embebida do optimismo que transpassa algumas das fontes mencionadas, bem 

pelo contrário, alerta de uma descenso que ela percebe no movimento de turistas e, 

como o Sr Paolo,  critica o pouco apoio político-institucional que em opinião dela 

comunidade recebe. O depoimento dela também deixa entrever que, no seio de Baiacu, 

ela sente a falta de um coletivo com um projeto firme para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade tipicamente pesqueira: 

 
“quando eles sentam nas suas cadeiras eles esquecem de quem botou eles lá, eles não 

faz nada. Aqui na ilha, essa ilha, essa ilha de primeiro era uma maravilha, Joana, era 

um cartão postal. Essa ilha, Mar Grande, Baiacu, Gamboa, Bom Despacho, vinham 

carros e mais carros cheios de turistas para ver a fartura que tinha. E agora não tem 

mais nada disso. O Mar Grande não é mais o Mar Grande, o Baiacu não é mais o 

Baiacu, Itaparica não é mais Itaparica. Itaparica era um dos locais mais 

movimentados. Olha só: o Grande Hotel de Itaparica está fechado. Por que? porque 

não fazem nada. Os homens de dinheiro não fazem nada. Nesse lugar que a gente mora 

aqui, no Baiacu, que era um lugar pequeno,  se torna grande,  só que o povo não se une 

                                                 
6 <www.veracruz.ba.gov.br/municipio/recursosNaturais.html > Acesso em: 15 março 2006. 

http://www.veracruz.ba.gov.br/municipio/recursosNaturais.html
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para fazer nada, porque deveria se unir, se os perjudicados somos nós aqui... a rede 

não vai esperar esperar por Lula7, esperar por Antônio Carlos2, esperar por outro, 

como é o nome do outro?, Paulo Souto2, esperar por nada disso, porque eles não vêm 

aqui, eles não sabem da nossa necessidade. Eles sabem no papel, que vai prefeito,vai  

vereador da ilha a levar. Eles deviam de vir aqui. Quase todos os lugares eles vão mais 

aqui eles nunca botaram o pé, dentro do Baiacu. Por onde é que a gente vai gritar por 

todos os ventos: aí Meu Deus, o Baiacu está sofrendo!, o Baiacu está precisando do 

disso ou daquilo! Como eu falo na reunião que quem tem que fazer é a gente da 

comunidade que é perjudicado. Se a gente quer fazer a gente tem que ir na luta, mais o 

povo daqui não sabe isso, porque é todo mal organizado, e a capitania que tem aqui 

dentro não tem aquele braço firme. Vão nas portas a chamar, convidar, isso tudo, você 

só vê essas pessoas na porta da gente, Joana, em eleição. Passou da eleição você não 

vê mais ninguém. A gente é isolada” (Dona Maria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Políticos braileiros. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil (2003-
presente); Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, Governador do estado de Bahia (1971-1975; 1979-
1983; 1991-1994) e Senador da República (1994-2002; 2002-presente); Paulo Ganem Souto, Governador 
do estado da Bahia (1995-1998; 2001-presente) e Senador da República (1999-presente). 
<http://pt.wikipedia.org>  Acceso em: 15 de abril 2006. 
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Figura 2- Localização geográfica da área do estudo (BTS; Ilha de Itaparica; Mar Grande 
e Baiacu. Bahia) Fontes: ● METEOSAT; ◘ IBGE; ► <http://209.15.138.224/brazil_mapas/s_SalvadorAllSaintsBay.htm> 
accesso em: 15 abril 2006 ▲<http://www.ilhaitaparica.com/imagens/mapas/ilhaitaparica.jpg > Acceso em. 15 abril 2006.  

http://209.15.138.224/brazil_mapas/s_SalvadorAllSaintsBay.htm
http://www.ilhaitaparica.com/imagens/mapas/ilhaitaparica.jpg
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3. PERCURSO DO TRABALHO DE CAMPO E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS: 

 

 

 

A fase de campo, realizada entre os meses de março e junho de 2006,  se desenvolveu  

em dois âmbitos principais; por um lado, dentro das dependências da escola Carneiro 

Ribeiro e, por outro, na comunidade de Baiacu, acontecendo também interações 

pontuais com ativistas de educação ambiental em âmbitos não formais.   

 

 

3.1. NO ÂMBITO DA ESCOLA 

 

O projeto de pesquisa, visando trabalhar de forma qualitativa concepções dos estudantes 

referentes a questões ambientais da Ilha de Itaparica, foi apresentado pela equipe de 

pesquisa aos professores e professoras da escola numa primeira reunião celebrada dia 17 

de março de 2005, após um contato inicial com a diretoria do centro educativo. Para 

facilitar a assistência dos professores, a reunião foi programada pela direção na última 

hora letiva do turno da manhã, que por tal motivo houve dispensa de aulas. Estavam 

presentes um total de 7 professores, além da diretora e a subdiretora. Os professores 

eram das áreas de Matemática, Ciências, Educação Física, Português, Geografia, 

História, Artes e Educação Artística, alguns deles professores pluridisciplinares, 

trabalhando em mais de uma das áreas. Depois das apresentações de todos os presentes, 

foram solicitados aos professores focos de interesse, preferentemente sobre questões 

ambientais para, no caso de aceitar o projeto e na medida do possível, poder encaminha-

lo pela via que despertara tanto o interesse da comunidade escolar -docentes e 

estudantes- quanto o nosso. Dessa primeira reunião surgiram propostas para abordar os 

temas de DST8 e AIDS8, trilhas turísticas e pesca e predação do caranguejo. Depois que 

vários professores, destacando entre eles a Profª Creuza, professora de Português, terem 

enfatizado o enorme interesse de poder fazer uma pesquisa sobre a atividade 

marisqueira na ilha, essa proposta cativou também nossa atenção. O seguinte passo era 

definir qual a turma, dentre as turmas da manhã e da tarde, conformaria nossa amostra. 

                                                 
8 DST: Doenças de  Transmissão Sexual; AIDS: síndrome de deficiência imunológica adquirida 
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Estabeleceu-se contato com aquelas turmas propostas pelo professorado, atendendo a 

critérios por eles escolhidos,  basicamente caraterísticas comportamentais do grupo de 

estudantes, idade e número de estudantes. Finalmente, após uns dias de rodada entre 

várias turmas, tudo indicava que a turma do segmento-A do Programa de Regularização 

de Fluxo Escolar (PRF) do turno da manhã iria configurar nossa amostra.  

 

O PRF 5ª-8ª séries do Estado da Bahia, inserido no Programa Educar para Vencer,  é um 

projeto amparado pelo artigo 24, inciso V, alínea b, da Lei nº. 9394/96 –Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional- que prevê a “aceleração de estudos para estudantes com 

atraso escolar”, e pelo artigo 14 da Resolução 127/97 do Conselho Estadual de 

Educação (PRF-Manual de Operalicionalização, 2002). Segundo a mesma fonte, os 

estudantes desfasados de 5ª a 8ª séries representam cerca de 77% do número total de 

estudantes. O PRF tem por objetivo corrigir os elevados indices de distorção idade/série 

observados em escolas fundamentais. Na proposta pedagógica elaborada pelo PRF 

apontam-se as variadas causas de desfasagem, como são a entrada tardia na escola, 

multirrepetência nas primeiras séries, repetência na 5ª e 7ª séries e abandono e posterior 

retorno à escola. O PRF também visa instituir os mecanismos para estimular a 

freqüência diária dos estudantes nos 200 dias letivos do ano escolar e reduzir o 

abandono a níveis mínimos, capacitar os professores para seu desenvolvimento 

profissional e “substituir a pedagogia da reprovação e a cultura da repetência pela 

Pedagogia do Sucesso” (PRF-Manual de Operalicionalização, 2002). Os estudantes do 

Segmento A do PRF, integrantes da turma que foi proposta para a realização da 

pesquisa, devem estar na faixa etária entre 13 e 19 anos, matriculados na 5ª série 

regular, podendo ser provenientes da 4ª séries, do PRF de 1ª a 4ª série ou repetentes da 

5ª série. O anexo II mostra a relação de idades dos integrantes da turma. 

          

A decisão de fazer a pesquisa com turma de Segmento A, com uma faixa de 30 

matriculados, foi tomada após a Profª Creuza ter ressaltado o interesse de trabalhar, 

precisamente com essa turma específica, o tema da pesca e marisqueio. A professora 

apontava vários motivos: por um lado, ela prognosticava que o projeto seria bem 

recebido no seio de uma turma composta por estudantes multirepetentes e desmotivados 

pelo estudo, aliás, uma turma composta, na sua maior parte, por estudantes oriundos de 

uma comunidade tradicional de área de manguezal, Baiacu. Segundo a professora, 

muitos dos estudantes da referida turma já vêm trabalhando na área do manguezal 
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durante seus horários e dias livres e, pelo que conscerne aos  estudos, estão 

desmotivados:   

 

“nessa turma da manhã, eu não sei se a dificuldade maior é que noventa por cento dos 

estudantes, eles moram na localidade de Baiacú, acho que a dificuldade maior é o 

numero de vezes que esses estudantes repitem 5ª série. O projeto é 5ª e 6ª, mais já estão 

com a autoestima lá embaixo. Então, a dificuldade é que têm estudantes que entram na 

sala, senta, bate-papo, vai embora,... não se propõem a fazer as atividades” 

 

O projeto, além de poder ser uma motivação para as atividades de estudo dos 

estudantes, como indicou a professora,  possivelmente também poderia contribuir para o 

trabalho de conteúdos atitudinais como a valorização do trabalho e dos saberes da 

própria comunidade. No depoimento que segue a Profª Creuza explica um diálogo que 

manteve com uma mãe, de profissão marisqueira, quando revelou sua esperança da 

formação escolar dar novas oportunidades de futuro aos seus filhos.  

 
“e aí a mãe dele chegou e conversou toda a vida de Carlos. Por incrível que pareça ela 

resolveu para que ele não se viesse no mesmo destino de ficar numa comunidade, fazer 

a continha no final do mês ... ela tem onze filhos, só são quatro dentro de casa, três 

legítimos e uma adotada,  e ela disse que acertou com Carlos: 

 

- Robinsou, é o seguinte: você Carlos não vai trabalhar. Eu quero que você 

estude. Já pensou se você estudar e chegar mais longe? fica bem melhor , você 

não ter essa vida aqui, né? 

 

E ela acertou com o menino que não vai pescar, que ele vai estudar...  Às vezes a 

pessoa vem toda retraida que fica com vergonha de dizer o que é. Mas quando 

conversam, que ela é interessante, que é por ali, então ela abriu o livro! Quinze-vinte 

minutos ela falou tudo com aquela satisfação, aquela alegria, aquela felicidade. Não 

tem muita diferença dela para mim, porque que somos iguais, a gente está com uma 

atividade diferente. Eu professora e ela marisqueira.” (Profª Creuza) 

 

O projeto poderia conformar uma oportunidade para contribuir de alguma forma com 

um “pequeno grão de areia” para repensar-mos não só dentro e fora da escola mas 
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também dentro e fora de Baiacu, em palavras de CORDELL (2001), “a imagem de 

primitivismo e ineficiência” que a sociedade da capital tem sobre os pescadores 

tradicionais. 

 

A profª Creuza atuou como elo de ligação entre a pesquisadora e os estudantes, 

convidando-os a participar do projeto como turma referencial, somente se esse fosse o 

seu desejo. Com a aceitação total dos estudantes presentes, curiosos por empreender 

uma atividade diferente  na escola, iniciamos uma fase de pesquisa de campo com 

estudantes, professores e alguns familiares.  

 

Desde o início do projeto percebeu-se que a maioria dos professores vivem um corre-

corre diário para cumprir seu horário de trabalho nas escolas aonde trabalham. As 

cargas horárias dos professores da escola variam entre 40h e 20h e muitos trabalham em 

diferentes centros, como explicita uma das professoras: “quando às vezes falta unidade 

também é porque têm pessoas que trabalham em três escolas, que estudam, porque se 

não fizer isso simplesmente o dinheiro que ganham não dá  para nada... não é só aqui 

nessa escola não, porque eu tenho experiência com outras escolas também”. 

 

Logo no início do projeto foi solicitado aos professores da turma referencial  o 

preenchimento de questionários semi-abertos com o objetivo de registrar dados de 

identificação, formação acadêmica, experiência docente e sugestões de possíveis 

atividades para serem desenvolvidas no âmbito do projeto. Tal questionário não foi 

encaminhado à professora de inglês porque não houve encontro com ela até uma etapa 

bem avançada da pesquisa. A recuperação do total dos cinco questionários entregues foi 

dificil e finalmente, faltou recuperar o  questionário da professora de Ciências. A 

pesquisadora também manifestou seu interesse em entrevistar os professores da turma 

nos horários que fossem convenientes. Entrevistas semi-abertas foram realizadas, 

conforme horário definido por elas, com três, das seis professoras da turma referencial, 

as professoras de Ciências, Matemática e Português.  O objetivo das entrevistas era 

perfilar dados referentes à própria atividade docente: trajetória profissional, 

expectativas, caraterísticas do alunado, desempenho do alunado e funcionamento do 

centro. A profª Creuza emprestou duas apostilhas publicadas pelo Programa Educar para 

Vencer (PRF-Proposta Estratégica Pedagógica Geral-PRF, 2002 e PRF-Manual de 
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Operacionalização 2002) para conhecermos a proposta do PRF. Outro professor do 

centro, o professor de Educação Física, mostrou-se muito interessado em aportar sua 

opinião sobre a trabalho docente, marcando para isso duas entrevistas. A subdiretora 

também foi entrevistada.  Todas as referidas entrevistas foram gravadas em fita de 

áudio.  

 

 

Todos os professores da turma, sem excepção, abriram as portas das respectivas aulas 

para a realização da pesquisa, permitindo também que os estudantes, de forma 

individual, deixassem a sala de aula para a realização de entrevistas individuais. Uma 

aula de português foi utilizada para preenchimento de questionários identificatórios 

(anexo III) dos poucos estudantes presentes naquele momento, o último horário do dia. 

Os outros estudantes foram preenchendo os mesmos questionários na medida em que 

coincidíamos pesquisadora e estudantes nas aulas. A irregularidade na assistência, 

especialmente nos últimos horários, é um dos maiores problemas que enfrenta nossa 

turma, como explica o seguinte depoimento: 

 

 “bom, aqui é muito complicado a questião das ultimas aulas. Eu não sei se os meninos 

estão vindo mais para escola para poder merendar, só para receber um lanche e ir 

embora, porque nos últimos horarios é muito dificil e não têm muita vontade de estar 

fazendo atividade. Eu diria até 70% dos estudantes não querem fazer as últimas aulas, 

dessa turma de seguimento. E na faixa de 50% eles fogem e vão embora. Nas últimas 

aulas só ficam mesmo realmente os estudantes que estão querendo alguma coisa. A 

maioria deles estão indo embora. A gente está chamando, está conversando: oi gente, 

as atividades mais importantes agora vão ser dadas nos últimos horarios, mas e muito 

complicado” 

 

Um dia comum de pesquisa na escola era um dia em que pelo menos uma das cinco 

aulas do horário matutino  acompanhava-se, observando o desenvolvimento das 

atividades ordinárias-rotineiras de ensino-aprendizagem e/ou interagindo com os 

estudantes da turma e as professoras. Durante algumas dessas aulas realizaram-se 

diferentes atividades específicas vinculadas ao projeto: a atividade sugerida e levada a 

cabo pela Profª Creuza, quem adaptou suas aulas dedicadas ao estudo da escritura de 

cartões postais e bilhetes para realizar desenhos sobre a vida na comunidade, a da profª 
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Laila, de Geografia, que adaptou uma aula sobre mapas para a realização de mapas da 

própria comunidade e a da profª Gal, de Ciências, que sugeriu um debate sobre a vida 

ancestral na ilha de Itaparica com motivo do dia do índio, e que cedeu outras aulas para 

a realização de desenhos de animais. O registro dos desenhos constitui mais uma fonte 

de dados para a análise.  

 

Com o intuito não fazer diferenciações entre estudantes de Baiacu e estudantes de outras 

localidades no seio de uma turma mesclada, decidiu-se que o total dos 

aproximadamente 30 estudantes da turma que freqüentavam as aulas seriam 

entrevistados. A instituição ofereceu a pequena sala de materiais adaptada à função de 

sala auxiliar de professores, situada perto da sala de aula da turma, como espaço para a 

realização das entrevistas de uma forma mais recolhida. Na pequena sala que 

continuava sendo usada pelos docentes e visitada continuamente por estudantes em 

busca de livros ou outros materiais, foram realizadas as entrevistas semi-abertas e 

abertas, todas elas registradas em fita de áudio. A resposta dos estudantes às entrevistas 

variava desde posições muito abertas no relato dos seus conhecimentos até outras mais 

reservadas as quais mostravam certa timidez que geralmente diminuía depois dos 

primeiros minutos de entrevista. A duração das entrevistas variou de poucos minutos até 

uns 40 minutos em função, a maioria das vezes, da fluidez das respostas dadas pelos 

entrevistados. Essa fluidez pareceu-nos ligada a pelos menos, dois fatores: à 

familiaridade mais ou menos próxima com o tema tratado e à personalidade mais ou 

menos tímida do próprio estudante. Alguns dos estudantes, ávidos de contar seus 

conhecimentos sobre o manguezal e a pesca,  foram entrevistados por mais de uma 

ocasião. Essas entrevistas individuais, constituem uma das principais fontes de dados de 

nosso trabalho (anexo IV). 

As referidas entrevistas foram conduzidas a partir da observação dos desenhos de 5 

espécies de crustáceos decápodes braquiúros que RODRIGUES9 destaca no conjunto da 

fauna do manguezal: aratu (Goniopsis cruentata), o caranguejo-uçá (Ucides cordatus), o 

siri (Callinectes sp.), o guaiamum (Cardisoma guanhumi) e uma espécie de chama-maré 

(Uca sp.) (anexo V). Os desenhos, apresentados em branco e preto um atrás da outro e 

seguindo a ordem indicada, eram observados pelos estudantes aos quais solicitava-se 

                                                 
9 RODRIGUES, S.A. O manguezal e sua fauna <http://www.usp.br/cbm/artigos/mangue.html> 
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identificar a espécie que o desenho representava e explicar como conseguiam identifica-

la. Tomando em consideração as reflexões metodológicas de CAMPOS (2002) tentou-

se transformar as entrevistas em “interlocuções entre especialistas”  com os objetivos 

de: 1) na medida do possível, evitar que a ferramenta recortasse os saberes dos 

estudantes nos padrões acadêmicos e, por tanto, perdendo informação da “realidade dos 

estudantes”; 

“não existe uma correspondência univoca entre nossas áreas ou especialidades e aquelas 

próprias de outra cultura” (CAMPOS, 2002) 

e 2) possibilitar que os estudantes se sentissem os donos de um conhecimento que por 

sinal, despertava o interesse da entrevistadora. 

Freqüentemente, as identificações das espécies eram impregnadas de falas sobre 

diversos aspectos de sua biologia, relação com o manguezal e relação com a 

comunidade: dimorfismo sexual, ciclo de vida, morada, técnicas de coleta, etc. Quando 

os temas não eram comentados espontâneamente, sempre que era possível -condições de 

mínima tranqüilidade, estudantes menos tímidos, etc.- formulava-se uma pergunta para 

abrir um caminho a essas explicações (“aonde mora?”, “distingue o macho e a fêmea?, 

“você sabe se esse animal muda o casco?”, “ouviu falar que o caranguejo está de leite?”, 

“já pescou alguma vez?”). No caso concreto da formulação da questão sobre a muda às 

vezes acontecia que o verbo “mudar” era interpretado como uma simples mudança de 

cor do tegumento, sendo que a pesquisadora refazia a pergunta utilizando outras 

expressões tais como “trocar de casco” ou “largar o casco e fazer um casco novo”, 

resgatadas das explicações de outros estudantes.  

 

Desde o início da pesquisa pensou-se no interesse de realizar alguma saída escolar à 

comunidade de Baiacu, saída que foi programada junto com as profras Creuza e Eliana e 

efetuada no horário escolar matutino de um ensolarado 26 de abril de 2005. 

Infelizmente, por falta de transporte escolar subvencionado só participaram da saída a 

Baiacu os estudantes moradores comunidade, sendo que os estudantes de outras 

localidades foram dispensados das aulas naquela jornada escolar. Depois de quase um 

mês de estarmos falando da saída escolar, no mesmo dia da visita a Baiacu, a direção 

sugeriu o interesse em programar outra saída similar nas praias e recifes de coral de Mar 
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Grande, acessíveis a pé desde a própria escola, para que os demais estudantes 

desfrutassem também de uma atividade similar. Essa outra saída em Mar Grande não foi 

realizada por vários motivos, entre eles, a falta de coordenação. 

 

Nessa atividade as professoras e pesquisadora marcaram o ponto de encontro com os 

estudantes na entrada da vila de Baiacu. Compareceram quase todos os estudantes 

esperados, os quais tomaram o papel de guias e amostraram diferentes aspectos da 

comunidade e do manguezal, apresentando diversas técnicas e apetrechos de pesca e 

caraterizando  diferentes espécies da região. No roteiro improvissado surgiu o diálogo 

entre todos os participantes, incluindo alguns pais e mães e outros moradores da vila. A 

saída foi finalizada com um pequena merenda num barzinho do cais da localidade, a 

base de moqueca de peixe oferecida por uma das mães e refrigerante. No trajeto de volta 

as duas professoras e a pesquisadora aproveitaram para visitar o aterro sanitário de Vera 

Cruz, ao qual se chega a partir da estrada que conduz a Baiacu. 

 

 

Finalmente, é importante dizer também que as 2-3 caixas de pinturas que serviram para 

realizar os desenhos durante as aulas de Português e Ciências foram passando de mão 

em mão entre estudantes que se dispunham a desenhar, de forma voluntária, algum 

aspecto do manguezal ou da vila. Para tal fim eles pediam folhas de papel. Esses 

desenhos voluntários foram realizados fora do horário escolar, nas tardes e finais de 

semana Alguns amigos e companheiros de pesca foram convidados pelos próprios 

estudantes a desenhar cenas do manguezal.  

 

Estudantes de outras turmas mostraram-se interessados em fazer parte de uma 

experiência na qual eles eram a fonte de um conhecimento que era atentamente ouvido e 

registrado. Nesse contexto, diversas e improvisadas interações geradas ao longo da 

pesquisa possibilitaram a realização de entrevistas abertas individuais e em pequeno 

grupo, assim como de desenhos sobre o fenômeno da maré, dados que contribuiram  

para enriquecer o trabalho. O cenário físico de coleta desses dados foram diferentes 

dependências da escola: quadra, sala de professores e salas de aula. 

 

Houve também oportunidade para entrevistar à líder local do PRF e participar de um 

encontro casual com a líder de área e a mediadora do PRF. Diferentes conversas 
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informais mantiveram-se com a diretora da escola  que cedeu, em formato disquete, três 

documentos contendo dados identificatórios e do perfil do centro escolar. Situações 

informais geradas pela convivência dentro do centro escolar durante o período das 

manhãs e às vezes da tarde, também constituem mais outra fonte de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1- Diversas imagens da saída escolar à comunidade de baiacu 
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3.2. NO ÂMBITO DE BAIACU 

 

 

A pesquisadora comunicou aos estudantes seu desejo de visitar Baiacu. Além da saída 

escolar, realizaram-se outras cinco viagens à localidade, duas anteriores à saída escolar 

e três a posteriori, chegando à vila  através dos dois meios de transporte possíveis: o 

transporte escolar que traz os estudantes até suas casas, o meio sugerido pela direção da 

escola, e a kombi, o meio de transporte mais utilizado dentro da ilha. As visitas 

transcorriam entre as 12,30-13h da tarde e as 15,30h-16h, horário flexível e jamais certo 

no qual se esperava a saída da ultima kombi até Mar Grande. Do total de cinco visitas, 

quatro foram feitas após o turno escolar matutino e a outra, por convite expresso de uma 

mãe que se ofereceu para mostrar o mangue junto com seus filhos, se realizou em dia de 

final de semana.  

 

Durante as visitas das tardes os estudantes guiavam o roteiro a seguir, mostrando 

diferentes partes da comunidade e do manguezal, inclusive a Igreja de Nosso Senhor de 

Vera Cruz, padroeiro da ilha, e o cemitério local. Como indica REIS (em A TARDE, 

WEINSTEIN, 2006) os cemitérios são símbolos da cidadania e da memória histórico-

cultural das comunidades, lugares em que qualquer sociedade se vê, vê o seu passado e 

o mesmo pode-se dizer, pensamos, das igrejas. Em relação à igreja e ao cemitério uma 

aluna explicou “em outro lugar não acha as coisas que acha aqui. Aqui foi um lugar 

que já morou escravo. A primeira, a segunda, a primeria (duvidando entre primeira ou 

a segunda) igreja do Brasil!, essa daquí!. Eu vou levar você lá, na Igreja de Vera Cruz. 

Lá na igreja você tem como estudar várias coisas só na parede daquela igreja. Ali cada 

pedaço que você pegar ali é colocar só no computador para saber...  a primeira pessoa 

que morreu foi enterrada ali atrás, por isso que surgiu o cemitério. A gente risca o 

nosso nome, que dizem que lá é abençoado, dizem que é a benção colocar o nosso nome 

aí, fica lá gravado ali” (Ana).  
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A 

B 

Figura 3 – Desenhos da Igreja de Nosso Senhor de Vera Cruz  

     (A: Realizado em casa, autor: Bruno; B: Realizado na escola, autor: Jorge) 

 

 
 

Foto 2- Igreja de Nosso senhor de Vera Cruz, com as gameleiras, tomada durante a 

visita guiada dos estudantes. 
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Também visitou-se “o tanque”, situado nos arredores da área, que mostrou-se como um 

lugar interditado por uma crença fortemente arraigada entre os entrevistados (“um baul 

apicum, o porto, os 

alheiros e a área imediata do manguezal. No transcurso das visitas os estudantes 

 

de ouro que foi jogado aí, a mais de 100 Km que jogaram ali,  num buraco. Ela chupa, 

se a gente foi aí para procurar a gente morre, não tem como correr. Ninguém pode 

achar. A areia já virou maldiçoeira, que xupa, grossa....  aqui era o lugar que o escravo 

morava, lá encima, eles apanhavam lá encima, aí tem muita maldição” (Ana) ou 

“pessoal conta que ali tem um caixão de bronze que ele está exposto embaixo da terra. 

Quando botaram ele aí notaram uma corrente. Mas só com o tempo foi-se profundando, 

profundando e nunca ninguém pode tirar, que eles guardaram muita coisa ali dentro 

daquele caixão de bronze... só que ali nunca seca. E a água que enche o tanque vem da 

onde? ninguém sabe. Da terra. Ela mina da terra, porque ninguém vê minador não. 

Quando você passa no carro, aquele lago ali, se você descer tem uma lama que chupa. 

Ali e muito perigoso. Na beira assim não, tem um lugar que e areia, mas para frente se 

nadar e tocar o pe, tem uma lama que pucha, você não consegue sair, ela cola, a lama 

é visguenta. Você está tirando ela só faz descer, em vez de subir, desce. Ali dentro é um 

negócio sério. E é um mistério aquilo ali. Nunca seca” (Sr Paolo). 

 

Visitaram-se também diversas ruas e casas de Baiacu, o cais, o 

p

apresentavam pessoas que casualmente encontrávamos, pescadores e marisqueiras 

desenvolvendo seu trabalho, e outras pessoas que por ser consideradas relevantes fomos 

expressamente procurar, como foram a senhora mais velha da comunidade e alguns 

familiares (uma família completa –mãe, pai, avô e filhos-, outra mãe e um pai). As 

famílias receberam a visita com grande hospitalidade abrindo as portas de suas casas 

para conversar e mostrando, como indicou VIERTLER (2002), que é no contexto de 

amizade e respeito que os entrevistados falam seus segredos e sofrimentos. Uma mãe, 

Dona Maria convidou a pesquisadora para conhecer o pai dela e visita-la novamente em 

dia de final de semana, com para entrar no manguezal e percorrer uma trilha até a coroa 

aonde ela marisca. Nessa visita, realizada em dia de sábado, realizou-se o proposto por 

Dona Maria,  junto com dois filhos dela e mais outros acompanhantes. As situações 

informais descritas se transformavam, sempre respeitando o ritmo dos narradores 

(MAROTTI E DOS SANTOS, 2001), em entrevistas semi-abertas e geraram  um 

conjunto de dados essenciais na pesquisa..  
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Figura 4 – Desenho de uma cena do porto de Baiacu, com os filés de peixe secánd

os palheiroe e a estrutura de madeira que serve para brincar na ma

or: Gilmar) 

o-se, 

ré (realizado na 

escola). (Aut

na do porto de 

deira que serve 

para brin idade pesqueira do 

 

 

 
Figura 5 – Desenho de uma cena da porto de Baiacu. Desenho de uma ce

Baiacu, com os filés de peixe secándo-se, os palheiros, a estrutura de ma

car na maré, a população de caranguejinhos na lama e a ativ

porto (realizado na escola).  (Autor: Chico) 
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Foto 3- Imagens do Porto de baiacu, tomadas durante a visita escolar à comunidade. 

Mostram-se dois espaços caraterísticos da área, também desenhados pelos estudantes 

(figuras 4 e 5): a estrutura de madeira que serve para brincar na maré e a área próxima 

 interação com os informantes da escola e Baiacu gerou um conjunto de dados que 

ram registrados em anotações no caderno de campo e gravações em fita de audio e/ou 

ídeo. Contamos com aproximadamente 10h de gravação em fita de áudio e 3h de 

aos palheiros, onde os filés de massambé são preparados para a venta. 

 
 

 

A

fo

v

gravação em fita miniDV. A qualidade do audio registrado nas depedências da escola é 

baixa. Não podendo encontrar boas condições acústicas para a gravação, capturou-se 

muito barulho de fundo proveniente da movimentação dentro da escola (as conversas da 

quadra, as conversas do distribuidor, o arraste de cadeiras e mesas, interrupções, etc.). 

Os vídeos foram registrados em algumas sessões da escola e também durante as visitas 

de Baiacu. As fotografias que ilustram o trabalho foram capturadas das imagens dos 

vídeos. Também se obtiveram por volta de 120 desenhos temáticos, que foram 

escaneados.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. OS ESTUDANTES, DE FATO,  IDENTIFICAM AS DIFERENTES 

SPÉCIES DE BRAQUIÚROS DO ECOSSISTEMA MANGUEZAL? 

 

no anexo V são 

itas de forma immediata, 1-2-3 segundos depois de ter observado o desenho, sem 

mostrar sombra de dúvida ao respeito da própria resposta (“isso aqui é um 

 

 

E

 

A maior parte das identificações das 4 primeiras espécies representadas 

fe

a

caranguejo!! Dá para ver a diferença do caranguejo para o siri e do carangueio para o 

aratu” (Rafael)). No quadro 1 indica-se o nome vernacular com o qual foram 

identificadas as 4 espécies amostradas (aratu, caranguejo, siri e guaiamum (pata-choca)) 

assim como as eventuais confusões e não identificações.  

 

Nome científico Nome vernacular Confundido com... Não identificado 
Goniopsis cruentata  Aratu  Caranguejo

 

 (3)  
Siri (1) 

1 

Ucides cordatus  
 

Caranguejo Guaiamum (3) 
Siri (1) 

0 

Callinectes sp. Siri Aratu ) 0 (1
Caranguejo (1) 

Cardisoma guanhumi  Guaiamum Caranguejo (4) 3 
  Quadro 1 - Identificação de quatro espécies de braquiúros. 

 Baiacu, e coincidindo com 

s pescadores de Acupe (Ba), não utilizam nenhuma das denominações binominais 

aranguejo-uça, caranguejo-verdadeiro, caranguejo-comum) caraterísticas de outras 

ne vários tipos de siri. A maior parte dos estudantes identificaram o 

 

 

No caso de Ucides cordatus cabe notar que os estudantes de

o

(c

regiões do nordeste brasileiro (SOUTO, 2004), e denominam-o como simplesmente, 

“caranguejo”.  

 

A identificação de Callinectes sp. amostra a existência de um grupo etnotaxonômico de 

“siris” que reu
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desenho com o que parece como “siri” (“Aí é um siri” (Juliano)), sem delatar, no 

preciso momento da identificação, a existência da grande variadede de “tipos” que esse 

nome inclui. Já alguns estudantes deixavam perceber que reconheciam a figura como 

pertencente ao grupo “siris”, informando de algumas variadeades, sem especificar qual 

era a representada no desenho (“siri mole, têm vários tipos de siri”(Camilo); “é uma 

espécie de siri, têm muitas espécies de siri. Não só tem esse tipo de siri, não. Têm 

outros tipos também” (Antônio) ou “o siri, por causa do formato dele. O casco é 

diferente do caranguejo e do aratu... têm uns que moram dentro da água e têm outros 

que moram dentro do mangue, o siri de vasa e o siri de mangue” (Roberto)). Outras 

respostas explitavam o tipo de siri  que aquele desenho não representava (“o caxangá é 

diferente desse aquí” (Rafael)) e, finalmente, outros identificavam a figura com un tipo 

particular de siri (“esse aqui é siri de vasa” (Gilmar) ou “o siri é um marisco que ele 

vive no mar. Tem dois tipos, um vive no mar, a gente chama siri de vasa... o outro siri 

vive no mangue, se chama siri de mangue. Esse siri aqui é meio lilas azulado [o de 

vasa] e o outro [do mangue] é meio esverdeado” (Bruno)). A quadro 2 apresenta, os 

diferentes tipos de siris nomeados pelos estudantes ao longo da pesquisa. Nota-se que a 

maioria dos siris denominam-se, dessa vez,  por nomes binominais. Adiciona-se, a título 

de informação complementar, a correspondência entre os nomes vernacular e científico 

das marcas de siri registradas na comunidade de Acupe (SOUTO, 2004), na mesma 

BTS. O autor observou a existência de polisemia (vários nomes vernaculares 

designando uma mesma espécie) tanto dentro de uma própria comunidade como entre 

comunidades diferentes e de homonimia (diferentes espécies identificadas pelo mesmo 

nome vernacular) entre diferentes comunidades. Só futuros trabalhos de etnotaxonomia 

e identificação científica permetirão estabelecer as relações pertinentes entre as 

categorias etnotaxonômicas de siris da comunidade de Baiacu e de outras localidades.  
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Comparação de nomes vernaculares de tipos de siri  

em duas a BTS  etnoclassificações de duas comunidades pesqueiras d

 

N

a). 

No m  

Entre os estudantes Entre os pescadores deAcupe (B

de Baiacu (Ba).  

ão dispomos da 

correspondência 

com os nomes 

científicos 

me vernacular e correspondência co

nome científico 

(SOUTO, 2004) 

Siri-de-vaza X X, Callinectes danae 

Siri-de-coroa X X, Callinectes danae 

Siri-de-mar X   

Siri-de- mangue X, allinectes exasperatus X C

Siri-caxangá X X, Callinectes larvatus 

Siri-nema X X, Callinectes bocourti 

Siri-bidó X   

Dorminhoco X (siri-

d ), enippe nodifrons 

X 

ormiocu

 

M

Siri-de-bóia X s X, Portunus spinimanu

Siri-apuâ X   

Siri-mole X   

Siri-branco X   

Siri-tinga X*   

Siri-de-pedra  X*   

Siri sem-terra 

Siri-paraguai 

 X  harybdis hellerii , C

Siri-aranha  X, Persephona punctata 

Siri-boceta  X, Hepatus pudibundus 

 

Quadro 2 - Comparação de nomes vernaculares de tipos de siri em duas 

etnoclassificações de duas comunidades pesqueiras da BTS. * estudante oriundo de 

Barra Grande (Vera Cruz, Ba). 
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O desenho correspondente à espécie Cardisoma guanhumi tem sido identificado 

 amplo conhecimento empírico que os estudantes têm dessas espécies denota-se nas 

O 5º desenho (anexo V), correspondente a uma espécie do género Uca sp.,  tem se 

inicialmente como guaiamum. Sempre a posteri, os estudantes informaram dos dois 

nomes utilizados para referir indivíduos machos ou fêmeas, guaiamum e pata-choca, 

repectivamente (“tem o guaiamum macho e tem a pata-choca que é o guaiamum 

também, só que é guaiamum fêmea” (Juliano); “a fêmea se chama pata-choca e o 

macho é o guaiamum mesmo” (Jõao) ou “a pata-choca para o guaiamum são 

viceversa” (Tio). Trata-se de uma caso de polisemia que responde à identificação sexual 

como critério determinante da nomeação. FAUSTO FILHO (1989) informa que VON 

IHERING incluiu a denominação “pata-choca” no seu Dicionário dos Animais do 

Brasil. No entanto, segundo o autor,  “pata-choca” é um nome muito pouco conhecido 

no noerdeste do Brasil. Gostaríamos de salientar que na região específica de Baiacu a 

referida designação foi frequente. Em contadas ocasiões, para o siri e o caranguejo, os 

entrevistados utilizaram os dois géneros para nomear os dois sexos (“esse é um macho. 

É o siri branco. E aqui é a siria... Ela é a mulher do siri branco. (Dona Maria) ou “a 

carangueija também não cresce muito, quem cresce é o caranguejo” (Sr Paolo)) 

 
O

próprias justificações, mais ou menos gerais ou detalhistas que acompahavam as 

respostas. Enquanto uns estudantes debruçavam-se fazendo referência a rasgos e 

detalhes morfológicos caraterísticos de cada espécie, principalmente do casco e das 

pernas, mas também outras estruturas (“pelo corpo que é pintado”,  “pelas pernas, 

porque têm uns cabelos” ou “pelo  olho”, outros estudantes justificavam observações 

de caráter geral “pelo jeito”, “pelas aparenças dele”, “tem umas carateristicas de 

caranguejo”) ou, simplemente, argumentavam a identificação com base à estreita 

familiaridade para com esses animais: “eu conheço”, “no Baiacu tem muito” ou 

“porque em Cacha Prego eu vejo as moças pegar”.  

 
 

mostrado como o único sem receber um consenso nas respostas dos estudantes. Os 

nomes “chama-maré” e “sarará”, que parecem identificar uma mesma espécie, foram 

especificados por uma aluna natural de outra localidade do Vera Cruz, Barra Grande, 

quem explicou: “eu conheço como chama-maré. Outras pessoas chamam ele de sarará. 

Ele mora na beira da praia. ele fica sempre localizado na areia” (simone). Ainda que 

com escassa informação sobre a espécie, a denominação “sarará” aparece no Dicionário 
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dos Animais do Brasil de Von Ihering (FAUSTO FILHO, 1989). Outro estudante 

também de Barra Grande identificou-o como uma fase juvenil de um animal chamado 

“tesouro”: “esse dai ele era um boinho pequeno e aí vai crescendo e vira um tesouro” 

(Pedro).  Diferentes nomes foram dados pelos e entre os proprios estudantes de Baiacu. 

Enquanto para uns trata-se de um “caranguejinho” (“parece o caranguejinho, pela 

boquina dele, pequena, uma boquinha pequena e uma boca maior, uma boca grande. 

Moram num buraco pequeninho. Quando a gente vê eles são um bucado, eles correm), 

para outros é um “tesourero” ou ”tesouleiro” (tesurero, mora na lama, dentro do 

buraco, no apicum... andam vários, de cem a mais. Têm uma boca maior e uma menor, 

e sempre têm uma maior do que a outra, nunca fica igual” (Eraldo) ou “esse é o 

tesoulero. Vive no mesmo lugar que o caranguejo vive, na lama, dentro do buraco” 

(Rafael)). Também existe quem duvida entre uma ou outra espécie, fato que parece 

indicar que os diferentes nomes vernaculares servem para identificar pelo menos duas 

espécies diferentes (“é tesoleiro ou caranguejinho. Esse aqui parece mais o tesoleiro. 

Gosta de ficar no barro, o carangueijjinho fica mais em areias brancas. O tesolerio e 

maior que o caranguejinho”(Antônio) ou “para mim que é o tesoureiro. Não! o 

caranguejinho aqui!, o caranguejinho.. porque tem uma boca muito pequena. O 

tesoureuro tem uma boca maiorzinha assim, é igual ao caranguejinho, que não cresce, 

só fica deste tamanhozinho”. Finalmente, apontar que para dois estudantes17 o 

caranguejinho (Uca sp) é a fase juvenil do caranguejo (Ucides cordatus). 
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4.2. TOPOGRAFIA CORPORAL E FUNÇÕES VITAIS DOS BRAQUIÚROS 
 

omo os estudantes nomeam e descrevem as estruturas anatômicas e como as 

4.2.1. Topografia corporal I- terminologia anatômica: 

iversos trabalhos (MARQUES, 1995, SOUTO, 2004) têm registrado, no linguajar das 

s figura 6 apresesenta o levantamento da topografia corporal geral dos braquiúros, 

 
C

correlacionam com funções vitais ou mecanismos adaptativos ao meio? 

 
 

 

D

comunidades tradicionais, a existência de uma rica terminologia que serve para designar 

as diferentes partes do corpo dos animais. O conjunto dessa terminologia mapeada no 

do corpo dos animais vêm sendo denominado como a “topografia corporal”, termo 

original de SILVA (1988) (apud SOUTO, 2004), e como explica SOUTO (2004), seu 

estudo é relevante no subsídio de pesquisas etnotaxonômicas. 

 

A

segundo codificação dos estudantes de Baiacu. A figura 7 acrescenta as caraterísticas 

morfológicas própias do siri, destacadas pelos entrevistados.  

 

 
 

igura 6- Topografia corporal geral dos braquiúros, segundo codificação dos estudantes F

de Baiacu, representada sobre o desenho de um caranguejo (Ucides cordatus). (Fonte: 

Frederico Lencioni Neto. http://www.usp.br/cbm/artigos/mangue.html) 
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Figura 7- Caraterísticas morfológicas dideranciais do siri, segundo codificação dos 

 mariscagem dessas espécies está destinada à catação da “carne”, nome com o qual os 

ara a designação de algumas das estruturas morfológicas-anatômicas nota-se a 

estudantes de Baiacu (Callinectes sp). (Fonte: Frederico Lencioni Neto. 

http://www.usp.br/cbm/artigos/mangue.html) 

 

A

estudantes denominam aquela parte da musculatura do animal que é consumida (“a 

carne dele [siri bóia]  é bem gostosa e macia. Do siri que mais gosto é desse. Se 

encontra na Itaparica” (Roque)).    

 

P

existência de mais de um nome, o que SOUTO (2004) identificou como “polinomia”. 

Porém, podem existir sutilezas que diferenciam o significado de cada um dos nomes 

supostamente sinônimos. É o caso da diferenciação entre “casco” e “casca”, o primeiro 

termo usado para denominar a carapaça dos indivíduos vivos e o segundo, “casca”, mais 

comum para denominar restos reconhecíveis da carapaça de animais já mortos, 

especialmente no caso dos siris (“dentro do casco é cheio de ova do caranguejo. Aítem 

gente que gosta de botar uma farinhazinha dentro do casco, mistura com a ova e aí a 

casca que não tem nada para fazer, bota para secar e pinta” (Maiara) ou “tripas, casca 

de siri, esses negócios aí não pode jogar não porque senão perjudica o animal” 

(Jõao)). Um caso de homonimia ou, em denominação de SOUTO (2004), “polinomia 

inversa”, é o uso do termo boca para designar tanto o primeiro par de patas locomotoras 

(quelíceras) como os apêndices bucais. Nota-se o esforço dos estudantes de Baiacu em 

esclarecer possíveis confusões em torno do uso desses termos (“a gente daqui, muitas 

pessoas pensam que ele come por aqui [assinalando as quelíceras]. Por aqui ele pega a 

folha! e a parte da boca dele fica escura, a parte da boca dele fica aqui [assinalando no 
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meio dos olhos]). Essa boca grande serve para pegar as folhas para levar para a boca 

pequena, a boca que ele come. Tem três bocas, essas duas e a verdadeira que ele come 

o alimento dele” (Bruno); “eles não comem por aqui não [assinalando as quelíceras], 

eles comem por outra [assinalando as peças bucais]”(Camilo) ou ainda, uma aluna 

oriunda de outra vila, Barra Grande, indica “a boca do siri que eles [os baiacucenses] 

querem significar são as puâ, mais a boca é o lugar que a gente come! Então, se come, 

a boca dele fica encolhida aqui, entre os olhos, fica aqui no meio. Essa é a boca dele” 

(Simone). A atribuição de funções às estruturas anatômicas-morfológicas será retomada 

com mais detalhe no item 4.2.2. 

 

O uso de termos próprios da morfologia-anatomia humana para a nomeação das partes 

pontar também que dois depoimentos que localizam no abdome distal o extremo final 

dos animais, que SOUTO (2004) definiu como “codificação de analogia 

antropomórfica”, é bastante comum nas comunidades tradicionais em geral e, entre os 

estudantes de Baiacu, também verificou-se. Algumas estruturas são denominadas por 

nomes de origem claramente antropomórfico, através de associações de caráter 

físico/anatômico (dedos, unha, cabelo, umbigo, barriga e nariz ) ou de caráter 

fisiológico (bocas, braços, pernas). Destacar, dentro desse último grupo, o caso    da 

denominação dos orgãos sexuais (“e aqui o pinto dele” (Dona Maria) ou “o macho se 

apoia acima do casco da outra e penetra o sei lá dele” (Antônio)).  

 

A

do sistema digestivo (“aqui atras é onde eles defecam” (Olival); “embaixo, a parte 

dela tem um... que saem as fezes dela” (Bruno)) 
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4.2.2. Topografia corporal II- descrições anatômicas/funcionais: 
 

 
As falas dos estudantes a respeito das diferentes estruturas anatômicas variam entre 

a espécie freqüentemente é feita a partir de comparações 

tamanho/forma

 

descrições puramente físicas e/ou descrições de caráter funcional.  As inferências às 

atribuições funcionais é mais uma caraterística do sistema cognitivo da topografia 

corporal apontada  por SOUTO (2004) na comunidade de Acupe (Ba). 

O CASCO 

 
A descrição do casco de um

com outras espécies, fazendo referência a caraterísticas qualitativas de tamanho/forma, 

cor, e/ou à presença de outras caraterísticas estruturais. Não temos conseguido encontrar 

nenhuma inferência à funcionalidade do casco. A zoologia acadêmica de artrópodes 

denomina tegumento a um conjunto de capas (membrana basal interna, epiderme 

mediana e cutícula externa, rica em proteinas) relacionadas com a manutenção da 

integridade anatômica do organismo, a proteção frente aos agentes externos,  a 

percepção de câmbios ambientais e a produção de cor que, no caso dos crustáceos, 

apresenta-se com alto grau de calcificação, formando uma crusta ou crosta que dá 

origem à nomeação do grupo taxonômico (SELFA E PUJADE-VILLAR E PUJADE-

VILLAR, 2002).   

 

Nas descrições de  do casco das diferentes espécies os estudantes 

o que as identificações foram feitas a partir de desenhos impressos em BRANCO 

normalmente tomam por referência o tamanho do casco do caranguejo, que qualificam 

de grande em comparação com os outros (“porque ele [o caranguejo] tem  um cascão” 

(Ester)),  e/ou assimilam a forma do casco, em visão apical, a uma alguma figura 

geométrica (“a diferença é do casco, porque o casco [o caranguejo] é maior do que o de 

lá [aratu].. o dele [aratu] é quadrado e o de cá [caranguejo] é tipo redondo 

assim”(Rafael), “no siri o casco e quase quadrado e é pequeno e baixo. O do 

caranguejo é alto e grande”(Nilton); “porque o casco do siri é um triángulo, um 

triangulo assim, e o do caranguejo é um retangulo”  (Ana)). 

 

Mesm

e preto, muitos dos estudantes especificaram a coloração dos animais. A cor vermelha é 

utilizada para identificar taxativamente o aratu. Muitos estudantes ainda acrescentam 
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maiores detalhes sobre sua riqueza cromática (“o aratu, pelo casco dele.. ele é vermelho 

e os outros é de outras cores” (Diego); “tem [aratu] umas pintinhas de BRANCO, no 

casco e nas  boca”(Pedro); “ele [aratu] é vermelho e tem umas pintinhas assim 

(Osvaldo)”; “pela cor dele [aratu]”; “é [aratu] pintadinho, meio branquinho, 

vermellhinho e marronzado (Maiara)” ou  “o  casco...vermelho assim, pintadinho 

(Chico)) ou sobre as mudanças de cor que observam ao longo da vida do animal10 (“ele 

[aratu] quando está menorzinho, o casco dele, é mais claro. Aínão é vermelho, é um 

cinzento assim. Quando ele está já num tempo certo de mudar o casco dele, vai 

soltando e vai nascendo um outro casco por debaixo, vermelho”(Olival)). Mudanças na 

coloração da grande maioria de organismos costeiros é variável de acordo com a 

influência da lua (ALVES E NISHIDA, 2002), que por sua vez também influi nos ciclos 

biológicos desses animais.  As espécies caranguejo e guaiamum são descritas com toms 

variáveis entre amarelos, verdes e azuis (“ele (o caranguejo)  é diferente e... a cor dele, 

tem azul é amarelinho”(Marisa); “o guaiamum, o casco dele é azul forte e o da fêmea é 

amarelado,  dos lados e encima é azul fraco” (Pedro) ou  “o guaimum, casco dele é 

azul”(Maurício). Nos siris, descritos a partir de toms azuis, verdes, amarelos e também 

vermelhos, a diferença de coloração parece ser uma caraterística diferenciadora da 

variedade de “tipos”: “o siri de mangue, que ele é mais verde e o siri de ponta é meio 

avermelhado” (Simone) ou “o de vasa o casco é todo vermelhinho...  o de mangue o 

casco é todo verde... o caxangá é todo pintado, e preto, vermelho e verde” (Maurício), 

embora nem sempre as descrições coincidam (“o caxangá, o casco dele é BRANCO e 

azul por cima ... o bidó o casco dele é amarelo e é cheio de cascalhos por 

cima”(Nilton)). Cabe a possibilidade de os cascalhos aos quais refere-se o estudante 

serem cirrípedes que vivem sobre a carapaça de alguns siris (COELHO, 2000). Também 

outro estudante diferencia o casco do caxangá pelo “desenho” do seu casco “tem da 

marca caxangá, é meio parecido com esse mesmo, só que ele tem um desenho nas 

costas” (Gilmar). 

 

A coloração externa dos crustáceos é devida à presença de pigmentos de natureza 

                                                

diversa (cores químicas) englobados nos cromatóforos de células pigmentadas da 

cutícula ou em tecidos dérmicos e epidérmicos. Os pigmentos do tegumento protegem 

das radiações lumínicas e ultravioletas, atuam como substância de reserva, contribuem 

 
10 Item 4.3.2. Muda e crescimento do caranguejo e outras espécies. 
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para a flotabilidade e podem constituir uma adaptação mimética com o meio, de 

destaque, de defesa e de facilitamento do reconhecimento intraespecífico e/ou sexual 

(SELFA E PUJADE-VILLAR E PUJADE-VILLAR, 2002).  

  

Destacar também a observação da mudança de coloração desses animais durante a 

 diferença de dureza

ferventação (“que ele (o caranguejo) muda de azul para vermelho. Quando a gente 

pega está de uma cor e quando a gente cozinha ele muda de uma cor para outra. E por 

isso que ele muda a cor. Eu sei que quando a gente pega ele, ele está azul, e quando a 

gente cozinha ele, ele fica vermelho!” (Ana); “o casco(siri) às vezes é amarelo e às 

vezes azul. Depois de cozinhar ele fica todo vermelho” (Rafael); “o siri quando cozinha 

fica vermelhinho, igual ao camarão” (Dona Maria). Trata-se de uma mudança química 

por transformação, durante a coccão, da cianocristal·lina, pigmento de cor azul, em 

zooeritrina, pigmento vermelho (HNPC). 

 

A  entre os cascos das diferentes espécies é outro dos aspectos 

s descrições também detalham a presença de irregularidades, ornamentações e outras 

apontados pelas descrições (“a pele do aratu é mole e a do caranguejo é mais 

resistente” (Antônio) ou “pelo casco dele. O casco dele (siri) é fino” (Maurício). De 

fato, o grossor da cutícula e o grau de calcificação são diferentes nos diferentes grupos 

de artrópodes, indica SELFA E PUJADE-VILLAR E PUJADE-VILLAR (2002). 

 

A

formações (“aratu, uma espécie de caranguejo. É cheio de cabelinho e o casco é de 

pinchinho” (Joana); ou “o casco dele (o caranguejo), cheio daquelas pontas de espinho 

e é meio peludo. O mais peludo que tem é ele!” (Osvaldo)). As descrições do siri 

denotam que os espinhos chamam de forma especial a atenção dos meninos e são uma 

das principais caraterísticas que facilitam sua identificação (“siri. Porque tem esses 

negócios aqui, no casco dele, dá para reconhecer que é o siri, mais 

pequeno”(Gabriela); “o casco do siri tem umas pontas do lado” (Pedro); “soube pela 

ponta que tem nele e esse negócio aquí” (Juliano); “o siri... pelos  espinhos dele, às 

vezes fura” (Gabriela), “eu conheço. O casco é assim, tem dois espinhos, um de um 

lado e o outro do outro” (Chico), ou “a forma do casco, as pontas do casco” (Gilmar) 

ou “pelo formato disso aqui, pontiagudo, está vendo aquí?, cheio de ponta” (Vinícius). 
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Os desenhos do caranguejo (figuras 8, ) dão conta da observação que o casco é formado 

por áreas limitadas por sulcos, conformando uma imagem. A leitura que um dos 

estudantes faz dessa imagem aponta uma conexão humano/animal/ente-religioso. Para o 

estudante em questão essa imagem é comum a todas as espécies até o momento tratadas 

(“todos os mariscos têm essas imagens, as pessoas mais velhas dizem que á a imagem 

de nossa senhora, encima do casco” (Caetano)). 

 
Figura 8- Desenho de um caranguejo. Observam-se os os escleritos e forma do casco, os 

5 pares de patas locomotoras (pereópodes), incluindo as quelíceras e os olhos 

pedunculados. Se localiza a região dos apêndices bucais e se especifica o alimento 

ingerido (Realizado na escola). (autor: Rafael) 

 

De fato, o “desenho” é o resultado de um processo de calcificação da cutícula externa 

(quando acabada de formar ainda é flexivel e elástica) durante o qual diferenciam-se 

zonas rígidas –escleritos- e zonas móveis e flexiveis -membranas e suturas- que separam 

as áreas endurecidas e que, no conjunto, configuram o exosesqueleto que permite a 

mobilidade do animal (SELFA E PUJADE-VILLAR E PUJADE-VILLAR, 2002). Os 

escleritos, segundo o mesmo autor, mantêm-se unidos por diferentes formações 

tegumentárias denominadas apódemas. A presença de apódemas é visível externamente 

pela formação de crestas, suturas ou poros na cutícula. Além de manter os escleritos 

mais juntos, os apódemas também servem para aumentar a superfície de inserção 

muscular. Outro tipo de formações tegumentárias são a grande diversidade de 

protuberâncias observáveis na cutícula externa em forma de, p.eg.,  setas (“cabelos”), 

espinhas e esporões. (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002). 

 

A figura 9 também mostra a observação das placas e os sulcos que configuram “o 

desenho” do casco do siri. A qualificação de “triángulo” ou “quase meio quadrado”, e, 
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especialmente, os espinhos que tem a ambos os lados do casco são as caraterísticas mais 

comuns nas descrições do casco do siri.   

 

 
 

Figura 9- Desenho de um siri. Observam-se os escleritos do casco, sua forma  e 

ornamentações, os 5 pares de patas locomotoras articuladas (pereópodes), incluindo as 

quelíceras, e localiza os apêndices bucais (Realizado em casa). (autor: Sebastião) 

 

 

 

 

AS BOCAS  

 

O primeiro par de patas (quelíceras), chamadas “bocas”, têm sido descritas também a 

partir de comparações qualitativas de tamanho/forma entre as diferentes espécies, 

especificações de assimetria entre o par de bocas de uma mesma espécie,  

detalhamentos sobre sua cor e/ou a  presença de setas e ornamentações. A capacidade de 

regeneração desses apêndices soma-se como mais uma caraterística apontada pelos 

estudantes. 

 

O caranguejo, de novo, é aquele que tem as bocas qualificadas com tamanho “grande” 

em comparação com outras espécies que as têm “pequenas” ou “menores”   (“é o 

caranguejo, porque tem as bocas grande” (Gabriela)  ou  “a boca (do aratu) é 

pequena”  (Chico)). Diferenças de tamanho entre as bocas dos diferentes tipos de siri 

também têm sido especificadas: “o siri-de-bóia tem os braços, as bocas dele, que são 
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maiores do que essa aqui (assinalando as bocas do desenho do siri amostrado, que 

identifica como o siri-caxangá”(Pedro); “Aí o de bóia é todo leque, ele cresce bastante, 

a boca dele é grande e não tem como ele andar depresa, aí o povo pega ele!”; “o 

caxangá é diferente desse aqui. O casco dele é maior e mais grosso, a boca mais 

grossa, maior” (Rafael) ou “tem siri nema, que a boca é diferentes desse aí e ela é 

maior do que essa daqui” (Gilmar).  Outra das caraterísticas mais freqüentemente 

frisadas é a assimetria de tamanho entre par de bocas do caranguejo (“porque da boca 

grande e a outra pequena, e a boca cheia de espinhos assim” (Chico) ou “pelas 

bocas... tem uma que é grande, que ele nem consegue encostar porque está muito 

gordo” (Pedro) e do guaiamum. (“a boca, uma maior do que a outra” (Tatiana), “tem 

uma boca grande e uma boca menor, que não cresce muito. A diferença também (em 

comparação com o caranguejo) é que a boca menor é bem menor que a outra e não tem 

espinhas” (Antônio); “porque da boca dele que é grande, e outra pequena” (Maurício) 

ou, como apontou a mãe de um dos estudantes: “o siri  às vezes ele tem uma menor do 

que a outra, mais a maioria das vezes só é mesmo o caranguejo e o guaiamum. Já 

reparou que o caranguejo tem uma grande e uma pequena? Acontece muito no 

guaiamum e no caranguejo. Agora no siri é raro. As bocas são perfeitas” (Dona Maria) 

(ver figuras 8, 19). Quanto à identificação do desenho da espécie Uca sp., a referida 

assimetria entre as bocas têm sido a caraterística mais ressaltada  (“tem uma boca 

pequeninina e outra que é grande (Roberto), “não conheço não. Parece o 

caranguejinho, pela boquina dele, pequena, uma boquinha pequena e uma boca maior, 

uma boca grande” (Gabriela) ou “tem  caranguejinho que a garra dele é maior, e a de 

cá é menor” (Juliano) ou também no desenho do tesourero (figura15). A aluna que 

identificou o desenho como “chama-maré” ressolveu explicar o por qué do nome da 

espécie, relacionando-o precisamente com a movimentação diferencial da quelícera 

maior: “eu conheço como chama-maré... ele fica sempre localizado na areia. A maré 

está enchendo, ele sai da casinha dele e começa a chamar a maré (fazendo um 

movimento com o braço, imitando o movimento da quelícera), até que a maré enche e 

chega até ele” (Simone). Outro estudante que identificou o desenho como a fase juvenil 

de um “tesouro” faz uma explicação de caráter etológico desse movimento que, em 

opinião dele, está relacionado à procura de par para o acasalamento: “esse dai ele era 

um boinho pequeno e aí vai crescendo e vira um tesouro. Eles ficam com as bocas dele 

chamando as fêmeas para elas virem a acasalar lá” (Diego). 
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Referências à forma da boca também são dadas, continuando as comparações com 

figuras geométricas (“as bocas dos outros são mais redondas, a do siri  é mais 

quadrada” (Camilo) ou, para o género Uca sp., fazendo uma analogia morfo-funcional 

às tesouras domésticas “o tesoureuro... a boca  dele tem forma de tesoura” (Rafael). 

Mas não só o tamanho/forma são comparados, senão também a presença de setas e 

protuberâncias (“a boca (do aratu) é boca menor, que não cresce muito. A diferença 

também (em relação ao caranguejo) é que a boca menor é bem menor que a outra e não 

tem espinhas (Iuri); “as garras deles que é pontudo assim, todo cabeludo as garras 

dele, do aratu” (CarlosV); e para o caranguejo, “porque da boca grande e a outra 

pequena, e a boca cheia de espinhos assim” (Chico).  Referências à cor específica das 

bocas, que nem sempre coincide com aquela do casco, têm sido apontadas para o aratu 

(“é (o aratu) vermelho, as bocas dele são amarelas” (Pedro), o caranguejo (“a  boca 

dele (caranguejo) é vermelha tem umas cor de vinho nela”(Maurício)) e, de novo, 

parece ser uma caraterística que auxilia as identificações da diversidade de siris (“o siri 

bido tem, nas garras dele, tem as manchas dele pretas e o caxangá e  todo BRANCO” 

(Juliano)).   

 

Os estudantes também proferem informações ao respeito da capacidade de regeneração 

dessas extremidades quando amputadas no caranguejo (“inclusive as puâ dele são bem 

diferentes... sem essa, sem a pequena ele não consegue comer. Ele tem que ter as duas, 

se ele tiver só uma aí ele não come, ele tem que tar com as duas. A grande pega, a 

pequena trais e aí ele consegue comer... Se arrancar a maior ele pode comer, só que ele 

vai ter dificuldade. Se arrancara  pequena, ele não vai conseguir comer. Ele consegue 

fazer outra, com o tempo, durante uns dois meses. Dois meses ele já consegue, ele já 

vem, está saindo outra” (Simone)) e no siri (“se a gente cortar a boca por cima aí faz 

outra boca, mais se a gente tirar não faz mais não, não nasce mais una. Mas, se a boca 

sair por se mesma? aí vem outra boca, mais não cresce do tamanho que era antes não, 

fica pequena” (Roberto)). A diferença entre aquelo que é esperado acontecer com os 

apèndices quando “cortados” ou “tirados” guarda relação com uma técnica de inducção 

de auto-amputação dos caranguejos, descrita por SOUTO (2004) na região de Acupe 

(Ba). A regenaração de fato acontece em casos de amputações acidentais e violentas, 

durante batallas, ou também como resposta reflexa de defensa contra os predadores, 

(SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002)  o que denomina-se autotomia (SOUTO, 2004). A 

regeneração realiza-se durante a muda que segue o periodo interecdisial no qual se 
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produz a amputação (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002), periodo ao qual a aluna se 

referiu com a expressão “com o tempo, durante uns dois meses”. Os apêndices 

regenerados jamais recuperam o tamanho original e, em caso de amputação do apêndice 

maior nos pares assimétricos, como é o caso das explicações dos estudantes, o apêndice 

menor crescerá até alcançar o tamanho do apêncide amputado e o regenerado jamais 

alcançará o tamanho que antes tinha, o que denomina-se regeneração heteromórfica, 

SELFA E PUJADE-VILLAR (2002). SOUTO (2004) informa que a portaria no.229 do 

IBAMA proibiu a prática da retirada isolada do primeiro par de patas locomotoras e 

suas quelas e argumenta que, ainda continuando com vida, a retirada das pinças pode ser 

um problema para o animal. 

 

 

 
 
 
Figura 10- Desenho de um caranguejo. Visão ventral. Observam-se o abdome, os 5 

pares de patas locomotoras articuladas (pereópodes), incluindo as quelíceras, 

ornamentações das quelíceras e olhos pedunculados. (Realizado em casa). (autor: 

Sebastião) 

 
 
Os desenhos das figuras 9, 10 e 15 amostram o reconhecimento por parte dos estudantes 

de peças articuladas e móveis próprias desses animais. Issa é uma das principais 

carateristicas que a zoologia acadêmica atribui ao filo Arthropoda (Siebold i Stannius 

(1848)) e que aliás, serviu para nomear o grupo  (árthron “articulação”  i poús “pé”). 

Também mostram o desenvolvimento diferencial do primeiro par de patas locomotoras, 

“as bocas” e a estrutura premsil (quela ou subquela, em terminologia científica) que as 

carateriza, formada pelos dois últimos podómeros.  
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Em diversas ocasiões os estudantes têm feito referência às funções desempenhadas 

pelas “bocas”, destacando aquelas relacionadas com a nutrição (captura e trituração do 

alimento, além de funções ligadas à respiração11), mas também com as funções de 

relação (defesa e construção de galerias) e reprodução (cortejo e facilitamento da 

cópula) . As funções de alimentação e defesa das quelíceras também são apontadas por 

NASCIMENTO (1993) em Ucides cordatus, ao afirmar que o primeiro par de patas 

locomotoras “é mais desenvolvido, mais forte e termina por uma garra ou pinça cujo a 

função é a defesa e a alimentação do animal” 

 

Esclarecimentos sobre as funções alimentares das “três bocas” são freqüentes durante as 

falas dos estudantes, explicitando que os animais não ingerem “pelas bocas” 

(quelíceras) senão que o fazem “pela boca” (apêndices bucais ) que localizam na parte 

frontal do animal (“come (o aratu) por esse buraco daqui que é perto do olho! (Ana 

Pula) ou “aqui na frente dele ..., você vê o negócio da boca só se mechendo” 

(Caetano)). Reconhece-se o papel das bocas na captura do alimento (“as bocas do 

caranguejo...  servem para agarrar as comidas” (Diego); “ela caça por isso aqui 

(quelíceras) e come por aqui (apêndices bucais)... pega com essa boca e joga aqui 

dentro” (Dona Maria), “eles (caranguejos) pega (a comida) na boca deles, encostam 

assim aqui, e fica comendo por aquí” (Maurício) ou “ele come, se alimenta da lama, 

ele pega um pouquinho dela e vai encostando na boca (assinalando no meio dos 

olhos)”(Pedro)) e também na sua disgregação  (“tem (o caranguejo) uma boca pequena 

e outra maior. A mordida da de cá (a pequena) é mais forte que a mordida da maior. A 

de cá (a grande) ele pega a comida para comer com o negócio que ele tem aqui no meio 

(apêndices bucais). A outra (a pequena) serve para ele cortar as folhas para comer” 

(Diego) ou  “tesourero, ele se move com uma boca só. Uma puã parece uma tesoura, e 

ele corta a folha e come” (Joana)). 

 

 

                                                 
11 ver item 4.2.2. ESTRUTURAS RESPIRATÓRIAS 
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Figura 11 – Desenho de um siri. Observam-se o casco, sua forma  e ornamentações, 4 

pares de patas locomotoras articuladas (pereópodes), incluindo as quelíceras e os olhos 

pedunculados. Se localiza a região dos apêndices bucais e se diferenciam as funções 

“das bocas” (quelícera) e “da boca” (apêndices bucais) (Realizado na escola) (autora: 

Ana). 

 

Funções defensivas também têm sido indicadas, especificando que as estruturas prensis 

são utilizadas para “morder”, “picar” ou “matar” tanto em brigas intraespecíficas 

(“ele [guaiamum] engancha a boca grande na outra, aí pega a boca pequena e fica 

mordendo o outro” (Luciano)) quanto interespecíficas, com predadores em geral (“essa 

aqui [assinalando as quelíceras do siri] é a parte de defesa deles” (Camilo); “a pequena 

ele utiliza [o caranguejo utiliza a boca pequena] para botar [o alimento] dentro da boca 

e a grande ele utiliza para matar. Ele come pela boca [assinalando as peças 

bucais])(Gilmar)). A defesa frente à predação antrópica em particular, têm sido citada 

repetidas vezes. Recuperando idéias que foram debatidas na Grécia antiga, diversos 

depoimentos delatam a crença dos animais contarem com dotes antropológicas. Entre 

essas dotes, destacamos a valentia ou bravura (“o tesourero é mais valente! Uma 

mordida dele dole como o qué! A boca dele é cheia de espinhos assim embaixo. Quando 

dá mordida!!! Não tem nada não, depois sara (Chico); “tem [o tesourero] dois puâs, 

entendeu. Ele é muito bravo. Eu mesma não queiro nem chegar nem perto dele, eu 

tenho um pouco de receio dele” (Simone)) e a certa intencionalidade pré-meditada com 

a qual os animais executam sua defesa, “botando medo” ou “querendo morder” (“a 

boca grande e para meter medo, que a que defende eles é a mais a menor, a menor é 

mais firme! a grande e para botar medo, aos predadores” (Camilo) ou “o caxangá é 

mais valente. O siri mais valente que tem é o caxangá... ninguém pode chegar junto 

dele não que ele quere morder” (Roberto). A história da humanidade demostra o 
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interesse que a vida e comportamento dos animais despertam no homem. A 

espiritualidade e racionalidade dos animais foi discutida por pensadores como Teofrast 

d’Eresos e Estrató de Làmpsac. Atualmente, a etologia científica têm seu campo de 

estudos nas relações entre o comportamento das espécies, a sobrevivência no entorno 

ecológico e a seleção natural (BARONA, 2003). Os depoimentos dos estudantes 

também mostram como certos aspectos da etologia das espécies são objeto de sua 

atenção e, como esperável, o conhecimentodo padrão comportamental das espécies 

aproveita-se na práxis da captura dos animais: “ele [aratu] mete a boca para poder 

picar o dedo da gente. Aívocê tem que pegar ele quando a maré estiver vazia e o 

buraco não tenha água dentro não, que se o buraco tiver com água dentro, ele morde. 

E se estiver sem água, a gente bota a mão, aí ele não morde não. (Ana)”.  

 

O papel das bocas em coordenação com as pernas na construção de galerias também 

tem sido apontada por alguns dos estudantes, aspecto que trataremos no item 4.2.2. (AS 

PERNAS).  

 

Funções ligadas ao cortejo entre machos e fêmeas foram assinaladas na explicação do 

movimento12 das quelíceras do gênero Uca sp. No caso do caranguejo, a função 

reprodutiva que os estudantes atribuem às bocas está relacionada com a facilitação da 

cópula (“as bocas [do caranguejo] são utilizadas para se defender da espécie que quer  

pegar ele... eles [os caranguejos, siris, aratus, guaiamums] brigam.. também utilizam a 

boca para o casalamento (Antônio). Em muitos braquiúros, explica SELFA E 

PUJADE-VILLAR (2002) o macho subjeita a fêmea por uma de suas quelíceras, 

colocando em contato a carapaça dela com seu esterno. A copulação pode durar horas. 

Nos decápodes nadadores a cópula somente dura alguns segundos e a fèmea, uma vez 

recebido o líquido seminal, não permite mais uma segunda união (SELFA E PUJADE-

VILLAR, 2002). 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Ver depoimento de  Simone, item 4.1  
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AS PERNAS 

 

Os nomes “perna/inha”, “pata/inha” ou também “dedo/inho” designam qualquer uma 

das extremidades locomotoras (pereópodes) à exceção do primeiro par que, como temos 

visto, são “as bocas”. Sendo assim, os estudantes consideram que as espécies tratadas 

têm 4 pares de patas (“siri, porque se parece muito. Ele é tem oito pernas” (Iuri) ou 

“eles têm muitas pernas. Eles têm oito pata, quatro de um lado e quatro do outro do 

corpo”(Bruno)).  A quantidade de pernas desses animais, as “muitas pernas” também 

são representadas no desenho da fig., que mostra um caranguejo com 6 pares de 

pereipodes mais o par de quelíceras. Não podemos explicitar até que ponto as multiplas 

pernas nesse desenho representadas respondem à uma representação fidedigna da 

memória anatômica que o estudante guarda sobre o animal ou a um processo de livre 

criação artística dessa anatomia.   

 

 
Figura 12. Desenho de um caranguejo. Observam-se o casco, sua forma  e 

ornamentações, 6 pares de patas locomotoras articuladas (pereópodes), incluindo as 

quelíceras e os olhos pedunculados. Assinala-se o alimento do caranguejo. (Realizado 

na escola) (autor: Eraldo). 

 

 
Descrições anatômicas das pernas têm sido reiteradas. No aratu e o caranguejo os 

estudantes destacam a grande quantidade de “cabelos” (setas) distribuïdas no tegumento 

dos pereópodes e que, no caso do aratu, parece ser outra catacterística que facilita a 

identificação da espécie (“por causa [soube que era o aratu] das pernas dele, cheias de 

cabelinhos” (Marco); “[soube que era o aratu] pelas perninhas... tem um  bocado de 

cabelinho” (Maurício). Comparações entre o as pernas do aratu e do caranguejo são 

freqüentes: “pelos cabelinhos nas pernas deles [caranguejos], igual ao aratu, é só que 



 67

no aratu é mais pequenininho e eles têm um bucado! O aratu tem poucos e eles têm um 

bucado nas patas (Juliano) ou “as pernas  do aratu são pequenas, as do caranguejo 

grandes, os dois têm pelo nas pernas”(Marisa).  

 

De novo caraterísiticas de tamanho, coloração e ornamentações foram apontadas para o 

aratu (“o aratu, pelas perninhas pequenas, cheias de espinhozinhos”(Maiara) ou “as 

pernas [do aratu] são cabeludas e coloridas também. E amarela é as pintinhas 

brancas” (Nilton)) e para as outras espécies (“o caranguejo é maior que o o aratu, tem 

as pernas mais largas que o aratu” (Roque); “caranguejo, tem as pernas grande... dá 

para reconhecer que é o caranguejo” (Gabriela) ou “eles [caranguejos] têm muitos 

munginhos nas pernas e esse aqui [guaiamum] é todo liso e claro” (Antônio)). 

Referèncias à grossura das pernas e a sua potencial quantidade de carne foram 

especificadas no caranguejo, mais carnudo, (os cabelinhos nas patinhas dele... os dedos 

dele têm um bocado de carne!” (Pedro)) e no siri  (“pelas pernas finas é um siri, o  siri 

têm as pernas finas e a boca pequena, e diferente do caranguejo” (Ester) ou “siri... as 

pernas pequenas, as outras são finas e elas são mais grosinhas um pouquinho” 

(Gabriela). 

 

Figura 13- Desenho 

pares de patas locom

e os olhos peduncula

(autor: Jorge). 

 

 

No caso do siri mui

patas: a presença de 
 
de um caranguejo. Observam-se os escleritos e forma do casco, 5 

otoras (pereópodes), as 4 últimas recobertas de setas, as quelíceras 

dos. Assinala-se o alimento do caranguejo. (Realizado na escola) 

tos estudantes têm frisado o aspecto diferencial no último par de 

“um negócio dividido no meio” (“... a pata menor tem assim, tem 
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esse negócio dividido no meio... camina por  meio das terra, por cima da lama e 

quando tem água por baixo da água” (Rafael)), “uma bolinha” ou “uma espátula” 

terminais (“tem quatro [pernas] de cada lado. A primeira é assim, a segunda vai 

dimunindo , a terceira vai diminuindo e a quarta é pequeninina. Ela é menor e no fim 

ela tem uma bolinha assim, pequeninina assim, não é nem a unha que têm as outras 

patas. As outras patas no fim têm uma unha e a dela [do último par de patas] é mole.  

Serve para que, isso? a gente não sabe dizer, identificar. A gente sabe a última pata é 

meia mole e as de encima têm  unha...  uma bolinha, têm tipo uma espátula 

pequenininha” (Bruno e entrevistadora)). Alguns estudantes referem-se a um “leme” 

que explicam servir para “nadar” (“eu já sei como ele é! Olhando dá para conhecer... , 

isso aqui, que é a perna dele nadar, é mais facil” (Luciano); “siri, mora na toca do 

mangue e mora também no mar, no canal... nas pernas, ele tem um lemezinho que o que 

faiz mais ele nadar” (Simone), denominação comum com os pescadores de Acupe (Ba) 

(SOUTO, 2004). A função dessa estrutura especial deve-se a denominação “nadadeiras” 

(“porque o siri já tem uma nadadeira atrás e o caranguejo e o guaiamum não tem. 

Serve para nadar, quando estiver na água, no fundo, serve para nadar. Mora dentro do 

mangue e no mar também. Fica dentro da água” (Caetano) ou “a nadadeira que serve 

para nadar mais rápido dentro da água”  (Gilmar); “para nadar dele, para eles andar 

dentro da água. Aí fica mais facil para ele nadar, ele baixa com os dedos dele” 

(Roberto). Um dos estudantes faz sua explicação ajudándo-se de sua própria expresão 

corporal, movimentando os braços “o siri nada com as patinhas dele daqui detrás, ele 

faz assim” (Pedro). Os estudantes, por tanto, reconhecem a transformação do último par 

de pereópodes em propulsor natatório para o meio aquático (HNPC).  

 
Além do nadar outras atividades motrizes sobre o meio terrestre também têm sido 

apontadas tanto para o siri (“essas patinhas aqui é para ele nadar, aqui é para ele cavar 

areia e aqui é para ele andar”(Juliano)) e as outras espécies. A locomoção é 

especificada com a utilização dos verbos andar (“porque ele [o caranguejo] quando vai 

andar, aí tem que ter essas perninhas aí, ele pega no chão e aí vai andando rápido” 

(Gilmar, comentando o desenho do caranguejo) ou “caranguejo... anda por cima do 

mangue” (Ana)) e correr (“o aratu mora no mangue, dentro do buraco muito fundo. 

Quando ele vê a gente ele se assusta e corre, entra e demora muito de sair”. (Ana) ou 

“o de siri vasa é mais assustado e quando vê a  pessoa ele corre, não fica no lugar. Aí o 
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de bóia é todo leque, ele cresce bastante, a boca dele é grande e não tem como ele 

andar depresa, aí o povo pega ele”(Roberto).  

 

A diversificação de modelos de pereópodes existentes no grupo dos decápodes 

braquiúros está relacionada com o aperfeiçoamento da marcha dos animais sobre  

diferentes substratos (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002). Segundo o mesmo autor, os 

crustáceos comportam-se como artrópodes ungulados pelo fato de se apoiarem na ponta 

do último podómero, a “unha” à qual referem-se os estudantes. A figura 8 amostra o 

modelo acadêmico de suspensão corporal  dos crustáceos. Nas figuras 9, 10, 11 e 15, 

percebe-se a observação dos estudantes da ponta ungulada dos apêncides locomotores.  

 

 
Figura 14 – Modelo de suspensão corporal  em crustáceos (Fonte: SELFA E PUJADE-

VILLAR, 2002, figura adoptada de ARMENGOL et.al. (em FOLCH i GUILLEM, 

1986). 

 

 
Figura 15 – Desenho do tesourero. Observa-se o modelo ungulado de suspensão 

corporal ungulado. Observa-se também as articulações dos apêndices, a assimetria das 

quelíceras e os olhos pedunculados (Realizado em casa) (Autor: Gilmar) 

 

Os estudantes especificam a areia, a lama, a terra e os troncos de mangue como diversos 

substratos nos quais deslocam-se as espécies estudadas (“[siri vai] por meio das terra, 

por cima da lama e quando tem água por baixo da água” (Gilmar)  ou “quando a maré, 
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ele [aratu] vai para os galhos, quando a maré desce ele vai para a lama” (Gilmar)) e, 

como já visto,  também reconhecem a locomoção no meio aquático. A capacidade 

desses animais de movimentar-se para qualquer das direções demonstra o elevado grau 

de coordenação presente entre os diferentes apêndices locomotores. O metacronismo 

dos apêndices se carateriza pela observação de um movimento tipo onda, no qual cada 

apêndice move-se desfasado dos outros apêndices (SELFA E PUJADE-VILLAR, 

2002). 

 

A construção de galerias no substrato terrestre supõe mais uma complexa atividade 

motora também observada pelos estudantes. As galerias, denominadas “tocas”, “locas” 

ou “buracos” resultam da ação conjunta de “pernas e bocas” cavando ou escavando o 

terreno (“com a pata a dele [do aratu] entra e toma a terra com o braço, com essa 

partizinha aqui. Ele empurra a terra com o braço”; “o guaiamum, a casa dele é 

buracos. Escava buracos, que nem tipo tatú. Escava buraco igual ao tatú e se acasala 

no buraco” (Bruno); (Caetano); “o  caranguejo mora dentro de um buraco também, 

eles cavam um buraco e mora lá dentro” (Juliano)  ou “os caranguejinhos ficam no 

apicum. Ele cava um buraco pequenino e ele fica aí dentro. E às vezes ele sai  e ficam 

um bucado... no apicum” (Chico)). 

 

 

 

 

ESTRUTURAS RESPIRATÓRIAS  

 

Ainda que, quando questionados, a grande maioria dos estudantes tenha expressado suas 

dúvidas a respeito da respiração desses animais (“eu não sei dizer não se [o aratu] 

respira”(Marisa)  ou “como ele [aratu] respira não sei dizer não, explicar como ele 

respira” (Carlos)) também houve aqueles que, induzidos por uma pergunta ou também 

espontâneamente, mencionaram diversos aspectos relativos à função respiratória. Entre 

esses aspectos reunem-se depoimentos que localizam estruturas anatômicas que 

participam na respiração e/ou explicam a possibilidade ou impossibilidade de respirar 

nos meios aquatico e terrestre e as substâncias relevantes no processo respiratório. 

Enquanto às estruturas respiratórias, alguns estudantes assinalam a participação do 

casco na respiração do animal como p.ex. ao indicar a necessidade do siri de “encher o 
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casco de ar” (“dentro do casco dele [do siri] eu acho que tem ar. Aí eu acho que ele 

respira por dentro do casco. Sobe quando precisa, para encher o casco de ar. Come na 

superficie, enche o casco de ar e volta para a água” (Caetano)). Outro estudante 

pontualiza a presença de “gelras” dentro do casco do animal. Para o estudante, essas 

estruturas internas mantem-se úmidas à mercê da água que entra e sai pela boca do 

animal: “ele [siri] respira sobre a  água mesmo. Quando tira da água morre. Porque 

ele tem aquilo.., como se diz.., uma gelras  aqui dentro, que quando ele bota água por 

aqui, uma boquinha que tem aqui... ele joga por aqui, aí vai dentro das geras e sai. 

Quando ele está respirando dentro da água, se ele parar, ele morre. Por isso que ele 

respira abaixo do olho, onde a água entra e sai pela boca, e dentro do casco tem as 

gerras. A água entra, molha as gerras e sai de novo” (Gilmar). 

 
Segundo descrições acadêmicas, os crustáceos decápodes têm suas brânquias inseridas 

no interior de câmeras originadas a partir de expansões do cefalotórax, situadas por 

baixo da carapaça, denominadas câmeras branquiais (fig X). As brânquias atuam como 

pulmões. Para facilitar sua ventilação, alguns apêndices, como p.ex a segunda maxila, 

se movimentam ritmicamente criando correntes de água através da câmera branquial. 

Nos decápodes terrestres, as brânquias úmidas, altamente vascularizadas, intercambiam 

os gases diretamente com o ar, num ambiente saturado de umidade. As brânquias 

também funcionam como orgãos excretores, eliminando ao exterior alguns produtos 

residuais, como p.ex. compostos úricos. (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002, p.114) 

 
 

Figura 16 – Visão transversal da estrutura da câmera branquial em crustáceos 

decápodo(Fonte: SELFA E PUJADE-VILLAR (2002), figura adoptada de KAESTNER 

(1970) em BRUSCA (1990))  
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Ainda que a maioria dos estudantes não especifica a presença de “gelras”, localiza a 

atividade respiratória na região anterior do cefalotórax (eles respiram pela frente, por 

esse lugar aonde eles comem (Osvaldo), a partir da observação da boca escumando (a 

boca dele fica encolhida aqui... por aqui ele respira. Começa a sair um escuma, então 

significa que está respirando. (Simone); “têm [os siris]  uma parte em baixo deles, 

outra boca, que eles respiram” (Camilo); “respiram [os siris] . Com uma escuminha 

que fica na boca dele”(Maurício) ou “ele [aratu] respira...Ele fica escumando a boca 

dele, e respirando. Fica uma escuma, um bocado de escuminha”. (Maurício)).. 

 
Também foi anotada a presença de “um nariz” com função respiratória. Para um dos 

estudantes, nariz e boca e antenas, formam um conjunto estrutural que cumpre ambas 

funções, alimentar e respiratória ( “respira [o aratu], ele tem um nariz tipo uma boca. Aí 

quando sai escuma ele está respirando, de junto do casco [assinalando na região dos 

maxilípedos]; “caranguejo, respiram! respiram pelo nariz. Por onde você vê eles 

comem por onde estão respirando. Essas duas antenas aqui, a nariz dele” ou 

“guaiamum, respiram pelo o nariz, a boca dele. Abre e respira. Respira pela boca e 

quando ele abre para comer aí começa a respirar” (Nilton). Outros estudantes também 

anotam a presença de “um nariz”, de função respiratória, localizado nas proximidades 

da boca, de função alimentar: “o caranguejo e o aratu respiram.  Têm um negócio 

embaixo aqui, embaixo do olho. Por ali respira todo. Ele tem um negócio que abre, 

come por aqui e respira também. Come é? Respira por lá, pelo mesmo lugar? Não, tem 

outro. Eu acho que é um nariz assim por cima, eu acho que é um nariz que ele tem, não 

é igual do da gente” (Chico) ou “não sei não, não sei como respira mais. Aqui na frente 

dele tem um nariz, mais não dá para ver muito direito, você vê o negócio da boca só se 

mechendo e depois, um pouco para acima, tem dois buraquinhos aqui no meio, o 

buraquinho é o lugar que eles respiram” (Caetano). Na procura de uma estrutura 

respiratória com algum ponto em comum ao nariz humano, “dois buraquinhos” 

referidos pelo estudante podem corresponder aos orificios de umas glándulas de função 

secretora que, segundo SELFA E PUJADE-VILLAR (2002), estão situadas na base do 

par de antenas e segundo par de maxilas. Essas glándulas eliminam produtos residuais 

como o amoníaco, em espécies aquáticas, e outros compostos úricos. 
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As falas dos estudantes demonstram existirem diversas concepções a respeito do meio 

no qual dá-se ou é possivel a respiração.  

 

Para uns parece que o acontecimento da respiração é restringido para animais terrestres 

(“O siri, respira? Não. Ele não respira não, que ele mora dentro da água. E o 

caranguejo e o aratu? Não moram dentro da água não, moram dentro do mangue. 

Respiram? Respiram! Como? aí eu não sei explicar, mais respiram” (Juliano e 

entrevistadora) ou “Eles [siris] respiram? Respiram! Como? Isso aí a gente não sabe. O 

do mar a gente não sabe não, agora o do mangue ele respira. Por onde? Não sei” 

(Bruno e entrevistadora) ou, explicando a estratégia respiratória do animal, “[o siri] sobe 

quando precisa, para encher o casco de ar. Come na superficie, enche o casco de ar e 

volta para á água” (Caetano)). Contrariamente, outros reconhecem uma respiração 

“aquática” para os “mariscos”, duvidando da respiração nas espécies terrestres, como o 

caranguejo, “todas essas coisas do mangue [falando de ostras, chumbinho, sururu e 

lambretta], eles respiram. Só no caranguejo mesmo,  claro, quem sabe se ele respira 

mesmo sem estar na água! Claro que ele não pode sobreviver fora da água salgada, de 

maneira alguma! (Simone).  Finalmente, também houve quem afirmasse a necessidade 

respiratória em ambos meios, aquático e terrestre (“ele [siri] respira quase mesmo ao 

camarão dentro da água! ele respira dentro da água, respira fora da água, só que ele 

respira mais dentro da água. Se ele passar a maior parte do tempo fora da água ele 

morre. Ele respira fora da água mais é muito pouco” (Carlos) e quem, como no caso 

do estudante que falou das “gelras”, explica a estratégia da respiração aquática. 

 
 
Entre as substàncias que de alguma maneira têm sido reveladas pelos estudantes como 

necessárias para a respiração, destacamos: o ar “enche o casco de ar” , a água, “os siri 

respiram, da água” (Vinícius), o “salito” e, para um dos estudantes, o oxigênio. 

Diferentes falas explicitam diversas opiniões acerca do papel do sal ou salitre, que 

denominam como “salito”. Para uma aluna o “salito” parece ser o substrato respiratório 

(“respiram [os tesoureros] através do salito, que é o sal da água salgada” (Maiara). Já 

para outro estudante o substrato respiratório seria o oxigênio, considerando o “salito” 

como uma substância necessária para a sobrevivência do organismo, deduzindo que em 

um meio não salgado o organismo não tem chances de sobreviver e, por tanto, deixa de 

respirar (“Aí é o siri! Vive no mar. E respira como dentro do mar? Eu acredito pelo 
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oxigenio do mar, embaixo do mar. Ele não pode ficar sem o salito da água do mar não, 

senão ele morre. Se ele sair da água, do salito da água salgada, ele morre” (Jõao e 

entrevistadora). 

 

Na maioria dos decápodes as brânquias são as estruturas que permitem a difusão do 

oxigênio ambiental no interior do organismo e a saída ao exterior do anidrido carbônico 

originado pelo metabolismo celular. As cavidades torácicas dos caranguejos amfibios 

contém água que mantém úmidas as brânquias, permitindo permanecer por várias horas 

em locais secos. De acordo com SELFA E PUJADE-VILLAR (2002), a maioria de 

espécies de crustáceos amfíbios submergem periodicamente para encher parcialmente as 

câmeras branquiais, utilizando uma estrutura chamada escafognita para regular a 

entrada de água. Os caranguejos terrestres verdadeiros não têm essas estruturas 

branquiais e possuem uma área de tecido epitelial muito vascularizado através do qual 

intercambiam os gases (CURTIS E BARNES,  2000).  

 

 

 

ORGÃOS SENSITIVOS 

 

Os estudantes enfatizam a reação de fugida dos animais ao detectarem a presença 

humana, utilizando verbos como “sair correndo” ou “fugir” (“quando a gente vai pegar 

eles [siris], ele sente que a gente vai pegar ele, aí ele sai correndo. Não sei nem dizer 

como ele sente. Ele ficam parados e quando a gente vai pegar eles saem correndo” 

(Diego); “quando a pessoa está chegando perto [do siri], a água fica muito 

movimentada. Aí pega e percebe. Aí pega e foge (Luciano)), movimentos que 

qualificam como rápidos. As explicações guardam proximidade com caraterizações 

acadêmicas do caranguejo, como a de NASCIMENTO (1993), “se algum barulho ou 

movimento estranho acontecer no manguezal, os animais se recolhem rapidamente às 

suas tocas e só voltam a aparecer após o ambiente retornar ao estado normal” ou a de 

BRANCO (1993), “U. cordatus é um animal extremamente tímido, bastando qualquer 

movimento nas proximidades das tocas para afugentá-lo...com a aproximação, o 

caranguejo corre em direção à sua toca e penetra rapidamente na mesma”. Partindo do 

fato que os estudantes reconhecem que os animais respondem a mudanças do ambiente, 
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à presença humana em particular, interessava-nos conhecer explicavam a percepção da 

mudança.  

 

Enquanto uns estudantes não conjecturaram nenhuma explicação sobre a percepção 

desses animais (“eu não sei. Ele é rápido! (Marisa)) outros indicaram a presença do que 

no mundo acadêmico seriam os estímulos e/ou as estruturas sensorais.  

 
As pisadas ou a zoada são um dos estímulos indicados pelos estudantes (Quando a 

gente vê eles [caranguejinhos] eles correm. Como percebem a gente? As pisadas que 

eles sentem, as pisadas assim de longe e eles já estão sabendo que vai correndo” 

(Gabriela); “o pisar, o pessoal pissando, aí ele [tesourero]  abala. Ele pensa que é um 

gigante e aí vai correndo rapidamente para o buraco” (Osvaldo); “aí, quando a gente 

pisa ou algum animal pisa eles [caranguejinhos e tesoureros] entram para ficar ali 

dentro. Entram  para debaixo das pedras, quando eles querem vão para dentro do 

mangue e voltam” (Marco) ou “eles [guaiamum] sentem a gente pisando na terra, eles 

descem mais para o fundo... umas  horas atrás, aí ele vê que não tem mais zoada 

nenhuma aí ele vai subindo e cai na ratoeira” (Fábio)). Não temos encontrado 

depoimentos que façam referência aos sensores específicos das pisadas, a exceção de 

um estudante ao mencionar, sem localizá-lo, “um ouvido” que escuta: “o ouvido dele 

[siri], que percebe... e igual ao cachorro, ele já escutou!” (Camilo). De fato, o impacto 

de qualquer corpo sobre um substrato produzem vibrações nas partículas desse 

substrato, desse solo. O som também se propaga através da vibração das partículas do 

meio que transpassa, qualquer que ele seja. A vibração das partículas pode estimular um 

tipo específico de mecanoreceptores (receptores sensíveis a estímulos mecânicos) 

permitindo ao animal a detecção da origem da vibração. Algumas espécies do género 

Uca produzem sons por meio de aparelhos estridulantes e os percebem com orgãos 

situados nas articulações das pernas (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002).  

 

Um estudante aponta outro estímulo, o movimento da água e, no caso, também indica 

uma estrutura corporal como a responsável pela detecção desse movimento: “as 

anteninhas” ([os siris percebem] pelo movimento da água. Ele tem umas anteninhas 

entre os olhos também que dá para perceber quando a pessoa está chegando perto, a 

água fica muito movimentada. Aí pega e percebe. Aí pega e foge” (Luciano). 

NASCIMENTO (1993) informa que para vários pesquisadores as antenas e antênulas do 
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caranguejo, situadas na face anteiror do animal, possuem função altamente sensitiva. 

SELFA E PUJADE-VILLAR (2002) aponta a função quimioreceptora e também 

mecanoreceptora das antenas, concretamente como estatoreceptores, percebendo a 

posição do corpo e a direção do movimento, e  atuando como órgão de equilíbrio. 

 
Porém, durante as explicações da percepção animal, “os olhos” foram objeto especial  

da atenção (“os tesoureros  vêm a pegada da gente quando eles vão andando, eles vêem 

a zoada e entram no buraco!  Eles vêem a gente andando, então eles observam a gente, 

els tem uns olhos aqui,  está vendo aqui (mostrando os olhos no desenho), fica sempre 

ligado no que está aparecendo!  aí como ele vê as pessoas entra no buraco dele, pensa 

que vai pegar ele” (Roberto)). Os estudantes localizam os olhos na parte frontal do 

corpo e descrevem seu aspecto (“olho [do aratu] é grande e tem uma bolha vermelha” 

(Nilton) ou “esse negócio aqui, tipo um palito, aqui é o olho dele [falando sobre 

tesoleiros e carnagueijinhos]” (Osvaldo)).  Nota-se nesse último depoimento e nos 

seguintes o destaque do caráter podoftálmico dos olhos, ressaltando a presença do 

acadêmicamente chamado pedúnculo ocular. A mobilidade dos olhos foi foco das falas 

de diferentes estudantes  (“tá vendo esse olhinho dele [do aratu] aqui, ele fica aqui e 

neguinho pensa que não está olhando não. Só que quando nego encosta ele abaixa os 

olhos, isso aqui abaixa e ele finge que não está vendo. Está passando em tudo, aquí!. 

Esse olho dele aqui está sobre tudo [a aluna move o braço fazendo uma circumferencia]. 

Ele quando vê uma pessoa ele corre para dentro do buraco. Mesmo de longe, ele 

percebe que a gente vai pegar ele. A mesma coisa que o siri, todos os mariscos, todos os 

caranguejos, todos os peixes” (Ana); “percebem [os caranguejos] a gente pelo olho dele. 

O olho dele vira para qualquer lado, para atrás, para a frente, por um lado, por outro. 

Parecem duas anteninhas que se movem para qualquer lado, giram para qualquer lado 

do corpo dele!”  (Bruno) ou “eles [siris] têm os olhos deles que fazem assim, são muito 

biônicos, viu? quando vai chegando perto,  ele já percebeu!  Eles enchergam muito 

bem” (Simone), afirmações que parecem concordar com a função que a academia 

atribui aos pedúncuos oculares: o proporcionamento de um maior campo de visão ao 

animal (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002). O mesmo autor salienta da importância 

dos orgãos visuais na vida dos animais pelo fato de serem sensíveis à intensidade 

lumínica, fator que afeta à sua atividade e ciclos vitais.  Nos desenhos das figuras 9, 10, 

11, 12, 13 e 15 os olhos pedunculados estão claramente respresentados. 

 



 77

Finalmente, o cheiro, segundo depoimento de um dos estudantes, é outro dos estímulos 

ambientais percebidos pelos animais, nesse caso o siri “(o siri)...bota munzua para 

pegar, aí bota uma isca de peixe, aí ele sente o cheiro e vai dentro do munzua”  

(Juliano). SELFA E PUJADE-VILLAR (2002) especifica o caráter quimioreceptor das 

antenas e antênulas dos artrópodes e salienta a sua importância na conduta das espécies, 

ao permitir a detecção de alimento, de sua qualidade e da qualidade da água ou também 

da presença de feromonas. 

 
O quadro 3 apresenta uma síntese dos estímulos e/ou estruturas sensitivas descritos 

pelos estudantes , junto com os verbos utilizados nessas descrições. Acrescenta-se, com 

base na literatura acadêmica (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002), o tipo de receptor 

para cada caso. 

 
 
 

INFORMAÇÕES DOS ESTUDANTES LITERATURA 
ACADÊMICA* 

Estímulo  Verbo  Estrutura sensitiva Tipo de receptor  
Pisadas 
Zoada 
 

Sentir 
Ver 
Ouvir 

Não especificada Mecanoreceptor  

Movimento da água 
 

Perceber Anteninhas entre os 
olhos 

Mecanorecptor  

Não especificado Observar 
Ver 
Enxergar 
Ficar ligado 
Perceber 

Olhos pedunculados e 
móveis 

Fotoreceptor 
 

Cheiro Sentir Não especificada Quimioreceptor 
  

Quadro 3 - Estímulos sensoriais, estruturas sensitivas, segundo observações dos 

estudantes. Complementação de tipos de receptores implicados, segundo literatura 

acadêmica (* fontes: SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002; HNPC, ). 

 

 

Destacar que a literatura acadêmica descreve as sensílias como as unidades sensoriais 

básicas em artrópodes. As sensílias apresentam-se associadas às setas (“cabelos”) ou a 

outras formações tegumentárias (espinhas, etc.), citadas nas descrições do casco, das 

bocas e das pernas. No caso concreto das setas, a sensília insere-se na base ou dentro da 
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seta e funciona como mecanoreceptor ao ser sensível aos estímulos táteis que provocam 

a inclinação da seta (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002). O funcionamento 

coordenado de todos os receptores sensoriais (mecanoreceptores, quimioreceptores i 

fototreceptores) é necessário para o equilíbrio do organismo no meio (SELFA E 

PUJADE-VILLAR, 2002).  

 

 

 

 

O ABDOME 

 

No conjunto da topografia corporal a região “parte de baixo”, denominada através de 

diversas locuções, “abdome”, “umbigo” ou “um desenho”, “tipo umas escamas”, 

“negócio de baixo” e “negócio da barriga”, têm sido descritas com maior ênfase pelos 

estudantes. A partir da observação do abdome os estudantes reconhecem o sexo dos 

indivíduos para qualquer uma das espécies tratadas (“A diferença de baixo. Tem [aratu] 

um desenho, tipo um desenho aqui assim, dá para tirar se é fêmea ou macho”(Rafael) 

ou “a fêmea em baixo carrega ovos, filhos em baixo. Quando ela não carrega ovos 

conheço por um negócio que tem de baixo. Umas escamas que tem embaixo” (Roque)). 

Aliás, afirmações do tipo “[as diferenças entre o abdome de cada sexo na espécie X...] é 

a mesma coisa do aratu” ou “[...] é a mesma coisa do caranguejo” ou “[...] é igual 

como falei do aratu, o caranguejo e o siri. São todos a mesma coisa” têm sido 

constantes nas falas dos entrevistados, denotando um evidente raciocínio indutivo na 

caraterização dessa região nos animais estudados.  

 

Comparações de tamanho, largura e forma entre o abmomem de machos e fêmeas têm 

sido constantemente utilizadas para explicar as diferenças anatômico-morfológicas entre 

os abdomens dos dois sexos. Alguns entrevistados acrescentam explicações de caráter 

fisiológico, atribuindo funções reprodutivas13 à região abdominal. O quadro 4 amostra 

diversas descrições sobre o abdome, junto com as diversas expressões utilizadas para 

designar a região e os vocábulos utilizados na hora de estabelecer a diferenciação entre 

os dois sexos. Destacam-se em cor, sobre os mesmos depoimentos,  explicações de 

                                                 
13 ver item 4.3.1. ANDADA DO CARANGUEJO 
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caráter funcional do abdome da fêmea (““A pata-choca carrega ova na barriga, o 

macho não bota ovas não, só a pata-choca só” (Juliano)”). Nota-se que para designar a 

o conjunto de ovos que são carregados, futuros “filhotes”, utilizam-se indistintamente os 

dois gêneros, ovos/ovas. Uma das alunas referiu-se à posta com o termo “os capô”. 

 

DIFERENÇAS ANATÔMICAS ABDOMINAIS ENTRE MACHOS E FÊMEAS. 
(OBSERVAÇÕES DOS ESTUDANTES E CITAÇÕES ACADÊMICAS) 

Designação 

da região do 

abdome 

Adjetivo 

aplicado aos 

machos 

Adjetivo 

aplicado às 

fêmeas 

DEPOIMENTOS  DOS ESTUDANTES 

embaixo 

dele 

ponta redondo “o macho tem uma ponta  embaixo dele e a 
fêmea, o umbigo dela, é redondo, e o do 
macho não” (Pedro) 
 

barriga estreita larga “o macho tem a barriga mais estreita e a 
fêmea tem a barriga mais larga. dá para 
reconhecer” (Gabriela) 
 

embaixo 

dele 

triángulo mais 

fechado

triángulo 

mais aberto

“olho por debaixo dele. Embaixo dele tem 
um triangulo, tem um que é mais fechado e 
um que é mais aberto, o mais aberto é a 
fêmea” (Caetano) 
 

barriga pequinininho grande “o macho o negócio da barriga é 
pequinininho é a fêmea é grande, fica cheia 
de filhotes, muito pequenos os filhotes” 
(Roberto) 
 

[o negócio 

de] embaixo 

dele 

um pouco 

fino, tipo um 

triángulo

redondo “o macho embaixo dele e um pouco fino, 
assim tipo triangulo. E na fêmea o negócio 
embaixo é redondo” (Osvaldo) 
 

umbigo fino largo “porque o macho, o umbigo dele é fino e 
da fêmea é largo”(Maurício) 
 

uma parte fina maior “embaixo deles tem uma parte que dá para 
conhecer. No macho essa parte e fina e na 
fêmea já é maior”(Caetano) 
 

embaixo 

dele 

pontinha arredondado “embaixo dele, quando é macho ele tem 
uma pontinha assim e quando é fêmea ele é 
todo arredondado assim, para carregar os 
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ovos”(Gilmar) 
 

umbigo ponta redondo “o macho tem uma ponta  embaixo dele e a 
fêmea, o umbigo dela, é redondo, e o do 
macho não” (Pedro) 
 

negócio fininho largo “tem um negócio que é assim, um é fininho 
e outro é largo. O fininho é o macho e o 
largo é a fêmea” (Luciano) 
 

umbigo comprido achatado “o umbigo da fêmea e mais achatado assim 
e o dele é comprido” (Simone) 
 

embaixo  fino aberto “o macho embaixo dele é mais fino e a 
fêmea é mais aberto e cheio de 
ovas”(Diego) 

o negócio fino grande “a que tem o negócio fino é macho e o que 
tem grande assim é fêmea” (Chico) 
 

um negócio pequena abertinha “um negócio que tem no fundo dele. Onde 
está abertinha assim e fêmea, onde está 
pequena e macho. (Iuri) 

em baixo, 

aquela parte 

mais fina mais gorda “a fêmea embaixo dela tem aquela... os 
filhotes dela que são embaixo dela, e o 
macho não. Da perceber se é macho é 
fêmea. Em baixo da fêmea tem aquela 
parte dela que é mais gorda do que o 
macho. O macho tem aquela parte dele que 
é mais fina embaixo. È assim que a gente 
percebe se é macho e a fêmea” (Carlos) 
 

Desenho 

debaixo do 

peito 

fechado aberto “a fêmea tem o desenho debaixo do peito 
aberto, e o macho e fechado. Quando ela é 
moça, que ainda não engravidou, aquilo ali 
e mais fechado, quando ela engravida ela 
abre, aquela área aonde ficam as ovas fica 
toda aberta”  (Sr Paolo) 

 
Embaixo, a 

a parte 

fininha larga “a fêmea, embaixo... a parte dela é larga, e 
a do macho e uma parte fininha, parecendo 
uma tira embaixo dele é fininho. Se a gente 
não conhece assim, na época do 
acasalamento embaixo da fêmea fica assim 
cheio de ovos, colado nela, a gente também 
distingue assim, conhece” (Bruno) 
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Designação 

da região do 

abdome 

Adjetivo 

aplicado aos 

machos 

Adjetivo 

aplicado às 

fémeas 

CITAÇÕES LITERÁRIAS 

Abdome, 

formado por 

segmentos 

longo 

estreito 

triangular 

alguns 

segmentos 

soldados 

semi-circular 

largo 

segmentos 

não 

fusionados 

“o abdome é a parte inferior do corpo dos 
caranguejos; é uma porção laminar 
formada por seis segmentos e mais uma 
lámina final, o telson. Nos machos, o 
abdome é longo, estreito, triangular e 
geralmente com o 5 e 6 segmentos 
soldados um segmento longo, articulando-
se com o telson. Nas fêmeas, o abdome é 
semi-circular, largo, com todos os 
segmentos visíveis e não fusionados. O 
maior desenvolvimento e a liberdade dos 
segmentos abdominais das fêmeas estão 
ligados ao papel fisiológico que esta parte 
desempenha nesse sexo: abrigo e 
transporte da massa formada pelo ovos 
após a postura” (NASCIMENTO,1993) 

 
Abdome alongado 

estreito 

triangular 

presença de 

gonopódios 

semicircular 

alargado 

presença de 

pleópodos 

 

Os machos apresentam um abdome 
alongado estreito, com forma 
aproximadamente triangular, além disso, 
possuem um par de gonopódios que são 
estruturas usadas no acasalamento. Já as 
fêmeas possuem um abdome semicircular e 
alargado, além da presença de quatro 
pares de pleópodos, que são estruturas 
usadas para auxiliar a fixação dos 
ovos.(GOÉS et.al., 2006) 
 

 

Quadro 4 - Diferenças anatômicas abdominais entre machos e fêmeas: comparação 

entre as observações dos estudantes e citações acadêmicas.   

 

 

Importante salientar que alguns dos estudantes só conseguem diferenciar macho e fêmea 

quando a fêmea carrega os ovos (“a fêmea se chama pata-choca. As fêmeas têm uma 

parte embaixo que dá para ver os ovos dela.  E se ela não estiver na época da desova? aí 

não dá para definir não” (Camilo e entrevistadora); “você distingue macho e fêmea? 

Sei. Quando a fêmea tem aqueles capô, se chama capô, com os filhos... depois ela 

desova. Sem estar na época de desova você sabe distinguir? Não” (Diana e 



 82

entrevistadora) ou “se você pegar o siri você sabe se é macho ou fémea? Isso aí eu não 

sei... Aí eu sou sei porque estão os ovos embaixo dela”(Ester e entrevistadora)). 

Os desenhos das figuras 17 e 18 correspondem a duas siris fêmeas carregando “as 

ovas”. 

 

 
Figura 17 – Desenho de um siri fêmea, carregando as ovas. Observam-se os escleritos 

do casco, sua forma  e ornamentações, os 5 pares de patas locomotoras articuladas 

(pereópodes), incluindo as quelíceras, e os olhos pedunculados  (Realizado em casa). 

(autor: Sebastião) 

 

 
Figura 18 – Desenho de um siri fémea, carregando as ovas. Observam-se os escleritos 

do casco, sua forma  e ornamentações, os 5 pares de patas locomotoras articuladas 

(pereópodes), incluindo as quelíceras, e os olhos pedunculados e o alimento (Realizado 

em casa) (autor: Robinson). 

 

 
Como anotado no item 4.2.1, algumas falas deixam entrever a existência de um padrão 

antropológico como pano de fundo das explicações sobre a reprodução desses animais 

em particular e dos animais em geral. Afirmações como a que segue, claramente 
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criacionista,  “os animais, você vê, tem animais  macho é tem animais fême. Tem a 

cobra, macho e fême, tem o jacaré macho e fême, tem a capivara macho e fême, tem o 

coelho que é macho e féme. Deus fez o mundo bem feito! a gente que não sabe botar a 

mão para em cima e agradecer ele” (Dona Maria) podem nos levar a duvidar da 

possibilidade de existirem, no conjunto do reino animal, outros modelos reprodutivos. 

Ainda que as espécies tratadas sejam efetivamente gonocóricas (caráter unisexuado de 

cada indivíduo) outros modelos reprodutivos como o hermafroditismo e a 

partenogênese são freqüentes em alguns grupos de crustáceos (p.ex em cirrípedes e 

ostrácodes, repectivamente) (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002).  Depoimentos sobre 

a presença de um orgão copulador no macho (item 4.2.1) também parecem surgir por 

analogia antropomórfica. Na época do acasalamento, machos e fêmeas de caranguejos 

abrem seus abdomens, se posicionam, um em frente ao outro, para que o macho possa 

introduzir os gonópodes na fêmea (GOÉS et.al., 2006). O par de gonópodes, ou penis 

(NASCIMENTO, 1993), um de cada lado do plano de simetria do corpo, fazem parte do 

aparelho reprodutor dos machos e correspodem a apêndices abdominais transformados 

(SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002).  
 

 

 

SINOPSE DO DIMORFISMO SEXUAL 

 

Como visto, o abdome é a principal estrutura observada para a determinação do sexo 

dos indivíduos, nos animais estudados. Se bem que com menor freqüência, outras 

diferenças entre os sexos também foram especificadas, umas morfológicas e outras com 

connotações etológicas. É preciso salientar também que, à exceção das descrições do 

abdome, a disparidade de observações, opiniões ou caraterizaçaões das outras diferenças 

sexuais foram notáveis. 

 

Alguns dos entrevistados especificam existirem diferenças de tamanho do casco ou das 

bocas entre os dois sexos. O maior tamanho do macho têm sido anotado para o 

caranguejo, o siri e o guaiamum (“eu acho que o macho e a fêmea têm diferenças de 

tamanho... O macho [do caranguejo] é maior. Coisa, pouca” (Gilmar) ou, especificando 

a forma “o casco do macho [do caranguejo] é mais largo e o da fêmea mais 

redondinho” (Antônio); “o siri homem é maior, tem as garras mais longas”  (Dona 
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Maria)); “o macho [guaiamum] é bem maior” (Simone); “o macho [guaiamum] é maior 

e as fêmeas são pequenas”(Maurício), ou como explica um pai “tem macho e fêmea, 

desova só a fêmea. O guaiamum ele cresce. Repare, vou passar duas coisas que você 

vai conversar com os estudantes. A pata-choca não cresce igual ao guaiamum, a pata-

choca sempre é menor. O siri macho cresce, a fêmea não cresce muito. A carangueija 

também não cresce muito, quem cresce é o caranguejo” (Sr Paolo)). De acordo com 

PAIVA (1997) (apud SOUTO, 2004) as fêmeas do caranguejo têm um tamanho 10% 

menor que os machos. No caso do aratu,  um estudante indicou o oposto, o maior 

tamanho da fêmea (“porque o casco do macho [do aratu]  e fino e é pequeno a boca são 

tudo igual e a fêmea  o casco é grande, a gente conhece” (Nilton). Também há quem 

considera que não existam diferenças entre o tamanho de machos e fêmeas “rapaz, eu 

acredito que [guaiamum e pata-choca] são iguais” (Jõao) ou “[a fêmea e o macho do 

siri são] iguais de grandes. Se diferencia a mesma coisa” (Caetano).  

 

Os caranguejos do gênero Uca são especialmente atraentes para o estudo do 

crescimento relativo, devido ao seu dimorfismo sexual contrastante: a quela gigante do 

macho o distingue da fêmea. Esta enorme quela tem importante papel nos 

comportamentos agonísticos, de defesa de território e de corte nupcial (CRANE 1975, 

BACKWELL et al. 1999, MORIITO & WADA 2000, POPE 2000, PRATT et al. 2003 

apud MASUNARI E DISSENHA, 2005). 

 

Diferenças na coloração  do casco e/ou da quantidade de cabelo também servem para 

identificar o guaimum, macho, da pata-choca, fêmea, (“a pata-choca é toda azul, mais 

sempre vai ter uma listra embaixo amarela. O macho é sempre todo azul ou todo 

amarelo, com as patas peludas (Bruno) e ou o macho e a fêmea do caranguejo “sim. 

Pelo umbigo e pelas pernas também. O macho ele tem as perninhas mais peludas e a 

fêmea não”  (Simone). A mesma observação, para o caranguejo, também foi registrada 

por SOUTO (2004)  entre os pescadores de Acupe (Ba). 

 

Para SELFA E PUJADE-VILLAR (2002), o dimorfismo sexual no grupo crustáceos se 

apresenta em relação à morfologia diferencial de certas estruturas como as quelas, mais 

denvolvidas nos machos, e o abdome, mais largo nas fêmeas. Porém, frisa o autor, não 

existe um padrão geral de diferenças de tamanho aplivável a todos os grupos.  
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Alguns depoimentos esperificaram diferenças etológicas entre indivíduos machos e 

fêmeas. Em duas ocasiões, uma durante a fala sobre o aratu e a outra sobre o guaiamum, 

o macho é tido como o sexo “forte” (“a fêmea [do aratu] embaixo dela tem aquela... os 

filhotes dela que são embaixo dela, e o macho não, o macho é diferente, é mais bravo, a 

fêmea é meio devagar, mais mole, se pode dizer assim” (Carlos) e “o macho 

[guaiamum] é mais rápido vamos supor, se movimenta mais. E a fêmea não, anda 

devagar, não morde, é mais lenta” (Jõao). Numa terceira ocasião em que distinções 

etológicas foram especificadas, as fêmeas do caranguejo teriam um comportamento 

mais agressivo que os machos “e a fêmea é mais agressiva que o macho, mais valente  

que o macho” (Antônio), observação que, por oposição, concorda com os registros do 

comportamento abobalhado  dos machos durante a andada14. 

 
Alguns estudantes, mesmo sabendo da existência de diferenças entre os dois sexos, 

afirmam não poder explica-la: (“Distingue o macho e a fêmea? Não... para mim existe 

mais eu não distingo não”(Gabriela e entrevistadora). Também há quem não reconhece 

existirem diferenças entre os indivíduos machos e fêmeas (“acredito que [machos e 

fêmeas do tesourero] são iguais. Para mim não tem diferença não”(Jõao)). 

 
 
De acordo com SOUTO (2004), a diferenciação de machos e fêmeas também está 

realacionada com dois fatos: etnoconservação15 e produção pesqueira, ao possibilitar  a 

coleta seletiva dos machos, maiores e com maior valor econômico no mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 ver item 4.3.1. ANDADA DO CARANGUEJO 
15 ver item 4.2.2. PREDADORES 
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4.3. CICLO DE VIDA DO CARANGUEJO E OUTRAS ESPÉCIES 

 

 

Muitos estudantes têm exposto suas observações em relação a certos episódios chave no 

ciclo de vida desses organismos, fazendo especial ênfase ao caranguejo. Estudos de 

SOUTO (2004) sobre a etnocronologia na comunidade de Acupe (Ba) deixaram ver que 

trata-se da espécie melhor conhecida entre os pescadores. Esse conhecimento detalhado  

atribui-se à  otimização da captura dos animais (SOUTO, 2004). 

 

De acordo com a análise das entrevistas, os episódios-chave do ciclo de vida geral das 

espécies tratadas seriam o acasalamento de macho e fêmea (“Eles (tesoureros)  ficam 

com as bocas dele chamando as fêmeas para elas virem a acasalar lá” (Pedro); na 

época do acasalamento embaixo da fêmea (do aratu)  fica assim cheio de ovos, colado 

nela (Bruno); O guaiamum, escava buraco igual ao tatú e se acasala no buraco 

(Bruno)),  a desova das fêmeas ovígeras (“guaiamum!!, vive no mato... ele faz o buraco 

lá mesmo,  e desova” ();  “a pata-choca, quando chega a lua cheia, no mês de 

dezembro, janeiro e até fevereiro,  sai das tocas, os buracos grandes, as meninas vêem 

ela desvovar dentro da água, na maré quando é grande, que é uma lua cheia, larga 

aquelas ovas todas...quando a maré chega, a maré vem, ela aí desova, larga as ovas. 

Larga tudo. Daqui a pouco sai limpinha, jejeje. Tem macho e fêmea, desova só a fêmea.  

Sai e vai para lá, a maré leva e depois elas vêm de volta, vão crescendo miudinho, o 

guaiamum” (Sr Paolo) a ecdise dos jovens em crescimento (“aí eles (caranguejo) tem 

que mudar até chegar a ser adulto. Quando ele é pequenininho ele é mole” (Bruno)).  

 

No seguinte depoimento sobre o desenvolvimento dos filhotes da pata-choca, a fêmea 

do guaiamum, evidencia-se a visão de um estudantes sobre o comportamento 

“maternal” da fêmea, concepção semelhante à explicada por outro estudante no caso do 

caranguejo (itemX): 

 

“dentro da toca da pata-choca) pode achar outros filhotes de guaiamum. Mas quando a 

fêmea pare os guaiamum ela já faz outros buracos para eles morar, ela só faz isso para 

ele morar porque ela já sabe que é capaz que un dia ela vai ser pega pela ratoeira e ela 

vai ser comida. E por isso que ela tira os filhote e já faz outros buraco outros buraco 

pequeno, à distância do buraco dela.  Mais é capaz de os filhotes da pata-choca voltar 
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para o buraco, porque eles nunca se esquecem, a mesma coisa dos cachorro filhote, 

que a gente bota centenas de metro, que a gente bota no mato mais eles voltam para 

casa de novo”   (Fábio) 

 

O estudante também atribui certa racionalidade no comportamento da pata-choca, ao 

realizar ações complexas para evitar ser capturada16. 

 

Para o caranguejo em particular, o acontecimento da andada está ligado ao 

acasalamento e desova. No contexto abaixo apresentamos os resultados da análise das 

falas sobre esse peculiar fenômeno, a andada do caranguejo. 

 

 

 
4.3.1. ANDADA DO CARANGUEJO 

 

Diferentes aspectos do fenômeno da andada do caranguejo têm sido abordado pelos 

estudantes: aspectos comportamentais, fatores ambientais desencadeantes do processo e 

épocas nas quais acontece e o objetivo do peculiar fenômeno. Os depoimentos também 

mostram sua relação com a atividade de captura dos animais.  

 

O comportamento particular dos caranguejos durante a fase de andada é qualificado por 

uma das alunas de “abobalhado”, fato que, em opinião dela, facilita a captura dos 

animais,  “ele sai, eles ficam um pouco abobalhados. Ele sai, fica na beira, andando, e 

você consegue pegar eles na maior facilidade” (Simone). Outros estudantes falam de 

certa maluquice ou de uma reação de medo frente aos trovões. O deslocamento lento e 

errante de grandes quantidades de caranguejos durante a andada é anotado por diversos 

autores (NASCIMENTO (1993), NORDI (1994), SOUTO (2004)). Para 

NASCIMENTO (1993), durante a andada, machos e fêmeas saem e afastam-se das 

tocas para todos os lados do manguezal, perdendo o instinto de proteção, defesa e fuga. 

 

                                                 
16 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90 DOU 06.02.2006, seç. I, da Legislação Meio ambiente. Fevereiro 
de 2006 do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS. 
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Segundo observações de alguns estudantes, o fenômeno da andada acontece em uma 

certa época, basicamente os meses de dezembro até março ou, como especifica uma das 

alunas, durante as trovoadas do mês de fevereiro, “andada é na época de... quando tem 

muita trovoada, estiver chovendo, mês de fevereiro mesmo, aí começam andar, andar... 

anda muito o caranguejo, pega até na rua”(Ana). O  “roncar da trovoada” e a 

perambulação dos caranguejos no mangue já foi anotada nas pesquisas de OLIVEIRA, 

no ano 1946 (NASCIMENTO, 1993). De acordo com NASCIMENTO (1993), as fortes 

chuvas de fevereiro possivelmente sejam o fator desencadeante da andada, ao 

provocarem uma diminuição brusca do teor de salinidade nas tocas dos animais. A 

diminuição  da salinidade atua como estímulo para a fabricação de hormônios que 

levam o animal a entrar no cio e sair à procura do acasalamento (NASCIMENTO, 

1993). As trovoadas indicadas pela aluna assinalam chuvas intensas e, indiretamente, 

estimulam a andada do caranguejo. Pesquisas de SOUTO (2004) relatam que em Acupe 

(Ba) as várias andadas do caranguejo acontecem entre os meses de janeiro e março, e 

que os pescadores da região têm no ciclo das marés uma orientação precisa dos dias nos 

quais acontecerão. Outros estudantes referem-se às marés (“maré de andada”; “maré 

grande”) ou à lua cheia como fatores ambientais indicadores do acontecimento 

(“quando a lua está cheia ele sai para caminhar” (Pedro)).  Uma observação parecida 

foi registrada por NUNES (1998) entre os carangueijeiros de Vitória (ES) (SOUTO, 

2004). Sabe-se que as variações das marés dependem fortemente da posição lunar a 

respeito de nosso planeta e que, junto com o próprio ciclo lunar, são fatores que 

exercem grande influência sobre o ciclo de vida do caranguejo (NASCIMENTO, 1993). 

 
Segundo pesquisas de NORDI (1994), a andada é um fenômeno que acontece no 

período reprodutivo do animal e está diretamente ligado à procura do par para o 

acasalamento e/ou à desova das fêmeas. Também nossos estudantes têm especificado 

ambos motivos do deslocamento dos caranguejos. Alguns manifestam que macho e 

fêmea entram em contato (brigam, embolam) e acasalam-se em ocasião da andada,  (“eu 

acho que o macho e a fêmea têm diferenças de tamanho...  eles não ficam só  um com o 

outro não, se separam. Quando passa que tem a maré de andada eles se juntam” 

(Gilmar) ou “(os caranguejo estão de andada) quando estão brigando um com o outro e 

embolando, quando tem  um caso, um bocado (Eraldo) ou “embolar,  o melhor que tem, 

pela manhã, de noite, de tarde, de dia... As fêmeas ficam junto do macho, dos filhotes 

também” (Roberto). Segundo BRANCO (1993), nessa fase é comum encontrar machos 
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em combate ou perseguindo fêmeas.  Já um outro estudante estabelece um triângulo de 

relações entre a trovoada, a necessidade de desovar e a andada, atribuindo a última a 

uma reação de medo dos caranguejos frente aos trovões (“porque chega um certo tempo 

que é o tempo de inverno, aí da trovoada e eles desovam. Estão com medo perto do 

buraco e aí anda, anda, anda,.. tem esse tempo, tem um mês, eu acho que é de 

dezembro até fevereiro, março.. eu não me lembro bem. Até eu mesmo pego o 

caranguejo, no mangue, a gente vai no mangue, pega ele, bota num balde, faz 

escaldado) (Caetano). Outros estudantes relacionam de forma direta a andada e desova, 

como se a primeira fosse uma ação ligada à necessidade da procura de um lugar prório 

para desovar (“desovam na maré grande, saem todas dos buracos, parecem que estão 

malucas assim, saem todas do buraco para poder largar os filhotinhos. Agora eu queria 

saber de que se alimentam, eles são pequinininhos! Os ovinhos deles todos 

pequinininhos assim, não dá para dizer de que se alimentam não.  Quando está de 

andada é que está querendo desovar, procura outra parte, um lugar duro, sai de lugar 

de lama e procura lugar de areia, areias brancas” (Osvaldo)). Outro estudante 

especifica que a andada do caranguejo acontece ao longo dos meses de janeiro, 

fevereiro e março. O trecho que segue, mostra a percepção que ele tem sobre as 

variações na proporção machos/fêmeas que andam durante esses três meses: num 

primeiro momento andam só os machos e só depois deslocam-se as fêmeas, já ovadas, 

procurando lama com o fim de desovar. Depois da desova, finalizaria a andada. 

 

 “... tem época que o caranguejo anda na lama. Aí quando a gente vai ver na lama o 

caranguejo andando na lama, a gente pega macho, só macho quando está andando, e 

aí quando vai ver na lama começa a pegar o caranguejo, e só tem fêmea, não tem um 

macho, são tudo fême. No meu entender ela saiu para desovar. Quando passa dois dias 

de andada ou três quando a gente vai na lama não tem mais um caranguejo. 

Caranguejo nenhum!, nem grande em pequeno, aí eu acho o que? que ela desovou e 

voltou para o mangue e deixou os ovos lá. A desova do caranguejo, na época como 

marquei, é desova de fevereiro. Todo o ano no fevereiro. 

E durante o resto do ano acontece mais alguma desova?  

Não, é só andamento, andada de caranguejo. Ele anda, sai do buraco e aí fica andando 

no mangue. Aí os pessoal vai lá e pega. Isso aí acontece três meses no ano: fevereiro, 

janeiro, março. Tem vezes que quando é fevereiro e a gente vai ver, não tá andando, já 

tá na lama, e quando a gente vai ver na lama é só fême, caranguejo fême. A gente não 
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pode pescar porque está tudo com ova na barriga” (conversa entre Bruno e 

entervistadora). 

 

Nota-se como em vários dos depoimentos aparecem expressões que declaram a relativa 

facilidade/ intensidade da coleta de caranguejos durante a andada: “os pessoal vai lá e 

pega”, “até eu pego” ou “você consegue pegar eles na maior facilidade”. NORDI 

(1994) e SOUTO (2004), em respetivas pesquisas realizadas nas regiões de Várzea 

Nova (Pb) e Acupe (Ba), registraram um aumento das capturas durante a andada, aliás, 

considerada pelos coletores a época de safra do caranguejo. Da mesma maneira como 

depõe uma das nossas alunas, os autores atribuem a intensa coleta à perda de 

agressividade que os animais experimentam nessa época. Ambos autores destacam a 

proibição legal da captura dos caranguejos durante a andada17. É necessário salientar 

que alguns depoimentos, como o depoimento de Brubo e o seguinte, informam da 

restrição sabida, ainda que nem sempre atendida, de captura dos exemplares fêmea 

assinalando, precisamente, a importância delas na conservação das populações. 

 

“às vezes muitas pessoas não tem nem essa noçaõ, mais tem muitas pessoas que 

aproveitam o mangue, porque vivem dali, e por isso mesmo que eles pegam os macho...  

O pessoal, a maioria, tem lugares que o pessoal não pega na andada, não pegam as 

fêmeas, pega sempre os machos. Porque tem que ser aproveitado! Por isso que hoje 

muitas pessoas às vezes vão no mangue e não pega um caranguejo, porque muitos não 

souberam aproveitar! não tem caranguejo! Na minha região, o pessoal sai para Sete 

Barras para pegar o caranguejo e não consegue, porque lá acabou o caranguejo. Por 

que acabou?, porque pegaram as fêmeas, não souberam aproveitar!” (Simone). 

 

Registros similares foram efetuados por SOUTO (2004) entre os pescadores de Acupe 

(Ba) e, como informa o mesmo autor, atitudes de poupança das fêmeas também foram 

anotadas nas observações de GABRIEL SOARES DE SOUZA no séc.XVI.  

 
Os estudantes expõem que a massa de ovos, também denominada ovas, “sapupa” e 

filhotinhos é incubada e transportada no abdome da fêmea (“a fêmea em baixo carrega 

os ovos”; “na época do acasalamento embaixo da fêmea fica assim cheio de ovos, 
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colados nela”; “enche de filhotes aqui em baixo”; “quando ela está em desova fica 

com a barriga cheia de ovas”; “fica cheio dos filhotes, filhotinhos, aqui. Quando ela 

desova larga isso tudo daqui”; “quando engravida aquela área abre, aquela área 

aonde ficam as ovas fica toda aberta”; “porque embaixo dela...,as ovas dela...os 

filhotes estão nela. Com o tempo ela  perde os filhotes, vai desovar!”) para 

porteriormente ser “desovada”, “largada”, “lavada” ou “parida”. De acordo com 

NASCIMENTO (1993) as fêmeas do caranguejo depositam e carregam os ovos 

aderidos em apêndices abdominais modificados (pleópodes), permanecendo aderidos ali 

até a eclosão. Experimentos de laboratório da mesma autora revelam que a eclosão dos 

ovos  acontece quando estão presos à mãe e que, na medida que eclosionam, as larvas 

zoea começam a nadar ativamente.  

 

Os depoimentos dos estudantes especificam o deslocamento das fêmeas ovígeras do 

caranguejo até os lugares preferenciais de desova, em plural. Houve diversidade de 

opiniões a esse respeito. Para uns, a desova realiza-se numa parte diferenciada, menos 

lamosa, dentro do próprio manguezal (“ela desova no mangue. Crescem os ovos 

debaixo dela aí num certo tempo chega o tempo dela desovar, ele vai, ela larga os ovos, 

numa parte um pouco separada, menos lama e mais baixa” (Caetano)). Como já visto, 

uns estudantes acrescentam especificações e consideram que as fêmeas se deslocam de 

um substrato de lama para um substrato de areia  ou mais concretamente, dentro de um 

buraco que escavam na areia: 

 

“a fêmea carrega as ovas por debaixo... elas desovam na areia. Tipo uma tartaruga, a 

tartaruga não sai de dentro da água para a praia para botar as ovas?  ela escava o 

buraco dela, chega ali, fica ali dentro e desova ali dentro. O caranguejo mora no 

mangue e as fêmeas vão para areia para poder tirar as ovas.  

Em que época acontece mais isso? 

Depende. Tem vezes que quando está batendo trovoada aí elas saem. Tem vezes que 

não, vezes que sim.. 

Você já foi por lá uma noite, durante a desova? 

                                                                                                                                               
17 Lei  N° 7.679, de 23 de novembro de 1988, regula a coleta do caranguejo-uçâ (SOUTO, 2004). 



 92

Não. Só encontra macho, fêmea não. Tem gente lá que pega o caranguejo, tira, aí mete 

a mão. Tem gente lá que sabe distinguir as fêmeas do macho. Aí só encontra macho só, 

não encontra fêmea”  (conversa entre Juliano e entrevistadora) 

 
Ainda que a expressão andada não seja pronunciada pelo estudante, nota-se como o 

mesmo refere-se a um deslocamento de fêmeas que, coincidindo com outros estudantes, 

acontece em época de trovoada e por motivo da necessidade de desova.  

NASCIMENTO (1993)  explica que durante a andada os caranguejos afastam-se das 

tocas para todos os lados inclusive em “direção às partes mais duras, o apicum”. A 

autora não relaciona diretamente esse afastamento com a própria desova. 

 

Já outro de nossos estudantes especifica um deslocamento das fêmeas não para um 

substrato de areia mas para um substrato de lama: 

 
“as fêmeas no caranguejo ficam com a parte de baixo delas cheio de ovos, elas pegam, 

sai... sai do mangue e vai para lama. A de dentro do mangue vai para a lama para 

desovar, botar seus ovos dentro da lama, acho. Bota os ovos na lama.  

O que acontece com um ovinho desses? 

Cada ovinho desse, passado o tempo ele se transforma num caranguejinho, num 

caranguejo pequeno que eles retornam voltar dentro do mangue para se criar. Voltam 

dentro do mangue, os caranguejinhos pequenos.  

Desde que ele é um caranguejinho pequenino até tornar-se adulto, o que é que acontece? 

Cresce se alimentando... Quando ele nasce a forma dele, o casco dele não é grosso, não 

é forte. Aí eles têm que mudar até chegar a ser adulto. Quando ele é pequenininho ele é 

mole” (conversa entre Bruno e a entrevistadora) 

 

O mar foi mais um lugar de desova também indicado por outros estudantes: 
 
 “elas, para desovar, vaõ para o mar.  Então, o que consegue sobreviver, tudo bem, e o 

que não consegue os peixe comem. Ela vai para o mar, lava lava lava tudo, lava a 

sapupa, a sapupa que é o caranguejinhos.  

Quantos deles deve carregar, a fêmea?  

Menina, 5000 caranguejinhos, com certeza. São muitos! Ela é cheinha. Na faixa assim, 

mais ou menos. Ela lava a sapupa, os caranguejinhos saem, e procuram a lama. Os que 
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conseguem, os que não conseguem o peixe come. São ovas, não consegue ver o 

caranguejinho.  

Como se desenvolve o caranguejinho?  

No mar. Depois eles voltam para fazer o buraco, a moradinha deles no mangue, onde 

eles convivem. Eles são fieis ao buraco deles. Agora só tem um porém. Se vai chegando 

perto e ela  estiver fora, estiver um pouco distante, aí ela já fica sem saber para onde 

vai. aí, ela pode entrar num outro buraco” (conversa entre Simone e entrevistadora). 

 
Nota-se como os depoimentos episodiam parte do ciclo de vida do animal:  

deslocamento da fêmea para a desova, desova, retorno dos juvenis ao mangue (“eu acho 

que quando a maré enche é quando ela desova. Para depois, quando crescer voltar 

para o buraco. Porque ele fica encima do mangue, no começo do mangue, mais depois 

ele vai entrando para frente, para o fundo, ele entra para a lama, que tem um buraco 

maior. Que ele vai crecendo e ele não pode ficar naquele mesmo buraco pequeno” 

(Diana). 

 

 
Porém, também há também quem não especifique deslocação alguma em ocasião da 

desova, afirmando que o evento acontece dentro ou do lado da própria galeria ou toca 

(“desovam dentro do buraco. Agora, as do siri, desovam dentro da água” (Ana); “a 

mesma coisa do aratu, ela desova dentro do buraco” (Eraldo) ou “do lado do buraco, e 

o macho fica dentro do buraco enquanto elas desovam. A gente vê elas desovando.. que 

fica a barriga dela, e os filhotes dela pequenininhos. A gente vê ela soltando eles. E ele 

fica dentro do buraco...  A ova  fica toda encolhida, aí quando fica se soltando da 

barriga dela aí vai se desenvolvendo... Ela vai soltando na época dela parir eles, eles 

soltam do casco dela e ali ficam todos juntinhos ali. Eles mesmos se criam ali, eles 

depois ficam pequenos e depois eles ficam pelo apicum18, como você viu lá... Ali eles 

                                                 
18 Para o estudante, os juvenis do caranguejo (Ucides cordatus) são os caranguejinhos que moram no 
apicum (Uca sp), Outra aluna, em ocasião da identificação do desenho do Uca sp. descreveu a mesma 
relação entre o carangueijo (Ucides cordatus) e o carangueiinho (Uca sp) (“esse caranguejo aqui (Uca sp) 
é filhote desse (Ucides cordatus). Esse aqui faz o buraco dele perto do cais, ele só fica pela beira. Ele, 
pequenininho assim, ele vai pelo porto, pelo apicum e quando ele tem esse tamanho assim (assinalando o 
desenho do Ucides cordatus) ele já vai para o buraco, e se criam ali. E desse grande (Ucides cordatus) 
que coloca esse aqui (Uca sp), desse aqui (Uca sp) fermenta esse (Ucides cordatus). (Ana); ou também 
“esses aqui (Uca sp.), esses come essas bactérias aí, porque ele é pequeno.  E aí o outro, grandão, que 
fica no mar,  come os frutos de lá mesmo do mar. Esse não tem como comer porque a boca é 
pequinininha, aí ele come só um poquinho” (Ana). 
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crescem e ficam um caranguejo grande. Esses aqui tem época que troca o casco, ele 

fica gordo, aí o casco de cima cai e o de baixo fica” (Roberto)). 

 
A dispersão de opiniões a respeito do local da desova do caranguejo não atinge só as 

opiniões de nossos entrevistados. NASCIMENTO (1993) informa as dúvidas 

encontradas durante uma pesquisa realizada junto com pescadores de Sergipe. Pesquisas 

bibliográficas de NASCIMENTO (1993) mostram que diversos autores notificavam que 

a desova realiza-se no mar. No entanto, a autora afirma a discutibilidade do local de 

eclosão das ovas e salienta que, a raiz da alta quantidade de larvas zoea encontrada 

durante um estudo da água das tocas, o local mais plausível de desova das fêmeas é a 

toca. HATTORI E PINHEIRO (2003) menciona a opinião de OLIVEIRA (1946) 

segundo quem U. cordatus, na hora de liberar suas larvas, tem certa preferência por 

migrar até áreas próximas ao curso d'água, sujeitas à inundação. A mesma autora 

também acrescenta que de acordo com GOÉS et al. (2006), U. cordatus pode apresentar 

a eclosão das larvas dentro da própria galeria, coincidindo com os períodos de maior 

amplitude da maré. 

 

Nota-se como alguns dos depoimentos fazem inferência à quantidade de ovos 

transportados pela fêmea, à sua vulnerabilidade e à necessidade de desenvolvimento e 

crescimento até chegar a adultos. Dados de MOTA-ALVES, 1975 (apud BRANCO, 

1993) indicam que o número de ovos carregados pela fêmea varia entre 64.000 a 

195.000 ovos, em função do tamanho dela. Experimentos de NASCIMENTO (1993) 

apontam que a taxa de sobrevivência das larvas no laboratório não conseguiu 

untrapassar 1% durante os dois primeiros meses. A relação mãe cuida do filho aparece 

como pano de fundo nas concepções de desenvolvimento e crescimento das larvas do 

caranguejo: 

 
“ela desce para a beira do mar, faz um buraquinho e coloca as ovas dela. 

O que acontece com essas ovas? 

Aí tem vezes que os peixes comem, uns  sobrevivem! 

E os que sobrevivem? 

A mãe dele deixa ele dentro da toca e tem vezes que ela sai a pegar comida, leva dentro 

da toca e depois pega a dela para se alimentar. Eles quando saem da desova ele fica 

mole e a mãe dele alimenta ele com folhas, a lama,.. e aí ele vai ficando mais forte, vai 
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ficando gordo e aí vai fazendo mudança de casco. Aí ele entra na toca e só sai quando 

o casco dele sair” (Pedro e entrevistadora) 

 

Mas, nem todos os entrevistados concebem o crescimento dos filhotes a partir dos 

cuidados da mãe. Para um dos estudantes, os juvenis crescem “se alimentando das 

folhas, da água, do salito” (Bruno) . Outro estudante se autoquestiona sobre a 

alimentação dos filhotinhos do caranguejo “(as fêmeas ovígeras) saem todas  do buraco 

para poder largar os filhotinhos. Agora eu queria saber de que se alimentam, eles são 

pequinininhos! Os ovinhos deles todos pequinininhos assim, não dá para dizer de que 

se alimentam não”  (Osvaldo). 

 
 

 

4.3.2. MUDA E CRESCIMENTO DO CARANGUEJO E OUTRAS ESPÉCIES 

 

 

O fenômeno da muda ou ecdise, a troca do casco, especialmente para o caranguejo e 

também para outras espécies, tem sido foco de atenção das explicações de muitos 

estudantes (“ele (siri) não fica a vida toda com o mesmo casco, ele muda” (Iuri) ou 

“troca de casco, ele [caranguejo] . Tem vezes que o casco está mole, aí ele muda o 

casco e acaba renovando” (Eraldo)). De fato, o processo da muda ou ecdise é um 

processo comum a todos os artrópodes (SELFA E PUJADE-VILLAR, 2002) e, por 

inclusão, a todos os braquiúros, como muito claramente indica um dos depoimentos 

“todos os mariscos acontece. Aratu, caranguejo, boinho, maria caxuxa,... tem várias 

espécies, tudo descasa” (Caetano). Mas, isso não é sempre observável e para alguns 

estudantes o processo da muda é exclusivo daquela(s) espécie(s) nas quais foi observado 

(“o único que muda de casco é só o siri. Dentro do casco que ele tem, nasce outro. Aí 

esse casco ele tem por fora,  como o outro vai nascendo, esse vai saindo. No siri” 

(Juliano)), ou literalmente negam a muda para determinadas espécies, como o mesmo 

siri (“tá [o siri] com o mesmo casco, agora só muda a cor. Ele é meio verdeado, ái vai 

crescendo e muda de cor. Fica vermelho ele. O cascão dele fica vermelho e as pernas 

também” (Ester)), o caranguejo e o guaiamum (“os dois (caranguejo e guaiamum) só 

fazem crescer e quando chega em época começa a crescer e morre, mas não mudam 

não... (muda) o aratu só” (Nilton), e o aratu (“todo ano fica (o aratu) com o mesmo 
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casco, não muda não” (Roberto) ou “ele (aratu) não muda o casco. O casco é 

vermelho” (Juliano).  Quando a muda é considerada, as explicações dos estudantes 

abordaram diferentes aspectos do processo tais como sua ligação com certas variáveis 

ambientais, o lugar e o como efetiva-se, o porquê da necessidade de mudar e o aspecto 

do animal durante e depois da muda.  

 

Para os estudantes o processo da muda não se dá de forma aleatória no tempo, bem pelo 

contrário, é um fenômeno que na opinião deles acontece em um época determinada “tem 

uma época que (os aratu) mudam o casco”(Osvaldo); “acho que (o siri) troca. Troca 

de casco e vai crescendo, fica grande. Acho que tem a época certa para ele mudar. 

(Vinícius); “o siri ele se acama, chega com um certo tempo, o casco dele vai soltando e 

vai nascendo outro por de baixo”. (Caetano); “às vezes ele (caranguejo) troca, na 

moradinha deles mesmo. Por isso que eles ficam mole. Não estou afirmando, mais uma 

base é no mês de janeiro” (Simone) ou “ Eh, ele (caranguejo) muda. Fica mole e 

depois fica grande. Na hora que ele fica mole ele vai crescendo. Aí ele vai ficando duro 

e vai tirando crescendo e tirando os cascos. Lá dentro mesmo, dentro do buraco” 

(Chico). Em Acupe (Ba), SOUTO (2004) registrou que a preparação do caranguejo para 

a ecdise acontece entre os meses de julhio e agosto e efetua-se entre os meses de 

setembro e outubro, sem ser simultânea em todos os indivíduos da população. 

NASCIMENTO (1993) afirma que a ecdise do caranguejo ocorre uma vez por ano no 

indivíduo adulto e que a época varia em função da climatologia de cada região. 

 

Diferentes variáveis ambientais foram apontadas por afetarem ou induzirem a muda. 

Alguns estudantes referem-se às fases da lua e/ou à maré (“ele (siri) quando troca o 

casco é em noite de lua. Aí quando a maré estiver cheia aí nasce outro casco por dentro 

desse dai. Nasce outro e esse fica um poquinho para fora. Nasce o outro e quando o 

outro estiver já... Aí esse casco mesmo que ele tem por fora sai” (Juliano) ou “ele 

(caranguejo) acostuma mudar assim, quando a lua está lua cheia, ou lua 

crescendo”(Orlando). O vento, segundo outro estudante, assinala o processo de 

endurecimento ou esclarificação na nova cutícula (post-ecdise) (“depois que bate o 

vento o casco (do caranguejo) fica duro (Rafael). ALVES E NISHIDA (2002) e 

NORDI (1994) registraram de forma detalhada a relação que catadores de caranguejo de 

rio Mamanguape (Pb) e da região da Várzea Nova (Pb) estabelecem, repectivamente as 

fases da lua e as variações do nivel das marés e o ciclo vital dos caranguejos. Para a 
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região de Acupe (Ba), SOUTO (2004) anotou que as mudanças da maré assinalam o 

inicio e fim da muda e por tanto, servem de orientação para as atividades de captura dos 

animais. Por outro lado, uma variável fisiológica, a desova, foi correlacionada com a 

muda do siri fêmea no depoimento de uma mãe “às vezes quando ela (o siri fêmea) 

desova fica mole, larga esse casco daqui, larga o casco todo. Fica molinha quando ela 

desova” (Dona Maria). 

  
À exceção de alguns depoimentos que não consideram um entocamento do indivíduo 

durante a fase da muda (“esses aqui (caranguejos) têm época que troca o casco, ele fica 

gordo, aí o casco de cima cai e o de baixo fica... Não se esconde não, eles ficam 

andando, até o casco dele velho sair” (Roberto) ou “muda... a fase dele (o siri)... Tipo 

uma cobra. A cobra larga as escamas, ele larga o casco, por outro mais firme, por 

causa do crescimento dele. Em qualquer lugar” (Camilo), a maioria dos estudantes 

especificam que a muda efetiva-se dentro da “toca” ou galeria do indivíduo, quando o 

animal se enterra e fecha a galeria, comportamento que é explicado através de uso de 

expressões como “fica na toca”, “se enfiar dentro do buraco”, “se acama” e “tapa o 

buraco”. O ficar no buraco têm sido especificado para o caranguejo (“aí ele vai ficando 

duro e vai tirando crescendo e tirando os cascos. Lá dentro mesmo, dentro do buraco” 

(Chico) ou “eles (caranguejo) quando saem da desova ele fica mole e a mãe dele 

alimenta ele com folhas, a lama,.. e aí ele vai ficando mais forte, vai ficando gordo e aí 

vai fazendo mudança de casco. Aí ele entra na toca e só sai quando o casco dele sair... 

Aí vai crescendo outro por dentro dele, aí sai esse daqui, fica o que está dentro do 

casco dele. Acontece várias vezes na vida ou uma só? Acontece, todas as vezes, várias 

vezes... Quando a lua está cheia ele sai para caminhar” (Pedro)) e o guaiamum (“ele 

(guaiamum)  tapa o buraco e aí fica dentro o buraco tapado para ninguém pegar ele, aí 

troca o casco” (Eraldo)). De acordo com NASCIMENTO (1993) a dinâmica da 

população é afetada pela grande probabilidade de mortes que acontecem em cada ciclo 

de muda. A muda, continua a autora, afeta o comportamento dos artrópodes em geral, 

sendo que a maioria deles esconde-se durante o período em que não existe proteção do 

exoesqueleto. CURTIS E BARNES (2000) explica que durante a ecdise acrescenta-se a 

vunerabilidade dos animais terrestres por perda de água e por ataque de predadores, 

fatos que a autora relaciona com entocamento até endurecimento da nova cutícula. O 

“para ninguém pegar ele” de nosso estudante está diretamente relacionado com a 

segunda causa apontada por CURTIS E BARNES.   
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Algumas respostas estimam, de maneira pouco firme, a duração da muda (Você sabe 

quanto tempo o caranguejo está dentro do buraco mudando?, “sppseeeii... uns 15 dias” 

(Chico) ou “a muda, ele (o caranguejo) se enfia dentro do buraco, não pode ficar muito 

na rua não. Aí o casco vai mudando. Leva assim uma semana sem sair, até o casco 

botar normal.”(Aaron) ou, como explica um pai “eu não sei se é de mês em mês, ou 

dois meses em dois meses, ele (caranguejo) descasca” (Sr Paolo”)). ALVES E 

NISHIDA (2002) constatou que o processo de muda do caranguejo-uçâ em rio 

Mamanguape (Pb) dura em torno a 28-29 e NASCIMENTO (1993), em estudos 

efetuados em laboratório, observou que demora entre 15 a 20 dias.  

 

Nas observações dos estudantes a troca de casco resulta na muda do aspecto externo do 

animal, especificamente pelo que refere-se à cor e/ou tamaho e/ou consistência-dureza.  

 

Mudanças na coloração têm sido indicadas como conseqüência da muda do 

exoesqueleto do aratu ( “muda (aratu). Porque da cor. Às vezes eles fica vermelho e às 

vezes fica marrom. Ele muda normal, no lugar que ele fica. Daqui a pouco vai 

mudando, ele nasce de uma cor e vai mudando de cor” (Gilmar); “quando ele (aratu) é 

pequeno o casco dele fica verde e quando ele vai crescendo vai ficando colorido, vai 

ficando vermelho e preto. Aí ele se entoca no buraco e começa desenvolver o casco, 

começa a mudar de cor. O casco dele se descasca, começa a trocar de cor, o verde sai 

e fica colorido. O casco verde não presta mais” (Nilton) ou “ele (aratu) quando está 

menorzinho, o casco dele, é mais claro. Aí não é vermelho, é um cinzento assim. 

Quando ele está já num tempo certo de mudar o casco dele, vai soltando e vai nascendo 

um outro casco por debaixo, vermelho”(Olival) e o caranguejo “(os caranguejos) 

mudam de casco, fica um casco verde, um casco vermelho e um casco azul... Durante a 

muda eles ficam na toca, o casco é largado dentro da toca mesmo e depois ele tira e 

bota para o lado de fora. Depois da muda ele fica mais azul e mais verde” (Maurício). 

De acordo com ALVES E NISHIDA (2002) a coloração dos organismos que moram na 

costa, especialmente na região de transição entre a maré alta e baixa, pode efetivamente 

variar de acordo com a influência da lua. Explicações sobre o aumento de tamanho dos 

animais após a muda especificam a ligação entre o crescimento e a troca periódica do 

casco (“(o caranguejo) sai grande, mais grande” (Chico); na voz de um pai “cada caixa 

que ele (o caranguejo) larga ele cresce” (Sr Paolo) ou “o siri muda o casco de acordo 
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como tempo porque fica pequeno, apertado, o casco. Aí tem que mudar ele,  larga 

aquele e cresce outro” (Gilmar)). De fato, o crescimento dos braquiúros e dos 

artrópodes em geral é um processo descontínuo associado à necessidade da troca 

periódica do tegumento rígido que impede o aumento contínuo do tamanho corporal 

(SELFA E PUJADE-VILLAR,2002).  

 

Mas, alguns depoimentos expressam que  nem sempre há crescimento após uma muda, 

especialmente em indivíduos já adultos (“(o guaiamum) muda. Quando ele nasce logo o 

casco dele é mole, mole e amarelo, aí  o casco dele vai mudando de cor, vai ficando um 

azul, um azul forte. Larga o casco ou é o mesmo casco que muda a cor? Depende. Têm 

uns que largam os cascos e renova outro casco e  outros, mais antigo (adultos), só faz 

mudar a cor, no mesmo casco só muda a cor dele” (Bruno e entrevistadora) ou “(o 

caranguejo) muda. Quando ele nasce a forma dele, o casco dele não é grosso, não é 

forte. Aí eles têm que mudar até chegar a ser adulto. Quando ele é pequenininho ele é 

mole. Quando ele sai, sai com o mesmo ou outro casco? talvez sim e talvez não. Às 

vezes muda e às vezes fica o mesmo. Tem dois tipos, tem o azul, meio azulzinho assim, e 

tem o amarelo (Bruno, Aaron e a entrevistadora). Ainda que alguns decápodes 

continuem mudando durante toda a vida, explica NASCIMENTO (1993), em outros, 

como no caso de Ucides cordatus,  ao chegar aos 60 a 65cm de comprimento da 

caparaça, o processo de muda se detém. Os jovens mudam entre uma e três vezes em 

seis meses, a depender dos indivíduos. Os menores são os que mais sofrem ecdise 

(GARCIA et.al. 1981 apud NASCIMENTO, 1993). A partir de 3cm de comprimento da 

caparaça, a ecdise só acontece uma vez no ano e o aumento de tamanho é 

aproximadamente 1cm. 

 

Alguns dos depoimentos até o momento mostrados indicam um câmbio na consistência 

do exoesqueleto entre o período da muda e depois de ela ter finalizado: o casco do 

animal é qualificado como mole e duro, repectivamente (“eu conheço o siri, meu 

cunhado pega muito siri. Às vezes ele fica com o casco mole, tem ele assim duro, 

quando é mole ele muda o casco”(Diana) ou “na hora que ele (caranguejo) fica mole, 

na hora que ele vai mudar, para ficar maior assim, deixa a loca dele cheia de comida e 

fica mudando lá, e tapa o buraco”(Chico) ou “ele (caranguejo) descasca. Ele ali tapa o 

buraco, e dentro do buraco ele se descasca, tem um casco duro, larga o casco duro e 

fica mole. Depois quando ele vem lá fora ele comença endurecendo endurecendo, ... e 
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endurece. Aquele caranguejo ele fica de leite, ele está descascando. Cada caixa que ele 

larga ele cresce. È igual que o siri. O siri também é assim. Quando está mole ele fica 

escondido, ele se preserva embaixo, ele fecha em casa” (Sr Paolo). A denominação 

mole para o caranguejo já foi utilizada por GABRIEL SOARES DE SOUZA em 1567 

(“... assim os machos como as fêmeas, nasce-lhes outras cascas por baixo; e enquanto 

a tem mole estão por dentro cheios de leite...”) (SOUZA apud SOUTO, 2004) e para o 

siri, o termo siri-mole foi listado no DICIONÁRIO DOS ANIMAIS DO BRASIL de 

IHERING, indicando que o nome  utiliza-se para todos os siris com "muda-recente", 

isto é, de “casca-mole" (FAUSTO, 1989). O termo mole indica, então, desgina o 

aspecto fofo e flácido do animal depois da digestão do tegumento antigo (fase de pré-

ecdise) até a completa esclerificação do novo tegumento (fase de pós-ecdise) (“que 

quando aperta aí ele está mole” (Juliano). 

 

Salientar que não todos os estudantes utilizam o termo mole em relação ao contexto da 

muda. As respostas de alguns deles, quando questionados em torno do significado de 

mole, foram variadas. Para uns o termo designa o aspecto do animal pouco sadio ou 

morto (“alguma coisa que deu nele (no caranguejo)” (Roberto) ou “quando ele (o 

caranguejo) está morto dentro do buraco, ele está podre e fica mole. Ele está podre” 

(Ana)). Já outro, num esforço particular para dar sentido à palavra, atribui o adjetivo a 

aqueles animais com muita musculatura  (“não sei que significa mole... quer dizer que 

está gordo, tem uns tamanhos que são gordos. Ou eles estão procurando” (Osvaldo)). 

Finalmente, também há quem considere o siri-mole como um tipo ou variedade de siri 

“o siri mole é um siri diferente dos outros” (Iuri). 

 
 
O expressão caranguejo-de-leite, como visto, foi utilizada por um pai em relação à 

ocasião da muda. A mesma expressão surgiu no depoimento que sobre a muda fez um 

dos estudantes, quem aliás, especificou que o caranguejo-de-leite não é próprio para o 

consumo “ quando ele (o caranguejo) está mudando não pode pegar ele porque ele fica 

com leite, se pegar para comer aí a pessoa morre. Não pode pegar ele não. Tem que 

esperar ele mudar para depois começar pegar ele” (Maurício). A mesma expressão foi 

explicada em outra ocasião, se bem que sem  especificar relação alguma com a fase de 

muda e denotando novamente, que evita-se o consumo dos animais nesse estado (“tem 

uma época que os caranguejo está com leite, aí não pode comer. A gente não sabe 
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explicar, tem época que está magro, na boca dele começa  saindo um leite, um negócio 

branco, uma escuma branca, está seco e não pode comer não” (Bruno). 

NASCIMENTO (1993) atribui a denominação “caranguejo-de-leite” à presença de uma 

substância branca-leitosa sobre o sedimento do manguezal, em frente às tocas. Já para 

ALVES E NISHIDA (2002), a denominação “de-leite” se aplica quando o caranguejo 

apresenta uma substância leitosa no seu interior. Diversas referências literárias 

(NASCIMENTO,1993; NORDI, 1994) explicam o caranguejo “espumante” em relação 

à fase da andada e não em relação à fase de-leite.  

 

Quando questionados sobre as particularidades do caranguejo-de-leite, alguns 

estudantes relacionaram a expressão com animais poluídos (“eu acho que está poulido, 

ouvi algumas pessoas falar”(Osvaldo) ou com pouca carne (“quando tira o dedo dele aí 

está dentro seco sem carne nenhuma, aí está de leite. Quando cozinha ele não fica 

vermelho não, quando está de leite, ele fica roxo” (Eraldo)), explicações que também 

indicam restrição alimentar. Mesmo que nem todos os estudantes associam o 

caranguejo-de-leite à fase da muda e à exceção daqueles que não conseguem dar 

maiores detalhes (“nunca ouvi falar” (Juliano); “não sei dizer não” (Roberto)) ou “eu 

ouvir falar, agora eu não sei muito bem explicar o sobre isso aí. No mês de janeiro está 

de leite, agora eu não sei muito bem como eles ficam,  porque eles ficam de leite” 

(Simone)), a restrição alimentar dos animais que se encontram nesse estado é comum 

em todos os depoimentos. O mesmo comportamento alimentar foi registrado por 

SOUTO (2004) na comunidade de Acupe (Ba), qualificando-o como um “tabu 

alimentar” e enquadrando-o dentro da categoria de COLDING (1995) “sobre estágios 

específicos do ciclo de vida das espécies”. O mesmo autor informa que essa restrição 

alimentar já foi mencionada por SOAREZ DE SOUZA em 1957 (“...enquanto a tem 

mole (a casca) estão por dentro cheios de leite, e fazem dor de barriga aos que os 

comem...”), e também apresenta dados dos estudos de PINHEIRO e FISCARELLI 

(2001) relativos às bases bioquímicas que provocam a indesejada simptomatologia. 

SOUTO (2004) salienta a potencial relação positiva entre este tabu alimentar e a 

conservação da população de caranguejos. Diversos autores (COSTA-NETO (2000)) 

destacam a importância dos tabus ou preferências gustativas existentes nas comunidades 

tradicionais por ditar regras para, p.ex., a coleta das espécies e por constituir um dos 

modos de coesão da sociedade. 
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4.4. HÁBITAT E NICHO ECOLÓGICO DAS ESPÉCIES 
 
 
 

4.4.1. MORADA E ALIMENTO  
 
 
Os depoimentos evidenciam a percepção dos estudantes ao respeito dos locais físicos 

ocupados por cada espécie, os lugares de obtenção de abrigo e alimento. No nosso 

entender, os depoimentos expressam o hábitat das espécies. Inferências às caraterísticas 

do substrato (lama, terras, areias, mar) desse hábitat têm sido reiteradas. Também têm 

sido fornecidas explicações com diverso grau de detalhamento sobre as relações 

tróficas. 

 
Afirmações do tipo “esse daqui, o caranguejo, gosta de ficar dentro dos mangues, 

dentro, e esse daqui (apontando o siri) não, gosta de ficar andando pelos lagos das 

marés, nas areia. A gente só vê eles quando a maré está enchendo eles querem caçar 

comida. Vêm  para mais perto e ficam procurando comida” (Ana) ou “É uma pata-

choca. Esse pata-choca qui já não vive no mesmo lugar que esse daqui vive 

(assinalando caranguejo, aratu e siri). Ela não vive na lama não, ela vive mais no duro” 

(Rafael) deixam claro preferências por substratos diferentes, sejam sedimentos de lamas 

ou areias ou o meio aquático. No que concerne aos sedimentos, os estudantes 

estabelecem uma relação com a “dureza” do substrato, qualificando as lamas do “pouco 

duras” e as areias de “mais duras”.  

 
 
Expressões como (“o caranguejo e o aratu não moram dentro da água não, moram 

dentro do mangue” (Juliano) ou, como frisa outro estudante “caranguejo mora num 

buraco, mais fundo do que o buraco do aratu. Lá mesmo”  (Caetano) são indicativas de 

diversos fatos: por uma parte, os estudantes relacionam ambas espécies, caragueijo e o 

aratu, como habitantes do manguezal ao tempo que entendem que não se inserem 

exatamente da mesma forma nesse ecossistema e por outra, o mangue é reconhecido 

como uma área particularmente diferente de outras como, p.ex. a água do mar.  

Asserções como “aqui é o guaiamum. Ele fica mais de mato, ele se produz em mato, 

não é de mangues nem de apicum não. Mora num buraco também, em baixo de pãos e 

de mato também” (Roberto); “tesourero ele anda também pelo mangue, anda também 

pela areia, pelo apicum. Andam em grupo, muitos” (Joana) ou “siri e aratu na coroa.  
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Na lama fica mais caranguejo e aratu também. Aratu tá em qualquer lugar, até no mar 

ele fica” (Chico) são indicativas que os termos mato, apicuns e coroas igualmente 

designam áreas diferenciadas do manguezal.  

 

 
SOUTO (2004) explora a percepção ecossistêmica dos pescadores de Acupe (Ba) e 

determina a terminologia com a qual a própria da comunidade nomeia diferentes áreas 

ecológicas. A comunidade científica refere-se a estas áreas ecológicas, que podem ou 

não coincidir com as tipologias científicas, com o termo “ecozonas”, criado por POSEY  

(SOUTO, 2004). O autor identificou a percepção, entre os pescadores de Acupe (Ba), de 

diferentes “unidades de paisagem” entre as quais contam-se o mangue e as coroas. No 

presente estudo o mato, os apicuns e o mar (SOUTO (2004) identificou mar aberto) 

tem-se revalado também como espaços ecológicos diferenciais. Coincidindo com os 

resultados das  pesquisas de SOUTO (2004), em Baiacu, o termo mangue utiliza-se não 

só para designar os pés de árvore (“mangue branco, mangue vermelho, tem vários tipos 

de mangue. Quando bate nele, tira a casca e aí sai uma tinta, de qualquer um” 

(Caetano) ou “o mangue vermelho, quanto tira as cascas, faz tintas para pintar pano” 

(Gilmar)), senão também para designar o conjunto do ecossistema aonde desenvolvem-

se essas árvores (“É um caranguejo, mora no mangue” (Vinícius). Mas, em Baiacu, o 

termo manguezal, ainda que mais esporadicamente, também é utilizado para referir não 

só o ecossistema  (“caranguejo, mora no manguezal, num buraco” (Tatiana); “aratu... 

mora no mangue, no manguezal””(Carlos); “saracura é um tipo de ave que vive no 

manguezal (Bruno); “o aratu, mora no mangue, no manguezal, na lama” (Bruno)) 

(“caranguejo, mora no manguezal, num buraco” (Tatiana); “aratu... mora no mangue, 

no manguezal””(Carlos); “saracura é um tipo de ave que vive no manguezal (Bruno)) 

como também a própria planta (“têm dois tipos de manguezal na nossa região. Agora a 

gente não sabe o nome, eu sei que são dois tipos de manguezal agora o nome é que eu 

não sei o nome” (Bruno)). Na terminologia acadêmica, como pode-se abstraer da 

citação de SCHAEFFER-NOVELLI (1995) “as diferentes espécies vegetais de mangue 

estão distribuídas no manguezal em zonas, em relação a linha d’água”, o termo 

mangue designa as espécies vegetais e o termo manguezal o ecossistema da qual elas 

fazem parte.  
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O ARATU E O CARANGUEJO, ANIMAIS DO MANGUE 

 
Os ciclos tidais aos quais estão submetidos os manguezais  afetam a atividade das 

espécies que nele moram (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). Essa relação têm sido 

especificada em diversas ocasiões para diferentes espécies do manguezal, como a ostra, 

o sururu, o aratu e o caranguejo (“o caranguejo mora no mangue. Faz o buraco no chão 

e mora dentro do buraco. Encolhe e fica dentro do buraco. Quando a maré enche 

muitos sobem encima do mangue. Quando não pode subir fica dentro do buraco 

mesmo” (Gilmar).  

 

No caso do aratu, os depoimentos frisam a sua notável atividade arborícola durante a 

maré alta (“aratu. Esse aqui é um animal que vive no mangue. Quando é de maré baixa 

mora no buraco, na lama, e quando é de maré cheia ele sobe acima do mangue, 

pindurado” (Rafael) “o aratu, quando a maré ele vai para os galhos, quando a maré 

desce ele vai para a lama” (Gilmar); ou “aratu, ele mora no mangue, entre os pãos de 

mangue, nos buracos... quando a maré está cheia eles não ficam dentro da toca não, ele 

saem, eles ficam encima do galho do mangue” (Juliano) (figura 19). As migrações que 

alguns animais realizam durante as preamares, como no caso daquelas espécies que 

sobem às arvores, são comportamento altamente elaborado que fazem parte da 

estratégias adaptativas da fauna do manguezal (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).  

 

 
 
 
 

Figura 19 – Desenho do manguezal: “aratu, encima do pé do mangue, que ele gosta de 

subir no pé de mangue. Aqui em baixo as ostras, aqui os passarinhos voando, o sururu 

encima do pé do mangue, o gaimum dentro da água e o siri dentro da água” (Marco) 

(Realizado na escola) (autor: Marco). 
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Durante a maré baixa, continuam explicando os estudantes, os aratus descem para o 

chão ou partes baixas das raízes e habitam outros espaços. Enquanto uns opinam que 

passam a deslocar-se pela lama e entre as raízes, sem escavar nem ocupar nenhuma 

galeria (“o aratu mora no mangue, ele fica encima do pé de árvore, do mangue. Desce 

para o chão. Ele come, se alimenta da lama, ele pega um pouquinho dela e vai 

encostando na boca. Tem vezes que ele sobe no pé de árvore, fica lá passando de galho 

em galho para os predadores não poder pegar ele. E ele tem toca? Não, ele fica no pé 

de arvore só” (Pedro e entrevistadora); “(o aratu mora) no mangue, no tronco do 

mangue, tem um buraco. Tem uns que moram aí dentro, no buraco do tronco” (Rafael); 

“no tronco do mangue tem uns vaõs. Aí, o aratu, para se esconder ele entra dentro do 

tronco do mangue, entro dos vaõs, aí ele mora lá dentro.... Eles dormem no pé do 

mangue ele. Ele sobe no pé de mangue, nas raízes do mangue e junta as patas e dorme. 

Cava um buraco? não!, ele não. Ele anda livre, não têm casa. A casa dele e o mangue. 

Ele dorme nas raízes. Dentro das raízes do mangue, encima da raiz, encima do pé do 

mangue”(Bruno), em opinião de outros estudantes os aratus, efetivamente, ocupam 

galerias localizadas no subsolo, que denominadam buraco, loca ou toca (“aratu, mora 

nas  locas deles, no mangue” (Maurício) ou “moram no mangue, na lama. Eles vão 

pela lama e quando a maré enche sobem pelas árvores também. Moram na toca que 

fica na lama... com a pata dele entra, e toma a terra com o braço, com essa partizinha 

aquí: ele empurra a terra com o braço” (Caetano). De acordo com algumas 

observações, o aratu acostuma a se apropriar das galerias que foram escavadas por 

outras espécies, como o caranguejo e o siri, (“aratu. Mora na loca, debaixo das pedras, 

tem vezes que entra no buraco do caranguejo” (Gabriela); “ às vezes o aratu que não 

tem buraco para entrar, se esconde dentro do buraco do caranguejo” (Ana) ou “mora 

no mangue, na lama, por ali mesmo, ele fica... se achar  um buraco ele fica ali mesmo. 

Num buraco de siri mesmo, ele entra” (Chico). Segundo descrição de uma aluna, a 

galeria escavada/ocupada pelo aratu é funda  “o aratu mora na lama também, no  

mangue, dentro do buraco. Ele é muito fundo. Quando ele vê a gente ele se assusta e 

corre, entra e demora muito de sair... Aí você tem que pegar ele quando a maré estiver 

vazia e o buraco não tenha água dentro não, que se o buraco tiver com água dentro, ele 

morde. E se estiver sem água, a gente bota a mão, aí ele não morde não” (Ana). 

Contrariamente, outro estudante descreve a galeria do aratu como “um buraco meio 

raso” (“aratu, mora no mangue, dentro de buracos  meio rasos, só sai para comer. 
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Come muitos peixinhos que ficam no mangue. São muito pequenos, não sei o nome 

deles” (Roberto).  

 
 

Contráriamente à diversidade de opiniões surgidas em relação às galerias dos aratus, os 

depoimentos relativos à ocupação que caranguejos fazem de tocas, buracos ou locas são 

unânimes19 (“o caranguejo, eu já vi ele no mangue...  Mora na lama, num buraco, 

quase o braço todo de profundidade”(Luciano); “caranguejo, mora num buraco, no 

mangue. Um buraco assim fundo, um metro de fundura por aí assim, cheio de lama” 

(Lucioano); “o caranguejo mora no manguezal, num buraco...vai mais ou menos até 

aqui, a mão no buraco (Diana, assinalando até o ombro); “(a toca) é redonda, tem 

vezes que ele cava recto, tem vezes que ele cava fazendo curva e tem vezes que ele faz 

em baixo do pé de mangue. Vai até o braço” (Pedro, assinalando o ombro); “o 

caranguejo mora dentro de um buraco também, eles cavam um buraco e mora lá 

dentro. O buraco do caranguejo é mais fundo, entortado... o caranguejo mora no 

mangue e as fêmeas vão para areia para poder tirar as ovas. Tem aquela parte de areia 

e aquela de lama” (Juliano).   

 

Nota-se como muitos dos estudantes tomam o braço como medida comparativa para 

descrever a profundidade das galerias do caranguejo, apelando seu conhecimento à 

atividade de captura do animal, realizada com o próprio braço ou com auxílio de  

instrumentos (um pau, cavador). No momento de informar sobre uma medida 

qualitativa da longitude da toca, as respostas mostram a dificuladade dos estudantes em 

aproximar no sistema métrico a longitude do braço (“caranguejo, mora num buraco 

também, é bastante fundo. A profundidade não sei não, eu sei que ele é redondo, os 

centimetros não sei não. Pega com a mão, com um pau assim também, tem vezes que 

ele sai de dentro do buraco”) (Diana)). Várias foram as medidas indicadas pelos 

estudantes “caranguejo, fica no mangue, embolando... Moram num buraco mais fundo 

do que o aratu. É um buraco grande, bem fundo, que eles fazem, para morar. Grande, 

como? Leva coisa de quase 5 centímetros. É quanto, 5 centímetros? Quase um braço 

todo, que os homens lá, para pegar eles num buraco mete o braço” (Roberto e 

                                                 
19 Os itens 4.2.2-PERNAS e 4.3.2 MUDA E CRESCIMENTO DO CARANGUEJO E OUTRAS 
ESPÉCIES tratam as explicações sobre a escavação da toca e a sua relação com a ecdise, 
respectivamente. 
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entrevistadora) ou, numa conversa entre dois estudantes enquanto um deles desenhava a 

figura 20: 

 

 “o  buraco  mesmo dele é muito profundo.  Tem buraco que se for contar mesmo chega 

quase a 3 metros de profundidade, porque os homens lá, para pegar o caranguejo, tapa 

o buraco dele e aí quando ele vê o buraco dele cortado ele tenta sair para destapar o 

buraco, tenta destapar o buraco, mete o cavador na lateral do buraco para pegar o 

caranguejo. Senão só cavando, se meter a mão, vai o braço todo e não consegue pegar 

o bicho não  se ele não utilizar o cavador, só com a mão só não pega não!  Nem todos 

fazem o buraco igual. Uns faz reto, outros desce reto e depois inclina para a lateral ... é 

assim, depende da imaginação deles. (Bruno) 

- Desce assim (indicando inclinação com o braço), às vezes tem uns que é direto e às 

vezes tem uns que é como ele falou: e assim (indicando angulo reto com o braço), 

depois quebra para um lado, na hora faz a curva. (Rafael) 

- Ele só sai para comer, quando têm fome saem, pegam folha, come e depois volta de 

novo para o buraco. Aí vem,  vem, vem, vem, desce, chega no final e fica. Ele só sobe 

quando está com fome, para comer, e depois retorna no buraco de novo (Bruno) 

- Daqui até o fundo, qual é a distância aproximada? (entrevistadora) 

- Mais ou menos 3 metros, 3 metros e meio” (Bruno) (conversa entre Bruno, Rafael e 

entrevistadora) 

 

 
 

Figura 20 – Desenho do manguezal, amostrando as tocas do caranguejo (realizado na 

escola) (autor: Bruno). 
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Figura 21 – Desenho do manguezal, amostrando as tocas do caranguejo (realizado na 

escola) (autor: turma de Segmento A) 

 

 

 
Figura 22 – Desenho das tocas do caranguejo (realizado em casa) (autora: Luz) 

 

 
Figura 23 – Desenho das tocas do caranguejo (realizado na escola) (autor: turma de 

Segmento A) 
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Outros alunos também desenharam as tocas do caranguejo (figuras 21, 22 e 23), espécie 

que, de acordo com NORDI (1994), vive a maior parte do ano entocado em galerias 

individuais.  Estudos realizados em Santa Catarina  mostram que a profundidade das 

tocas varia entre 90 a 180 cm, conforme a zona e época do ano, a média com 120cm. 

Enquanto que, nos manguezais de Sergipe a profundidade variou entre 60 a 150cm. Para 

NORDI (1994) a profundidade é de aproximadamente 100cm. De acordo com 

BARBIERI E MENDONÇA a remoção de capas profundas do solo durante a escavação 

de tocas contribui  na sua oxigenação e distribuição de nutrientes que,  “com as cheias e 

vazantes da maré, são levados para o mar”. 

 

Já outra aluna salienta o que a academia designa como comportamento territorialista da 

espécie (“o buraco, a moradinha deles no mangue, onde eles convivem... Eles são fieis 

ao buraco deles. Agora só tem um porém. Se vai chegando perto e ela  estiver fora, 

estiver um pouco distante, aí ela já fica sem saber para onde vai. aí, ela pode entrar 

num outro buraco” (Simone), depoimento que concorda com as pesquisas de BRANCO 

(1993), que explica que cada exemplar penetra sempre em sua galeria,  raramente entra 

em outra e, no caso, é imediatamente expulso.  

 

Para alguns estudantes, as saídas do caranguejo estão relacionadas com o acasalamento 

e/ou desova20 e todos os entrevistados coincidem ao explicar que os animais saem à 

procura de alimento (“caranguejo!! Mora no mangue também, num buraco, na loca.  E 

anda também nos mangues assim, dá um bucado pelo mangue. Sai se está com fome” 

(Chico) ou, na opinião de um pai (“o caranguejo pega a folha do mangue e leva para o 

buraco. Depois ele guarda aquela folha, quando ela apodrece é que eles comem. 

Principalmente quando ele está no tempo de descascar.  O tempo que ele vai levar ali 

mole, que não pode pegar nada, ele pega as folhas do mangue, ele leva para o buraco e 

conserva dentro do buraco. Quando aquilo ali apodrece, é o tempo que ele vai se 

descascar. Aí ele está se alimentando daquele resíduo da folha”. (Sr Paolo) A obtenção 

de alimento é realizada nas proximidades das tocas e em seguida, é levado para o 

interior da toca (BRANCO, 1993). 

 
 

                                                 
20 Ver item 4.3 CICLO DE VIDA DO CARANGUEJO E OUTRAS ESPÉCIES 



 110

O hábito alimentar dos aratus e caranguejos adultos foi explicado pelos entrevistados 

com diverso grau de detalhamento e condordâncias.   

 

As folhas têm sido o alimento com mais freqüência indicado para ambas as espécies. 

Diferentes estudantes afirmam o que na linguagem técnico-acadêmica se denominaria a 

herbivoria exclusiva do aratu, “(o aratu) só come folha” (Rafael). Contrariamente, 

outros estudantes destacam o hábito oportunista do aratu (“come um bucado de coisas 

lá” (Gabriela), “qualquer coisa que tiver no mangue: folhas, peixe cru, 

morto,..”(Alessandro), “come caranguejinho pequinininho, quando estão bem moles 

eles comem, comem também folhas, eles come bactérias do mar”(Ana)). No caso da 

alimentação do caranguejo também houve quem referiu-se à dieta exclusivamente ou 

principalmente herbívora (“caranguejo, com as bocas ele pega folha, se alimenta de 

folha só” (Pedro)  ou “ caranguejo. Mora no mangue. Se alimenta de flores, arvores” 

(Iuri)) (ver figuras 8 e 12). 

 

Nota-se que a aluna refere-se às bactérias do mar como completemento alimentar na 

dieta do aratu. Outro estudante aponta o sal e a própria água como complementos 

alimentares da dieta dos caranguejos em crescimento (“(o caranguejo) cresce se 

alimentando das folhas, da água, do salito, de várias coisas” (Bruno)). 

 

Peixes em geral, ou algumas variedades em particular, têm sido apontadas como fonte 

do alimentar do aratu e o caranguejo, donotando seu hábito carnívoro ( “(O aratu) come 

moreias, os peixinhos que ficam na beira da loca dele eles comem” (Maurício); “(o 

carnaguejo come) peixe, eu sei que ele come peixe e camarão. Eu já vi peixe mais ele 

come camarão. O camarão entra no buraco, aí ele vai e come. Se o camarão ficar no 

chão ele vai e come (Chico)” ou ” Ele também captura os peixes menores se ele 

consegue pegar os peixes vivos” (Carlos)). A dieta carnívora não é fornada de peixes e 

camarões exclusivamente: água marinha e ostras também têm sido indicados como 

alimento dos aratus “agua marinha vermelha, comida dos aratu” (Dona Maria) e “um 

aratu. Eles se alimentam de folhas, pedaços de ostra quando as mariscadeiras vão 

pescar e soltam os pedaços eles pegam e se slimentam também. De ostras e folha” 

(Bruno). 
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Também, na opinião de alguns entrevistados em ambas espécies ocorre o que na 

linguagem acadêmica seria o canibalismo (“(Os aratu) comem aratu também” 

(Caetano) e “(o caranguejo) come o aratu pequeno, eles pegam para comer. Às vezes 

comem eles mesmos”  (Roberto), fato que também está representado na figura 13.  

 

Com uso de diferentes adjetivos (amarelas, morto, descamado), alguns depoimentos 

especificam com que a saprofagia do aratu (“(o aratu) come peixe morto, folhas 

amarelas do mangue, ele se alimenta delas” (Carlos)), “aratu, se alimenta de folhas, 

também de limos do mar. Também come um pouco de lama quando ele está com fome e 

resto de peixe, descamado, de tripa de peixe morto” (Antônio)) e também do 

caranguejo (“o caranguejo, Ele também come as folhas amarelas do mangue e come os 

peixe morto que morrem de bombas, aí vai para dentro do mangue, e aí ele aproveita e 

come. As folhas amarelas? As folhas do mangue que caem, folhas secas” (Carlos) ou 

“caranguejo. Ele come a mesma coisa do siri. Sé que ele come até gato morto e até ele 

próprio morto” (Camilo). Ao consumir folhas amarelas, explicam BARBIERI E 

MENDONÇA, o caranguejo contribui para acelerar o ciclo dos decomponedores e ao 

fazer um estoque de folhas nas galerias, contribui para a  retenção de matéria orgânica 

no manguezal, evitando sua perda durante as marés vazantes. Outros autores 

(BRANCO, 1993), também indicam o armazenamento de folhas em decomposição no 

interior das tocas. O referido armazém ou estoque de folhas observa-se em uma das 

galerias desenhadas nas figuras 20 e 21.   

 

O item alimentar “limo” foi nomeado na ocasião da alimentação do aratu e de outras 

espécies, como o chumbinho, o camarão, o cavalo marinho, lagosta e também o 

massarico.  Quando os estudantes foram questionados sobre a natureza do limo as 

respostas atenderam ao fato de ser transportado pelas marés  “o limo fica nos pé do 

mangue, nas pedras,.. quando a maré enche ele vem com a maré e quando a maré vai 

ele volta com a maré também” (Caetano) e deixaram entrever a existência de uma 

visão com certa pinzelada de “criação espontânea do limo”. O limo se criaria, explicam 

dois estudantes durante uma conversa, quando reunidos os elementos essenciais para tal 

criação: acúmulos de bagaceira (lixo, óleos, restos de animais mortos) e ondas. 
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- O que é limo? (Entrevistadora) 

- E um negócio assim que dá na beira da praia, da maré, um negócio verde que 

escorrega (Orlando) 

- É quando bate a onda, aí se junta com a bagaceira toda, aí se transforma no limo, um 

negócio verde que se não tem cuidado, escorrega. Pode até se machucar, sabe? por 

causa que escorrega.E assim, ela traz e a outra leva, aí depois junta aquela bagaceira e 

aquela bagaceira fica num canto da praia. O lixo que as pessoas jogam vai se 

acumulando, e aí forma o limo. E lixo assim,  negócios podres, óleos,.. Óleo, azeite, 

esse tipo de negócio que escorrega, sabe? aí se junta tudo . O limo é verde e escorrega 

como o que! (Marzia) (conversa entre Orlando, Marzia e entrevistadora) 

 

Alguns estudantes, nas explicações sobre a alimentação do aratu e o caranguejo, apelam 

diretamente à variedade de iscas que são utilizadas para facilitar sua captura (“ele come 

tesoleuro, se botar, folha, ele come peixe também. Come aquelos siris se botar para ele, 

come também siri catado, até os aratus mesmo ele come se botar também” (Nilton),  às 

iscas que o aratu às vezes consome mesmo destinadas à captura de outras espécies 

(“quando uma pessoa arma para pegar pássaro, ele (o aratu) vai e come os 

caranguejos que a pessoa arma para pegar o pássaro” (Chico))  ou também, no caso 

do caranguejo, a sua alimentação quando criado em cativério (“Não sei de que se 

alimenta. Em casa come o que, pirão de azeite, cebola. (cultivam o caranguejo em 

casa”) (Diana). O ser humano/predador mostra-se como mais um componente das 

cadeias tróficas dos manguezais. Novamente, os depoimentos são também indicadores 

da percepção de um hábito altamente oportunista na espécie em questão, um 

conhecimento que aprecia-se inserido na prática da atividade marisqueira. Em Acupe 

(Ba), SOUTO (2004) registrou uma cognição detalhada sobre as relações tróficas de 

algumas espécies do manguezal e citando MARQUES (1995), o autor manifesta o 

caráter utilitário desse conhecimento na hora de otimizar o esforço de captura ou pesca 

do ser humano/predador. 

 

Segundo resultados de BRANCO (1993), o exame de estômagos de Ucides cordatus 

mostrou conteúdo de origem vegetal, especialmente raiz e casca, animal, principamente 

crustáceos e moluscos, e também mistura de sedimento com matatéria orgânica. O teor 

da grande diversidade de itens encontrados sugere, segundo o autor, onívoria de Ucides 

cordatus. 
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OS SIRIS, ANIMAIS DO MANGUE, DAS COROAS E DO MAR 
 
 
A sentença “(o siri) se move por meio das terra, por cima da lama e quando tem água 

por baixo da água” (Bruno) mostra a diversidade de meios nos quais, de acordo com  a 

maioria dos entrevistados, a categoria siri habita. Não contamos com dados de campo 

explicando o hábitat de todas e cada uma das variedades de siri, mas os depoimentos 

mostram que os estudantes relacionam cada tipo ou marca de siri com hábitats em 

particular. Segundo os entrevistados, o siri de mangue e o siris de mar e/ou de vasa são 

habitantes do mar e do manguezal, repectivamente ( “siri!!, mora no mar. Tem uns que 

moram no mangue, o siri do mangue”(Chico); “tem o siri de mangue, e tem o siri de 

vasa que mora na areia, que é dentro da água”(Maurício);  “o siri de mangue mora no 

mangue, os outros dentro do mar, dentro da água salgada” (Juliano); “o siri de mangue 

mora no  mangue, tem os outros dentro do mar, dentro da água salgada”(Juliano); “o 

siri  mora dentro do mangue e no mar também. Fica dentro da água” (Caetano); “o siri 

mora dentro da água. Tem uns que moram dentro da água e tem outros que moram 

dentro do mangue, o siri de vasa e o siri de mangue. O bóia fica mais dentro da água 

para sobreviver” (Roberto); “o siri de mangue já dá dentro do mangue” ou “são duas 

porque tem um siri que é do maguezal e tem um que é coroa-fora, mar adentro” 

(pescador Tapú) ). Nos desenhos 19 e 20, representações do manguezal, observa-se a 

presença de siris e no desenho X,  que mostra a atividade do marisqueio nas coroas, os 

siris também estão representados. Precisamente as coroas ou medões de areia, explicam 

os estudantes, são o lugar aonde habita as variedades caxangá (“o caxangá mora em 

coroa. Ninguém pode chegar junto dele não que ele quer morder (Marzia);  “o caxangá 

fica mais na coroa. O siri nema fica vadeando pela lama e coroa” (Gilmar) e em locais 

mais fundos, indicam, vive o siri-de-bóia (“tem siri de bóia, siri de caxangá, siri de 

mangue, siri de pedra, siri de vasa. O siri de bóia tem os braços, as bocas dele que são 

maiores do que essas aqui. Só encontra eles só numa profundidade bem alta e esse aqui 

não, esse aqui (caxangá) fica na beira da praia para se alimentar” (Pedro)). 
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Figura 24- Desenho do siri, junto com dois peixes, o robalo e o peixe vermelho 

(Realizado na escola) (autor: Maurício) 

 

 
Depoimentos sobre “o siri”, sem especificar qual o tipo, mostraram a existência de 

diversas opiniões a respeito ocupação/não ocupação, escavação/não escavação de 

galerias: um estudante nega que o siri escave alguma toca (“só o guaiamum e o 

caranguejo escavam toca. O siri não escava toca não” (Carlos), outro estudante 

descreve a “loca do siri” como se se tratasse de esconderijos casuais “mora nas locas, 

no mangue. São iguais às locas do caranguejo? Não, é mais raso o buraco dele. Ele 

mora debaixo das pedras, dentro das pedras furadas, aí ele mora aí dentro” (Marco)  e 

outros falam da utilização de tocas e buracos ou da capacidade de se enterrarem na areia 

(“siri. Moram embaixo da água, eu acho que ele está ameaçado assim e fica embaixo 

da água para procurar proteção. Quando a maré enche ele está dentro da toca, medo 

de morrer sufocado também. Tem uns que tapam o buraco” (Osvaldo); “siri, mora na 

toca do mangue e mora também no mar, no canal” (Simone); “o siri às vezes fica no 

buraco e às vezes fica solto, na lama” (Rafael); “mora em uma toca, no meio do 

mangue. Ele também mora fora do mangue, na água, também se enterra na areia, na 

areia ele fica” (Maurício). 

 
A herbivoria natural do siri foi anunciada em contadas ocasiões (“eu acho que folhas, 

não sei não” (Gabriela e no desenho da figura 18), sendo que a maior parte das 

explicações sobre a alimentação do siri se centraram no seus hábitos carnívoro e 

canibalista (“ele vai procurar as caças dele. Ele sabe. Peixinho, esses negócios, 

caranguejinho pequeno, siri pequeno) e saprófago-detritívoro (“O siri e um marisco 

que ele vive no mar. Tem dois tipos, um vive no mar, a gente chama siri de vasa. Come 
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mais peixe morto, qualquer coisa que vê morta e pode ele come, outros peixes, até 

outros siris mortos eles comem. O outro siri vive no mangue, se chama siri de mangue”  

(Bruno). 

 

En diversas ocasiões explicitou-se o oportunismo alimentar do siri (“os caranguejos 

comem porcaria, o siri come porcaria” (Dona Maria) mencionando até a saprofagia de 

corpos humanos que ocasionalmente e em função de ocorrência de acidentes, o siri pode 

encontrar na água ( “come até gente! outros tipos de peixe mortos que eles acham, 

quase todo” (Camilo)). O fenômeno antropofâgico também consta registrado no 

trabalho de SOUTO (2004), realizado em Acupe (Ba). O oportunismo alimentar é 

aproveitado, como acontece com as outras espécies, na hora de preparação de iscas para 

a captura do siri  (“ele come peixe, batata, abacaxi, tudo ele come, se jogar ele come” 

ou “siri, come peixe, galinha”).  

 

A areia e a calda do mangue foram indicadas como fontes alimentares da espécie 

(“come folha ou areia, que tem muito siri que come areia”(Joana) ou “(A ostra come ) 

a calda do mangue. O mangue, já fica assim, sempre quando a gente tira a ostra tem 

água dentro, a maré não enche? ela se abre e chupa a água. É o mesma coisa do siri. 

Se alimenta dessa água” (Ana).  Por uma parte e com respeito ao item areia, de natureza 

inorgânica, indicar que em ocasião de exámens do conteúdo estomacal de outro 

braquiúro, Ucides cordatus,  foi encontrado mistura de sedimento e matéria orgánica 

(BRANCO, 1993)). Por outra parte, e com respeito ao item calda do mangue, indicar 

que  SOUTO (2004) registrou depoimentos de pescadores-marisqueiras de Acupe (Ba) 

assinalando o papel alimentar não exatamente da calda do mangue mas sim “da escuma 

da água”, “da espuma da água” e “ do líquido da água”, interpretándo-os como plancton 

e/ou matéria orgânica disssolvida. Naquela ocasião essa matéria particulada faria parte 

da dieta de Crassostrea rhizophorae,  a ostra do mangue. Nessa ocasião, a aluna inclui o 

siri como espécie que também se alimenta da calda do mangue. 

 

Os estudantes utilizam diferentes instrumentos para pescar o siri, como a linha e anzol 

“ele (o siri) fica na água. Pega  tripa de peixe. Aí joga com o anzol e ele cai. A gente 

vai vender, também” (Nilton), o puçâ (“os meninos fazem a mesma coisa, pega siri, 

pesca de puçâ” (Eraldo) e também o jereré “siri, porque se parece muito...eu peguei 

com jerere e isca de marinha” (Iuri). A utilização do munzuá, uma armadilha para 
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capturar maiores quantitades de siri também foi explicada por diversos entrevistados  

(“os pescador pega o munzuá... pega a tripa do peixe... quando a escamadeira escama 

ele pega a tripa, bota dentro do iscador do munzuá e bota no mar e deixa lá... a maré 

enche  e quando a maré seca de novo ele volta e colhe o munzuá para pegar o siri, e 

depois torna a botar de novo.  O manzuá é uma gaiola que serve para pegar siri”  

(Bruno) ou “a gaiola, o munzuá. Bota a isca aqui dentro, aí bota dentro do mangue e 

bota assim (colocando o munzuá no chão, amarra a um pedaço de isopor, ou uma 

garrafa ou qualquer coisa para boiar. Mais ele vai para o fundo, fica no fundo, na 

lama, em baixo da água. Enche de siri de mangue!” (Dona Maria ou Carlos). SOUTO 

(2004) sugere a hipótese de que a captura de siris através de munzuás seja uma 

adaptação de pesca local da região de Acupe (Ba). Os ressultados da presente pesquisa 

leva-nos a sugerir a ampliação do raio de utilização dessa estratégia de pesca até outras 

comunidades da BTS, como a  comunidade Baiacu. 

 

 

 

 

GUAIAMUM E PATA-CHOCA, ANIMAIS DO MATO E VISITANTES DA 
COMUNIDADE 
 
 
Ainda que alguns estudantes indiquem que o guaiamum mora no manguezal (“um 

guaiamum, igual ao caranguejo. Pode ser, dito assim, como irmão do caranguejo. 

Mora no mesmo ambiente que o caranguejo” (Luciano)), a grande maioria dos 

depoimentos caraterizam o guaiamum como um crustáceo não de mangue ou o mar, 

mas do mato (“guaiamum,, mora mais no mato”(Gabriela); “o  guaiamum mora no 

mato, num buraco” (Diana); “o guaiamum,  mora na beira da maré, mais para o mato” 

(Gabriela) ; “guaiamum, é negócio mais de mato, se alimenta mais de dendê, dendê e 

folha. E o dendê que ele gosta” (Osvaldo); “guaiamum, mora no buraco, mais não é no 

mar não, é nos matos. (Eraldo) ou “o guaiamum mora no buraco. Ele não vai na água 

não. Ele vai, mais se demorar ele morre” (Gilmar). Outra aluna fala localiza o 

guaiamum na beira do apicum (“mora na beira do apicum, também, dentro do buraco”) 

(Simone). Uma das acepções de do termo apecum (HOUAISS) é o limite da terra firme 

com o mangue. A mercê da explicação fornecida por um pai, o teor salinidade da água é 

considerado um fator ambiental que influi na distribuição da espécie “o guaiamum 
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nasce na maré e se cria na água doce. Agora ele fica entre a água doce e a água 

salgada. Ele não gosta de água doce pura. Ele vive mais entre água doce e água 

salgada. Ele não fica só na água doce. Se pegar um guaiamum e andar lá distante da 

maré ele não demora muito, agora se estiver perto de água salgada, assim 30, 40, 50 

até 100 metros ele ainda vive. Só que o lugar tenha como o sal penetrar. Porque se 

você foi procurar um guaiamu lá para o morro, lugar que não tenha rio, que as água 

penetrem, que o salitre da própria água...ele não atura não, se cria, porque ele na hora 

da desova não desova na água doce, só desova na água salgada” (Sr Paolo). De acordo 

com HATTORI E PINHEIRO (2003) Cardisoma guanhumi é uma espécie 

semiterrestre. Diversos depoimentos também indicam que a espécie ocupa espaços 

típicamente urbanos, como o cais,  ruas, quintais e casas  (“aqui é a pata-choca, tem 

gente que acha esse aqui até dentro de casa, pega mais perto de rio, até dentro de casa. 

Quando a lua está cheia muita gente vai para praia a pegar”(Camilo); “Isso aqui é a 

pata-choca. Aqui é guaiamum. Ele entra em quintal, pé de cais” (Ana); “o guaiamum 

macho dá em qualquer lugar, dá no quintal de casa, dá no mangue,.. a pata-choca 

também, é a mesma coisa” (Juliano) ou, na voz de um pai “eles (os guaiamum) entram 

aqui, aqui tem um tubo e sai lá dentro do quintal. O tubo é de 100, eles entram e a 

gente cansa de pegar dentro do quintal. Ele vem aqui para pegar no esgoto, o lugar que 

a  água que corre. Agora, quando a gente está usando muito cloro ele não entra, ele 

não gosta, ele não se da bem. Às vezes a gente tira ele até morto aí. A gente joga coisa 

para limpar, para tirar a impureza da tubulação que vem , a água do fundo do quintal, 

que tudo é fechado o muro. Quando eles acham chance de entrar eles vaõ até lá.. je je o 

guaiamum e interesante” (Sr Paolo). 

 

 

A maior parte dos depoimentos especificam a morada do guaiamum em galerias no 

subsolo do mato, substrato que é caraterizado, em oposição ao solo lamoso do 

manguezal, por ser mais duro, composto por terras ou areias (“aí é o guaiamum, mora 

dentro de uma toca, dentro de um buraco. Ele mesmo que faz numa areia. Não pode 

fazer na lama, ele não sobrevive se fazer na lama” (Jõao), e um dos estudantes, afirma 

a inexistência de atividade arborícola nessa espécie (“mora no mato, na toca também. O 

guaiamum não sobe por cima do pé de arvore não” (Caetano). Também há menções à  

territorialidade dessas moradias, “mora num buraco, mais esse aqui é no mato, dá no 

mato. Ele entra no buraco, cada um tem um buraco” (Maurício) e ao seu tamanho 
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relativo (Mora num buraco também, em baixo de pãos e de mato também. O buraco 

também é profundo” (Roberto) ou “o gaimu  ele se alimenta de frutas, manga, abacaxi, 

limão, e ele mora no mato, faz a loca dele e sobrevive lá. A loca é do tamanho da do 

caranguejo” (Pedro). Segundo SPIVAK (1997) as galerias de Cardisoma guanhami 

alcançam a capa freática e contem água, doce ou salgada.   

 
Além de locais para o acasalamento e de desova21, as galerias do guaiamum são o 

esconderijio frente aos predadores (“o guaiamum mora mais no mangue, perto da praia, 

em praia preta assim, escura, ele se esconde por causa dos predadores. Ele cava um 

buraco também, faz de loca. Chega até um metro, tem muitos que metem a mão, ou 

cavando” (Camilo). 

 

A fig 25 mostra o desenho das galerias subterrâneas do guaiamum, num desenho 

realizado por um estudante enquanto explicava como se realiza a captura da espécie. 

 

 
 

Figura 25 – Desenho do mato, mostrando as tocas do guaiamum (realizado em casa) 

(autor: Fábio) 

 

“quando a gente arma a ratoeira de guaiamum, aí a gente arma a ratoeira aqui, num 

buraco, e aca, fica outro buraco...  ele vai lá para outro buraco. Aí a ratoeria fica lá 

um dia, dois dias, a gente vai lá procura esse buraco, a gente procura esse buraco e vê 

aonde está esse buraco. Aí a gente tapa o buraco, tira a ratoeira, bota a outra isca e 
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arma de novo. Aí depois de umas horas atrás a gente pega um guaiamum. A gente faz 

assim, é a mesma coisa do carangueijo também, tem que tapar o buraco, só assim que 

pega ele, tapa um buraco e a gente tapa os dois buraco, quando um buraco está fundo, 

tapa os dois buracos. Aí vai, destapa um , aí vê que ele está aqui e se ele não estiver 

aqui aí ele está lá, no outro buraco, a gente destapa e pega o caranguejo. O guaiamum 

ele vem para cá, e a ratoeira está aqui, aí ele vem com a boca dele grande, ele (.....) 

puxa a isca e a ratoeria bate. Aí o pau fica assim para acima, e senão às vezes ele fica 

longe, e aqui também se o pau estiver dentro ele puxa na isca e se a isca não quer vir 

ele vai para a cá, para o outro buraco, o outro buraco de cá , daqui ele vem... 

(assinalando sobre o desenho) ele é tão experto que ele sabe que ele vem e daqui ele 

bate a ratoeria. Aí ele bate, ele vem e tira a isca e come e a gente não pega ele. A gente 

leva semanas para pegar ele. Agora a gente só fica semanas porque ele ainda é grande, 

a gente vende por  um real e cinquenta, dois reais, depende do tamanho, os grandes, e 

também as corco (???) a gente vende por 5-6 reais, no Baiacu a gente vende.  A gente 

vende assim. Os homens lá no Baiacu, só os homens que eles cavam no buraco para 

eles pegar. Aí eles metem a mão, para pegar ele. Mas uma vez ele foi meter a mão no 

buraco e não tinha guaiamum, tinha cobra aí a cobra mordeu dele. A sorte dele que 

tinha um outro homem com ele, que pegou ele e levou para o hospital. Mais ele era 

acostumado de entrar no mato soazinho e tirar... O guaiamum fica cá, aqui eles tira 

uma folhas, eles comem folha e isca, no mato e come folha, aí eles tiram uma folhas e 

ela para cá. Aí umas vezes eles tapa os buraco, tira umas areias e aí já faz outro 

buraco, ele tirou as areias daqui e ele tapa o buraco de cá e tapa o de cá, aí ele fica uns 

meses no meio comendo as folhas que ele botou no buraco. Leva um buraco de meses e 

lá a gente tenta tirar as areias e a gente não consegue não, que é muita areia que ele 

bota, muita areia, aí ele bota ele bota o buraco mais fundo também. Pode botar até um 

metro. Lá os homens cavam com fação ou cavador. Eles lá é capaz de eles achar mais 

outras coisas. Pode achar outros filhotes de guaiamum... Eles sentem a gente pisando 

na terra, eles descem mais para o fundo. Aí a gente cava, a gente bota a ratoeria e vai 

para a casa. Umas  horas atrás, aí ele vê que não tem mais zoada nenhuma aí ele vai 

subindo e cai na ratoeira. Umas vezes cai e outras não. A gente pega a ratoeira e leva 

para casa. Umas vezes a gente pega um bucado, a gente arma um bocado de 

rateoeiras, e outras não” (Fábio). 

                                                                                                                                               
21 Ver item 4.3.2.MUDA E CRESCIMENTO DO CARANGUEJO E OUTRAS ESPÉCIES 
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A técnica de armação essa aramadilha, a ratoeira, é explicada por diversos estudantes, 

que são “auto-engenheiros” das ratoeiras que utilizam (“Aí para pegar ele só tem que 

pegar uma lata de óleo, cortar a tampa, furar, quatro furos e botar uma tampa, 3 

arames, pegar um pedaço de pau, borracha e amarrar, cava um buraco dele assim... o 

buraco dele está aqui, a gente cava cá e aí bota a ratoeira, e bota um pedaço de pau 

assim. Na hora que está a boquinha dele assim para pegar as frutas aí bate e pega ele” 

(Pedro). O figura 26 representa o mato ou matagal, estando presentes o guaiamum e a 

ratoeira para captura-lo.  

 

 
Figura  26 – Desenho do mato (“aqui é o mato, pé de coqueiro, um menino sentando 

passeando e pescando, pé de coqueiro, pé de fruta, pé de banana, cachoeira, cachoeira 

pequena lá no carneiro, armar ratoeira para pegar guaiamum, cobra cipó toda verde, 

fica mais nas árvores assim, cobra naya, planta de genipapo, um bocado de folhas 

diferentes” (realizado em casa) (autor: Chico) 

 

A diferença do caranguejo, que tem sido caraterizado por ter uma fase de andada22, os 

depoimentos sobre o guaiamum/pata-choca não especificam um periódo particula 

denominado como “andada” mas sim ressaltam o hábito, especialmente noturno, de 

andar ou passear  (“eles andam assim, de noite eles ficam andando assim sozinhos de 

noite” (Maurício) ou “um guaiamum. Mora no buraco. Ele sai para comer, pega folha, 

fica passeando, sai” (Marisa). A “andada” da espécie Cardisoma guanhumi acontece, 

                                                 
22 ver item 4.3.1 ANDADA DO CARANGUEJO 
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segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

durante o período reprodutivo em que machos e fêmeas saem de suas galerias e andam 

pelo manguezal para acasalamento. A instituição estabelece, em caráter experimental e 

segundo as peculiaridades locais, a suspensão da captura, manutenção em cativeiro, 

transporte, beneficiamento, industrialização e comercialização da espécie Cardisoma 

guanhumi, exclusivamente, durante os dias de “andada”16. 

 
Para um dos estudantes, caranguejos e guaiamum têm uma dieta semelhante (“(o 

guaiamum come) a mesma coisa que os caranguejos comem: folhas do mangue... um 

bucado de coisas que eles comem” (Luciano). Outros depoimentos especificam com 

maior detalhe a alimentação do guaiamum e assinalam , principalmente, à sua 

herbivoria. Especial ênfase é feita na frugivoria de dendê, que encontra de forma natural 

no mato (“se alimenta mais de dendê, dendê e folha. É o dendê que ele gosta” 

(Antônio))   ou outras frutas e vegetais que são utilizadas na sua criação em cativério 

(“para se alimentarem eles a gente bota dendê, tomate, banada, bota um bocado de 

coisas” (Maurício), “o guaiamum come folha, cebola, limão, abacaxi” (Gilmar) ou “os 

guaiamum comem dos frutos do mar mesmo, capim essas coisas aí, bagazeira, cebola, 

tomate, azeite de dendê. Ele só come se a gente pegar um e criar em casa, aí vai dando” 

(Ana). Na Bahia e outros estados é proibida a manutenção em cativeiro de fêmeas de 

Cardisoma guanhumi, entendido o cativeiro como o  confinamento artificial de 

guaiamuns fêmea vivos em qualquer ambiente.16

 

Para o guaiamum e como aconteceu no siri, um depoimento também assinala a ingestão 

de matéria mineral, nesse caso terra (“o guaiamum come dendê, come terra, folha do 

mato também” (Caetano) e, outro estudante indica seu caráter saprófito-detritívoro “ele 

come dendê, raramente fezes, dos outros, quando os outros defeca no mato eles come... 

de gente, de pessoas...é porco, come um bucado de bagaceira” (Roberto). De fato e 

segundo resultados de BURGGREN E MCMAHON, 1988 (apud SPIVAK, 1997), 

Cardisoma guanhumi ingere vegetais frescos e em decomposição, num raio de 2m das 

galerias.   
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TESOUREROS E CARANGUEJINHOS, ANIMAIS DO APICUM   
 
 

Tesoureros e/ou tesouros e/ou caranguejinhos e/ou chama-marés, nomes com os quais 

identificou-se o desenho de um braquiúro do género Uca sp., são animais que habitam o 

apicum; o apicum é uma zona caraterizada, segundo depoimento dos entrevistados, 

como uma extensão de areia submeetida ao ritmo das marés (“apicum é uma coisa 

preciosa para os animais que vivem no mar. E de areia misturado com salito, é assim, 

salgado, a areia” (Jõao); “o apicum é fora do mangue, um lugar limpo assim que fica 

a  maré... não tem mangue, essas coisas não, não tem lama. Ali só tem presas, essas 

coisas assim” (Marco); “apicum é um lugar, quando a maré sobe ela enche o lugar” 

(Pedro); “a maré seca e vai para o rio e quando enche o rio a correnteza traz ela para 

cá para encher o apicum (Eraldo). De fato, o apicum, também denominado salgado,  

ecótono, zona de transição ou areal, de acordo BIGARELLA23 (1947), é resultado da 

deposição de areias finas por ocasião da preamar. Em opinião de MACIEL23 (1991), o 

apicum ocorre na porção mais interna do manguezal e seu limite é estabelecido pelo 

nível médio das preamares de sizígia e o nível das preamares equinociais. A expressão 

ali só têm presas é indicativa da pouca vegetação que cobre o apicum que, segundo 

NASCIMENTO23 (1993), ainda que com populações consideráveis de Uca sp, é uma 

zona aparenteme te desprovida de fauna, quase uma deserto, apesar de estar cercada do n

rico manguezal.  

 
 
Um dos apicuns da comunidade de Baiacu está situado bem na frente do atual cais. Um 

                                                

estudante aponta os meses que, por ocasião das marés, o mar invade o porto até a parte 

mais alta do apicum, aonde construiu-se o cais (“o meses de março ela (a maré) enche 

todo, enche todo aquilo ali, tem vezes que chega no cais, chega até onde as kombis 

ficam, chega até ali a maré no mês de março, janeiro e fevereiro. Esses três meses ela 

chega até ali, naquele local. Agora nos outros meses ela não chega até ali, só chega até 

os palheiros, os palheiros até onde fica rede , aonde os pescadores guardam o material  

de pesca” (Bruno). O vovô octagenário de outro dos estudantes também detalha o 

alagamento da zona em ocasião das marés crescentes “a maré lançou, quer dizer que 

 
23 apud Base de Dados Tropical (BDT)  AVALIAÇÃO E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA A 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA ZONA COSTEIRA E MARINHA 
http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/mangue/relatorio
 

http://www.bdt.fat.org.br/workshop/costa/mangue/relatorio
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ela tava no minguante, que dizer que vai vai... se some aquela água!. Agora, no 

crescente, no crescente da lua, vem-se embora, vem-se embora que enche tudo ali. Você 

já viu o apicum lá?, tudo enche de água! Agora, quando ela vai se embora, cadé a 

água?, onde está essa água?  aí é que é o trabalhão, aí é o trabalho,  ninguém entra 

nesse secredo!, ninguém entra. Aí de repende fica parado com isso. O pessoal como e 

que diz já se acostumou que não liga mais, porque se foi procurar saber, quem é que 

vai entrar, saber, ninguém sabe, ninguém sabe não. Ela fica uma semana,  deitada, lá 

por fora, agora quando da três, quarto minguante, no cinco já ela já vem-se embora, já 

vem subindo, ja, aí ela corre, bota aquelas coroa, secas aquela coroas toda, nego vê 

que belleza, tudo seco! Quando ela cresce, pronto!, alaga tudo! lá em casa mesmo, 

aonde minha filha mora, cansei de acordar, procurar o xinelo na beira da cama e não 

achar. A maré entrava lá, entrava dentro de casa, entrava, quando a gente chegava 

estava já tuda  encostada da porta.  

Agora não entra não? 

Agora não, agora não entra mais não por causa do cais, fizeram o cais, pronto! Mais 

não tinha cais, era liso!!  (Pai de Dona Maria) 

 

 

Foto 4- Imagens do Porto de Baiacu, tomadas durante a visita escolar à comunidade. 
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Para alguns dos estudantes os tesoureros teriam preferência pelos substratos mais 

s caranguejinhos são caterizados por andar em grupos muito grandes (“o 

 alimentação dos tesoureros e caranguejinos, segundo depoimentos dos estudantes, é a 

barrosos e lamosos e os caranguejinhos e/ou chama-marés pelos substratos arenosos 

próprios do apicum, onde cada um tem seu buraco, (“tesoleiro ou caranguejinho. Esse 

aqui parece mais o tesoleiro. Gosta de ficar no barro, o carangueijjinho fica mais em 

areias brancas” (Osvaldo); “o caranguejinho dá na praia, na areia,.. eles cavam um 

buraco e ficam ali. Moram um só dentro do buraco. Ficam um bucado de 

caranguejinho juntos, ficam um bucado juntos, é facil de achar” (Juliano) ou “eu 

conheço como chama-maré. Outras pessoas chamam ele de sarará. Ele mora na beira 

da praia. Ele fica sempre localizado na areia. A maré está enchendo, ele sai da casinha 

dele e começa a chamar a maré, até que a maré enche e chega até ele. São um monte, 

apraia fica completa, cheia deles. Logo que a gente se aproxima deles, se escondem 

todos” (Simone).  Mas, muitos dos depoimentos tamém indicam que o tesourero 

encontra-se nas areias do apicum (“tesouro mora num buraco, pequenino, não dentro 

do mangue, moram fora do mangue, eles. Ele dá no apicum, um buraquinho junto de 

outro. Um bucado de buraquinho, tem muitos” (Maurício). 

 

O

caranguejinho fica no apicum. Ele só andam junto. Anda de barrera, anda um bucado. 

Andam uns 20, 50, uns 100, juntos. Aonde um vai os outros vai. Não come não, não 

come e não cresce, só fica pequeno. A gente mata e dá aos urubú para comer” (Nilton); 

(“um caranguejinho. Dorme, mora na areia pura, areia de porto, praia,.. um bucado só 

numa porção! Comem areia” (Gilmar). Segundo un estudo de NASCIMENTO10 

(1993), as tocas de Uca sp, de 70-80cm de profundidade, chegam a formar um tapete 

por todo o apicum, contabilizando aproximadamente 250 indivíduos/m2. 

 

A

base de areia (“tesourero, ele não tem nenhum lugar para morar não. Ele fica no 

apicum. Ele fica nadando, bebendo água, ficar comendo aquela areia” (Nilton), lama 

(“eles moram separados, andam todos juntos, um monte de tesouros ficam andando 

para se alimentar de  lama (Pedro), bactérias (“esses aqui (Uca sp.), esses come essas 

bactérias aí, porque ele é pequeno” (Ana) e também restos de comida (“é chamado de 

tesourero. Ele fica assim na areia, ele é mais da areia, come restos de comida que joga 

fora” (Aaron).  
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Um dos estudantes explica “o apicum é uma área de areia prana que vive 

caranguejinho pequenos, que catam peixe para secar” (Bruno). Perto dos palheiros, 

construções únicas na ilha feitas com paus trançados e palha de coqueiro (PERPETUO e 

QUEIROZ, 1997), observam-se os filés de peixe secando-se ao sol. Uma aluna explica 

o labor das mulheres da comunidade na preparação de filés de massambé, “ela não 

corta, pega aí dentro e destripa. Não tira a escama não, depois que destripa, pega os 

pau-palito, quebra no meio certo e  vai colocando, seis peixinhos desses, cada peixe aí 

custa eu acho que 50 centavos, aí forma um bucado aí. Leva até cinco horas, até o sol 

baixar para secar. Quando o sol baixar eles pegam. Aqui é 50 centavos (mostrando os 

palitos). Isso foi preparado ontem. aqui está com conservante, aqui está com sal. A 

gente coloca pouco porque ele vive no mar e a água do mar é salgada, e já aqui tem 

sal, a gente bota sal para conservar ele, porque se a água salgada conserva ele vivo 

dentro da água? é  para conservar a carne dele porque se a gente não botar nada para 

conservar aí ele fica podre.  aí a gente coloca sal para conservar. Você pode comprar 

hoje, leva 5-7-10 dias para comer. Pode comer na hora que você quiser, não fica podre 

não por causa do sal. Agora, se você botar na água aí o sal vai sair” e vendendo o 

peixe “a gente vai comprar um peixe,a gente escama, sala, e bota para gelar, e no 

outro dia a gente vai para Salvador vende os pacotes, depende por um real, dois, três 

por cinco, e os peixes maior a gente vende por cinco-seis reais, também tem de três, 

dois e cinquenta. Os peixes são sardinha, pititinga, o vermelhinho, pescada,..  tudo isso 

são peixes que a gente compra e vai vender” (Ana). 

 

A beleza e destruição do apicum do porto de Baiacu faz parte do imaginário e também 

do real de suas gentes, como muito bem mostra o depoimento de Dona Maria, “isso 

aqui era a coisa mais linda, era a coisa mais linda aqui na frente, era o cartão postal 

daqui do Baiacu. Era esse apicum! esse apicum não tinha.. agora o povo joga tripa, o 

povo mesmo que faz, joga casco de siri, cata siri e joga, o que é que tem pegar num 

saco de prástico e botar aqui na porta, mais não, joga ali , tripa de peixe, joga, quer 

dizer que aí vai matando cada vez mais, vai acabando. Os esgoto, porque antigamente 

não tinha esgoto aqui, agora o esgoto sai aberto”(Dona Maria). Em alguns documentos 

legais já se encontra a expressão "manguezal, em toda a sua extensão" e, a efeitos da 

aplicação da legislação, o apicum se inclui como parte do manguezal10. 
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igura 27 - Reticulado trófico do aratu, caranguejo, siri e guaiamum/pata-choca, de 
 
F
acordo com a percepção dos estudantes. 
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4.2.2. O SER HUMANO/PREDADOR E OUTROS PREDADORES 

iferentes aves como têm sido indicadas como predadoras do aratu, caranguejo/jinhos e 

egundo alguns depoimentos, os tesoureros (Uca sp), não são consumidos pela 

as, o seguinte depoimento mostra que um estudante em particular considera a 

quando a lua está cheia muita gente vai para praia a pegar (pata-choca). A boca 

omem tem mais? 

 
 
 
D

guaiamum: a saracura (“a saracura se alimenta de boinho, aratu, tesouro, esses tipos de 

animais pequenos. Não dá para correr direto, ela vai e pega para se alimentar” 

(Pedro)), também o sabiá (“tem vezes que ele (o aratu) sobe no pé de árvore, fica lá 

passando de galho em galho para os predadores não poder pegar ele. Quem são os 

pedradores do aratu? São os caranguejos, umas aves lá, o sabiá, a saracura, aí eles 

sobem encima dos pés de árvore ou senão entram na toca dos caranguejos”  (Pedro); 

outrossim o massarico (“a saracura faz ninho na parte do alto do pé de mangue.... 

Come o aratu, o caranguejinho também, caranguejo. É isso que ela come, quando ela 

consegue pegar ela come... e o massarico faz mais em coroa, na terra é onde ela faz o 

ninho, para a água não molhar... acostuma a comer caranguejinho”(Gilmar)” ou “a 

gente chama aqui de massarico, não sei os outros lugares como é que chamam. Come 

pescado, caranguejinho, esses limozinhos que estão no chão. Eles correm muito rápido. 

Eles fazem o ninho no chão, por aqui assim”) e a galsa (“a galsa está comendo o 

caranguejinho. Faz o ninho no mangue”).  

 

S

comunidade, são utilizados como isca  “ele (tesourero) não serve para comer, serve 

para pescar. Lá, os pescadores de lá, que pegam em Baiacu, pegam ele para servir de 

isca” (Bruno) 

 

M

presença do ser humano no ambiente como O Predador, em maiúsculas: as mortes de 

pata-chocas causadas por outros animais predadores seriam fruto de “acidentes casuais”. 

 
“

grande é para meter medo, que a que defende eles é a mais a menor, a menor é mais 

firme. A grande é para botar medo, aos predadores. 

Quem são os predadores? 

O homem. 

E além do h
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Tem de vez em quando, cavalo de vez em quando pisa, vários animais” (Camilo e 

entrevistadora)24. 

 
Como visto, a comunidade de pescadores-marisqueiros põe em prática diversas técnicas 

para capturar as espécies que são consumidas, bem usando os próprios braços e maõs, 

bem com ajuda de diferentes armadilhas ou apetrechos mais ou menos simples (linha e 

anzol, paus, cavador, lata, ratoeira, puçá, jereré, munzuá). Seja qual for a técnica 

utilizada os pescadores explicam que diversas ações do ser humano/predador afetam os 

estoques e conseqüentemente, podem perjudicar à própria atividade pesqueira. Entre 

essas ações estão incluídas, segundo depoimentos dos entrevistados, a captura das 

fêmeas e dos juvenis de todas as espécies. O quadro 5 apresenta diferentes depoimentos 

ligados à captura de fêmeas de caranguejo, aratu e siri.  

 

 

 

 

 

Para o caranguejo: 

“às vezes muitas pessoas não têm nem essa noçaõ, mais tem muitas pessoas que 

aproveitam o mangue, porque vivem dali, e por isso mesmo que eles pegam os macho. 

Por que o caranguejo anda?  (andada) O pessoal, a maioria, tem lugares que o 

pessoaal não pega na andada, não pegam as fêmeas, pega sempre os machos. Porque 

tem que ser aproveitado! Por isso que hoje mutas pessoas às vezes vaem no mangue e 

não pega um carabgueijo, porque muitos não souberam aproveitar. Não tem 

caranguejo. Na minha região, o pessoal sae para Sete Barras para pegar o caranguejo 

e não consegue, porque lá acabou o caranguejo. Por que acabou? porque pegaram as 

fêmeas, não souberam aproveitar” (Simone) 

 

“pegar a fêmea é raro porque está perjudicando. A gente perjudica ela, que ela está 

ainda de barriga. Se a gente pega ela para cozinhar aí mata ela e os filhotes, aí não 

tem como se produzir mais” (Roberto) 

                                                 
24 No Estado da Bahia a captura das fêmeas da espécie Cardisoma guanhumi está proibida pela 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90 DOU 06.02.2006, seç. I, da Legislação Meio ambiente. Fevereiro de 
2006 do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS. 
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Para o aratu: 

“tem que pegar simplesmente os (aratu)  machos, porque? porque as fêmeas reproduz, 

e se pegar as fêmeas aí vai acabar.  Tamanho também, têm que pegar somente os 

maiores, os pequenininhos não” (Simone) 

 

“ só pega os (aratu) machos. As fêmeas deixam. Porque servem para tirar os filhos” 
(Maurício) 

Para o siri: 

“as fêmeas ele solta para reproduzir, para não acabar (Bruno) com o siri. Só pega os 

macho. Esse aqui é macho. Esse daquí a gente pega, cozinha e depois faz o filé, cata”  

(Bruno) 

E se fosse uma fémea? 

A gente soltava, largava para o mar porque ela ia desovar, produzir. (Bruno) 

Então, vocês não comem fémeas? 

Não, não. Uma ou outra assim, às vezes quando a gente está com vontade de comer 

uma fêmea com ova, a gente pega uma outra e leva para poder a gente provar, que ali 

tem afrodisíaco, e é bom para os dente também, que tem cálcio, aí é bom. Não pode 

pegar não, se pegar arrisca a ficar nem preso. As fêmeas a gente soltamos para 

reproduzir, porque se a gente levar  cada uma daquela fêmeas ali têm mais de dez mil 

filhotes. Se a gente levar uma vai ser ruim para gente, que depois não vai encontrar. 

Então o que a gente solta mais aqui é filhote e fêmea, e o resto a gente aproveita tudo. 

É boa , salgadinha”. (Pescador) (conversa entre Bruno, pescador e entrevistadora) 

 

“quando a gente pega uma fêmea dentro da maré, a gente sabe que ali ela podia 

produzir muito mais milhões de siri, a gente consegue trazer para a casa para o que? 

dá o que? por causa da ambição, do dinheiro, vou levar, vou catar! mais não, se a 

gente tiver noção, a gente está tirando um pouco daquilo que mais tarde vai servir para 

a gente mesmo. Você não acha isso? eu acho isso”  (Dona Maria) 

Quadro 5 – Depoimentos sobre  a captura das fêmeas 

 

Em opinião da própria comunidade a pesca de fêmeas e juvenis afeta negativamente aos 

estoques e, dupla vies, à própria atividade económica-pesqueira. O efetivo 

reconhecimento do dimorfismo sexual dos animais, exposto pelos entrevistados com 

alto grau de detalhe, pode ter uma vinculação direta, como indica SOUTO (2004), com 
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s práticas etnoconservacionistas internas da comunidade pesqueira, perseguindo um 

ojetivo: o de assegurar a conservação dos estoques/da atividade pesqueira. Mesmo 

assim, alguns depoimentos delatam que essas capturas “indesejedas” acontecem em 

uma ou outra ocasião, talvez até em mais.  

 

No caso do siri e do caranguejo e coincidindo com os resultados de SOUTO (2004), os 

depoimentos denunciam a percepção da diminuição dos estoques pesqueiros ao longo 

do tempo. Também houve denúncia da diminuição das populações de guaiamum (“aqui 

é esgoto, aqui não tem como a fossa  correr. No mar, dissem que foi a bomba do 

viveiro, uma bomba que botaram e que acabaram  com o guaiamum” (Dona Maria) e 

dos produtos da pesca em geral, camarão e peixes (“não tem essa fartura que tinha 

antigamente. A poluição e a rede também” (Dona Maria).   

 

SOUTO (2004) anuncia a dificuldade de datar de forma relativamente precisa a queda 

de produção. Um dos pescadores de Baiacu. p.ex. toma por referência a diferença de 

capturas desde seu inicio na pescaria, doze anos atrás “tenho doze anos pescando. Cada 

vez vai diminuindo a quantidade mais a quantidade da pesca. Um exemplo mesmo, 

botava doze munzuá pegava três-quatro kilos de siri depois de catado o filé, agora 

estou botando quinze munzuá e estou pegando um kilo de siri, um kilo e meio. Então, de 

doze anos para cá está tendo muita diferença. As vezes nem vem nada,  gente vai 

puchar o munzuá e traz dez siri, vinte, porque não está tendo.  Muita bomba querendo 

colocar no mar, que estão destruindo corais, os filhotes do siri, porque as vezes 

desenvolve, aí ele mete bomba e destrói, e siri também foge, né? e vem para terra, foge, 

para mim é isso. E muita pessoa trabalhando com a mesma arte, também. Aí prejudica 

isso também. Porque de primero era pouca pessoa que trabalhava com negócio do siri, 

agora tem muita pessoa trabalhando com a mesma coisa. Aí, é muita gente e pouco 

marisco, né? eu acho assim. Devia ter alguma pessoa para tomar uma providência 

sobre isso aí” (Pescador) 

 

O teor dos depoimentos, além das possiveis capturas de fêmeas e juvenis, outras 

variaveis ou ações têm provocado a diminuição dos estoques: poluição (esgoto, lixo),  

pesca com bomba e sobrepesca (figura 28) 
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Dados do IBGE confirmam que as águas do município de Vera Cruz enfrentam, entre 

outros, problemas de despejo de esgoto doméstico e de resíduos sólidos (lixo). No 

depoimento de uma aluna, a maré é um agente removedor dos esgotos vazados e lixo 

depositado no apicum (“aqui é esgoto, aqui não tem como a fossa  correr... a água do 

banheiro escorre para a fossa, e a fossa vem direito para cá. Aqui tem um negócio que 

corta aqui. Ela escorre e fica espalhada, a não ser que a maré traga. Esse aqui que é 

esgoto... lixo, o povo não tem aonde jogar aqui, e joga aí. O carro do lixo vem pegar 

ele aqui. Se a maré chegar, a maré leva a metade, ela leva e trás de novo, ele encalha 

em algum lugar”  (Ana). De acordo com o IBGE, a rede de esgoto ainda não passa por 

um processo de depuração. Segundo a mesma fonte e em relação à problemática do lixo, 

que afeta os ambientes terrestre e aquático, as ações de gestão emprendidas no 

município derivaram na implantação de um aterro sanitário, não existindo ainda 

programas de coleta seletiva e reciclagem de lixo. O aterro está localizado na estrada 

que conduz à vila de Baiacu. Já outro estudante aponta que os combustíveis derramados 

podem estar causando a diminuição da população de caranguejos “... lá no Baiacu a 

safa do caranguejo acabou, porque deu uma doença nele, ele morreu... para mim 

alguma poluição que tinha no mar, muito oleo” (Roberto). 

 

 
Um dos pescadores têm uma opinião taxativa em relação à pesca com bomba: a 

comunidade é fortemente perjudicada e os organismos governamentais não dão conta do 

problema (“quando o charel chega aí o bombeiro pspspspspspspss (“fazendo barulinho 

com a boca) joga a bomba e choca com ele. Não é daqui, aqui não tem bombeiro. Está 

tirando muito nossa área. Aqui ou o IBAMA vai dar um jeito de acabar com bombeiro 

(ênfase) ou nós vamos ficar acabados. Essa semana, eles matou uma quantidade de 

peixe imensa, ficou tudo podre por cima da água. O lugar fundo eles apanhou o que 

podem, o outro ficou lá, podre. Quatro canoas trabalhando... trabalhando  com 

dinamite. Eles podem muito bem acabar com isso. Eles não estam acabando porque 

eles não querem (Sr Paolo)). 

 

Em relação à sobrepesca, o aumento do esforço pesqueiro vem sendo feito por várias 

vias: o número de pescadores , a pouca seleção das capturas e a qualidade das redes de 

pesca. Vários são os entrevistados que explicitam o efeito da malha da rede sobre os 

estoques, bem comparando redes antigas e modernas, de fil e de nylon, repectivamente, 
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(“de uma vez, longo tempo atrás, a malha da pesca está fazendo mucha destruição no 

mar da gente. Muchas bombas matando peixe e malha de rede miúda que acaba com a 

desova!” (pescador); “antigamente não tinha rede de nylon. Tinha de fil. E aquela dali 

(de nylon) onde bate o peixe, o peixe morre!... Antigamente tinha rede grande e 

pequena, eram diferentes, e hoje já não tem. Tem rede para  pegar peixe, mais pega 

tudo quanto é peixe. Antigamente era a travessa, uma rede grande, e tinha outra, a 

camboa, mais não tinha essa rede que mata os peixe. Mata os peixe, mata o camarão. A 

rede como era de fil, o peixe vinha para casa, a gente pegava ele se bulindo, ele no 

morria assim não como nessa rede de nylon. O peixe já está morto na canoa.   Essa 

rede dizem que fica espantando, espanta os peixes para fora. Onde o peixe sabe que ela 

passa, se bate aí, pronto!, vai morrer o peixe. E por isso que não tem essa fartura que 

tinha antigamente. A poluição e a rede também” (Dona Maria) bem explicitando a 

pouca seletivivade das redes de malha pequena  (“as redes de aqui são muito miudas.  A 

maioria das redes aqui são muito miudas.   só eu aqui que sou pescador que tenho a 

arte de rede acima de 20 mm. Aí tem gente com 8mm, com 10mm, e acaba com a 

criação. Eu sou contra. As redes pesquenas estão distruindo toda criação. Hoje nós 

estamos nessa crise de pesca por causa disso mesmo... eu acostumo um peixe pequeno, 

quando ele não está na bitola, eu solto. Ele vem na rede, está vivo, está muito pequeno, 

não está no padrão e solto. Mais muitos não, pega e joga adentro da canoa para ele 

morrer. Às vezes não tem nem para vendia.. Eu canso de dizer para eles: se esses 

pequenos morrer hoje, amanhã não terá grande. Quanto mais nós trabalhar com 

padrão da rede mais aberto, melhor para gente. A gente pega o peixe mais valorizado e 

um peixe que já se desenvolveu” (Sr Paolo) ou da coleta dos mariscos (“eu ja tenho 51 

anos, e nesses 51 anos sempre teve aqui, nunca faltou!, nunca faltou, agora  tinha muito 

mais do que hoje, mais antigamente porque tinha muito o povo  escolhia também, 

Joana, e hoje tem mais pouco e o povo não sabe escolher, não sabe escolher. Olha, 

nesse cacho de ostra tem o que? essas três, tem uma que é grande e outra pequena . 

Essa daqui se quebrar aqui dá para sobreviver e ficar um pouco maior (Dona Maria 

quebra a ostra pequenina com a mão e a joga no chão),  mais vem outra pessoa por trás 

e acha que aquela ali (a pequenina que ela jogou) ja dá para levar. Não escolhe, para 

levar.  O negócio daqui é esse” (Dona Maria). 

 

Segundo as informações estatísticas do IBGE, a causa da redução da quantidade ou 

diversidade ou qualidade do pescado que acontece na região é assorea do corpo d’água e 
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não outras ações ambientais como pesca predatória ou contaminação da água por esgoto 

doméstico, que são as anunciadas pelos nossos entrevistados.   

 

 
 
 
Figura 28– Diagrama de relações entre certas práticas pesqueiras e condições 

ambientais e o estoque pesqueiro, segundo depoimentos dos entrevistados. 
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5. CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AO ENSINO  

 

“Caranguejo uçá  
Olha o gordo guaiamum  

Quem quiser comprar a mim  
Cada corda de dez  

Eu dou mais um  

Eu dou mais um  
Eu dou mais um  

Cada corda de dez  
Eu dou mais um  

Caranguejo uçá  
Caranguejo uçá  

Apanho ele na lama  
E trago no meu caçuá   

 

Eu perdi a mocidade  
Com os pé sujo de lama  

Eu fiquei anarfabeto  
Mas meus fio criô fama  

Pelo gosto dos menino  
Pelo gosto da mulé  

Eu já ia descansá  
Não sujava mais os pé  

Os bichinho tão criado  
Sastisfiz o meu desejo  

Eu podia descansá  
Mas continuo vendendo caranguejo ” 

Vendedor de Caranguejo (Gordurinha)  

 

 

5.1. SOBRE LAZER, TRABALHO , ESTUDO E HORÁRIOS 

 

 
Além da captura de aratus, caranguejos, siris e guaiamuns, muitos dos estudantes têm 

expressado coletar diversos bivalves, basicamente sururu, ostra e chumbinho (“... minha 

mãe é marisqueira.  Ajudo pescar siri, peixe, pegar sururu, ostra” (Pedro);  “as 

meninas  tem vezes vão  tirar ostra, pegar aratu, isso aí. Os meninos fazem a mesma 

coisa, pega siri, pesca de puçá” (Eraldo) ou “minha mãe marisca, no mangue, na 

coroa também.  às vezes eu vou com ela, eu não gosto muito de ir na coroa mucho a 

mariscar não. Gosto de ir na canoa e botar munzua,  para pegar siri, de pescar 

camarão, jogar rede e vai puxando” (Chico) . Nos desenhos das figuras 26, 29 e 30  

observa-se a representação de crianças e jovens em cenas comuns na área de manguezal, 

nas coroas e no mato. A pesca de peixes realizada em grupo e de canoa, é outra das 

atividades de coleta mencionadas (“eu pesco peixe, camarão. Saio com outros colegas, 

de canoa” (Roberto, 15 anos). Alguns dos estudantes também expressam ajudar na 

catação ou tratamento do marisco e do peixe que chega ao porto (“porque amanha  eu 

vou ter que pegar peixe.... vou comprar na mão do pescador. Eu decamo ele e trato, 

saco o peixe e boto para empedrar, para vender” (Ana). Essas atividades, segundo 

depoimento de alguns dos entrevistados, são principalmente realizadas nos dias de 

folga, quando não têm colégio (“...vou dia de sábado, quando não vou no colégio, e 
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também domingo... Agora não porque tenho colégio e não da tempo. Quando estou de 

férias vou todo dia de manhã...” (Chico) ou “eu vou quando não tem aula”(Ana)).  

SOUTO (2004) apontou as facetas lúdica e produtiva de atividades semelhantes 

desenvolvidas pelas crianças de comunidade de Acupe (Ba).  

 

 
Figura 29- Desenho de uma cena da coroa (realizado em casa) (autor: Chico) 

 

 

 
 

Figura 30 – Desenho de uma cena da coroa (realizado em casa) (autora: Luz) 

 

 

Lamentando-se das poucas opções de lazer que há na comunidade  uma mãe explica que 

a mariscagem, precisamente, constitui-se não somente como uma opção senão como A 

Opção e que, aliás, e coincidindo os resultados de SOUTO (2004) pode supor a geração 
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de alguns ingressos para suprir os gastos dos jovens “aqui as meninas cedão estão 

mariscando. Hoje em dia de domingo não tem um lazer, não tem um parque, aqui a 

gente não tem nada para a pessoa ir, a gente ir. Aí já tem um dinheiro para de um 

perfume,  já tem um dinheiro de Vitória” (mãe, Dona Maria). Posteriores estudos 

podem conhecer qual a relação, no caso que exista, entre as poucas possibilidades de 

opções de lazer e uma situação denunciada por uma das professoras, o freqüente 

consumo de álcool, não só entre os adultos mas também entre os jovens “eu já tenho 

casos aqui de estudantes que não se propõem fazer uma atividade. Já mandamos 

chamar os pais,  mas os pais às vezes não têm muito jeito com os filhos. Os meninos, 

não sei, é todo o mundo que consome bebida alcoólica. Lá no Baiacu é muito cultural a 

questão da cachaça. A maioria, 90% das pessoas, meninos de 10 anos até 80 anos 

estão bebendo cachaça... no ónibus, às vezes vêm com a bombinha, virando assim a 

bombinha. Na manhã não é tanto, mas os estudantes da tarde chegam bêbados na 

escola.... eu acho que deveria vir um projeto maior, um apoio maior da secretaria de 

educação, não sei” 

 

 
Foto 5 – Imagens de jovens mariscando na coroa e de uma estudante explicando a 

preparação dos filés de peixe. 
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Há estudantes que, pontual ou regularmente, já formam parte de tripulações fixas de 

pescadores profissionais  (“quando eu saio a pescar e quando a maré está  boca de 

noite. Eu saio a pescar com meu tio, quando não tem moço para sair a pescar. Então 

ele me chama  e eu vou pescar com ele, com a rede, de canoa... rede para camarão, 

tainheira, arraieira” (Caetano, 13 anos).  Três deles que atualmente contam com 16, 17 

e 18 anos de idade, iniciaram-se na pesca com 10, 14 e 12 anos, repectivamente, nos três 

casos junto com algum familiar (“eu pesco desde eu tinha dez anos, aprendi com meu 

tio” (Juliano, 16 anos); “meu  irmão que me chamou para pescar. Eu comecei pescar 

com uns 13 anos. A vida no Baiacu é pesca, sabe?, a maioria aqui é tudo pescador” 

(Jean, 17 anos) e “ eu pesco desde os 12 anos. Comecei com meu tio, pescando 

tainheira. Depois enjoei, que tinha vezes que a gente ia pegar peixe, pegar camarão, 

tinha dias que a gente não pegava nada.  aí eu parei de pescar tainheira e comecei 

pescar com rede de camaroeira, aquela que te amostrei de pescar à noite. Aí fui pescar 

à noite, comecei a pescar com um rapaz que tem aí, tem mais de 30 anos de pesca ele” 

(Bruno). Idades semelhantes de iniciação à pesca foram registradas por SOUTO (2004) 

entre a população adulta de pescadores e marisqueiras de Acupe (Ba). Nos relatos dos 

três estudantes sobre suas respetivas jornadas cotidianas, enxergamos dois pólos de 

atividade diária: a atividade de pesca e a atividade escolar. As figuras 31, 32, 33 e 34, 

que represenam cenas de pesca em Baiacu, foram realizadas por dois estudantes-

pescadores. 

 

 

 
Figura 31 – Desenho de cena de pesca, cerco com tainheria  (realizado em casa) (autor: 

Jean) 
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Figura 32 – Desenho de cena de pesca, arrastre com camaroeira  (realizado em casa) 

(autor: Jean) 

 

 
Figura 33 – Croqui de cena de pesca, cerco com tainheria  (realizado na escola) (autor: 

Bruno) 

 
Figura 34 – Croqui de cena de pesca, lance com camaroeira (realizado na escola) (autor: 

Bruno) 
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A  pescaria, como muito claramente explicam os jovens é uma atividade submetida ao 

ciclo das marés. Os estudantes calculam os horários de pesca não só para dias 

consecutivos mas também no intervalo de semanas (“hoje saí umas  quatro-cinco horas 

da tarde e cheguei umas oito-nove horas da noite. A partir da outra segunda a pessoa 

sai daqui umas sete-oito horas e chega  uma-duas horas da manhã. Depende da maré.  

A maré é de acordo a lua. A maré cheia e de lua cheia a maré seca, tardeiracomo se 

fala, e de lua vazia, que a pessoa sai com a  maré vazando” (Juliano) ou “Hoje mesmo 

a maré está  tardera, hoje a gente vai sair a pescar a seis horas da noite (Bruno)).  

Sendo que a maré dita os horários de pesca, não existe a possibilidade dos estudantes 

pescadores dedicarem/reservarem um horário fixo para tal atividade (“tem vezes que a 

maré é seca dá para fazer dois três arrastres e vai embora. Tem vezes que a maré está  

cheia e tem que sair bem de noite, umas sete horas oito horas tem que sair, para chegar 

duas horas, três horas da manhã” (Juliano)). Já no mar, a pesca em equipe é feita com 

diferentes tipos de rede, como a camaroeira, a tainheira e a arraiera e manejadas a partir 

de diferentes técnicas. As capturas são organizadas e vendidas após a chegada no porto, 

muitas vezes passada a meia noite (“Aí aí se a maré estiver madrugando a gente sai 

cinco da noite para até doze-uma. Se a gente vai na  frente do porto a gente não 

demora muito não. Sai sete,  faz sete a seis arrastes e vai embora. E quando chegam da 

pesca? A gente organiza tudo, bota no balde, bota o camarão no balde, o peixe. Siri às 

vezes a gente pega bastante. Quando a gente não leva para casa para cozinhar a gente 

pega e vende, lá no porto.  aí chega em casa, meu irmão fica no porto vendendo. Aí 

chega em casa para tomar café, dormir e acordar para ir para escola. Acordo seis e 

meia, às vezes seis e quarenta. Hoje à noite cheguei em casa a uma hora... Não pesquei 

muito não, seis arrastes” (Jean). Os mesmos estudantes qualificam o trabalho da pesca 

como fisicamente pesado, “tem vezes que a gente sai de tarde, quatro horas da tarde no 

sol, a gente fica lá na pescaria conversado e quando chega seis horas da noite a gente 

começa pescar, pesca, fazendo muito esforço físico com a rede. Depois, quando a maré 

está  enchendo a gente pega, bota o material para dentro da canoa vem embora” 

(Bruno) ou, como relata ter escutado uma mãe do seu filho, outro jovem pescador “às 

vezes estava dizendo: ““eu vou desistir no estudo porque eu não posso, as duas coisas 

eu não vou poder fazer porque fica muito cansativo, fico sem vontade de estudar na 

aula, com trabalho, com dever, sem vontade””, entendeu?” (Dona Maria). 
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A atividade escolar, o outro polo da jornada quotidiana desses três estudantes, transcorre 

em horário fixo, entre as 8h e 12h da manhã. . Aproximadamente 60 minutos de trajeto 

de ônibus escolar separam a vila de Baiacu do colégio, em Mar Grande. Depois da 

jornada de pesca os estudantes levantam-se entre as cinco e seis horas da manhã para 

enfrentar seu horário na escola (“acordo umas cinco horas  para tomar o banho, o café 

e eu pego minha prima para trazer para o colégio também. Isso acontece quando? Todo 

o tempo, todo dia. Hoje saí umas  quatro-cinco horas da tarde e cheguei umas oito-

nove horas da noite” (Juliano); “quando a gente chega em casa, onze horas da noite, 

dez horas da noite, quando saio a tarde para pescar..... Chega lá, espera dar sete e 

meia, abre a rede e começa a pescar e quando da uma hora da manhã gente vem 

embora. Uma hora chega no porto, cata o camarão e sobe. Quando a gente chega em 

casa, uma e meia, duas horas da manhã. Tomo um banho e aí vou dormir, duas horas. 

Três, quatro, cinco, seis. Durmo quatro horas de relógio, tomo o banho, tomo o café e 

venho para o colégio” (Bruno) . A mãe de outro jovem estudante pescador se manifesta 

preocupada pelo horário sobrecarregado de seu filho, que muitas vezes lhe impossibilita 

uma necessidade vital para de qualquer corpo, o descanso “às vezes sai seis-sete-oito 

horas da tarde. Quando chega três, três e meia-quatro da manhã, para pegar o ónibus 

que agora está saindo seis e vinte, seis e meia para as sete, isso é muito cansativo! 

agora, quantas horas ele dorme? não têm condições, não têm” (Dona Maria). 

 

Ao acabar a jornada escolar, que compreende 5 aulas com um intervalo de descanso, os 

estudantes voltam a Baiacu. Depois de ter almoçado e descansado os jovens pescadores 

se preparam para sair a pescar em horário marcado pela maré “eu estudo de manhã. Eu 

chego, almoço, descanso, aí durmo bastante. Umas três horas quando eu acordo, eu 

faço as atividades do colégio, se tiver, e depois eu saio na rua, brincar no dominó. Aí, 

se a maré estiver madrugando a gente sai cinco da noite para até doze-uma. Se a gente 

vai na  frente do porto a gente não demora muito não. Sai sete,  faz sete a seis arrastes 

e vai embora” (Jean) ou “chego do colégio em casa umas doze e meia, uma hora, 

cansado. Vou dormir para o corpo voltar normalmente para o lugar, o cansaço ir 

embora, acordo de novo à noite para ir pescar se a maré está tardera” (Bruno).  

 

Assim como nos horários de saída para a pescaria, os horários de volta também 

dependem da maré e variam a cada dia.  Quando o retorno está previsto passadas a 1-2h 

da madrugada, um dos estudantes explicita que ele não acompanha aquela jornada 
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pesqueira. O motivo dessa “ausência” é, precisamente, que o horário lhe impossibilita 

acordar relativamente descansado e pronto para enfrentar uma jornada de aulas. Pelo 

contrário e em ocasião de férias, feriados e finais de semana, o mesmo estudante explica 

que sai a pescar sem toque de fim de horário (“(a maré) cada dia vai ficando pior, cada 

dia que passa vai aumentando aumentando mesmo no lugar, o máximo que a gente 

chega da pescaria é quatro horas da manhã, o último dia que a gente chega da 

pescaria da tardeiraé quatro horas da manhã que a gente chega em casa. Eu mesmo 

que agora estou estudando só acostumo ir até chegar uma hora da manhã, duas horas, 

quando é mais disso não vou não, por causa do colégio, não consigo acordar cedo. 

Mais os pescadores, os outros, vão o dia todo. Por sinal, se o dia é feriado a gente vai 

até quando chega quatro horas, porque não vai ter aula o outro dia. Os outros dois que 

pescam com a gente vão direto, não para não” (Bruno). 

 

 

Horário escolar, fixo. 
 
Horário comida, 
descanso, dormir, 
lazer, tarefa para casa. 
 
Horário de pesca, 
variável. 

 

Figura 34- Distribuição horária de uma jornada de um jovem estudante/pescador. 

 

 

Num estudo de caso realizado numa comunidade de Mato Grosso, BARBOSA (2001) 

analisou os desafios dos estudantes trabalhadores no meio rural. Seus resultados 

mostraram que a necessidade de trabalho exige da criança e do adolescente até o ponto 

de extenuar-lhe e dificultar-lhe o aprendizado. Evasão e baixo rendimento escolar foram 

determinadas como situações comuns, causas da defasagem idade/série e também da 
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baixa auto-estima desses jovens. A situação final descrita pela autora não difere muito 

da caraterização de nossa turma. Apesar da situação difícil, a mãe de um dos nossos 

estudantes vê, na finalização dos estudos, a possibilidade de uma vida diferente para 

seus filhos. Nota-se, no depoimento dela, a preocupação não só com as condições de 

vida do pescador como também com os problemas que enfrenta o recurso natural que 

constitui a fonte econômica, o peixe e o marisco. Na comunidade pesqueira de Acupe 

(Ba), SOUTO (2004) também registrou a inquietude dos adultos justificada no desejo de 

outro tipo de vida para seus filhos.  

 

 “eu penso no futuro, que se a gente não tomar consciência disso, se apanhar os 

miúdos, daqui a 10-12 anos a gente não vai ter o pouco que a gente tem hoje... é por 

isso que eu estou mandando estudar e estudar cada vez mais, estudar é bom. Porque 

hoje em dia a pessoa que tem qualquer trabalho... até para varrer rua: primeiro e 

segundo grau! Quando bota uma ficha  é primeiro e segundo grau. Se não tiver não tem 

emprego certo. Para qualquer coisa, para cozinhar, que antigamente não tinha nada 

disso... uma luz no fim do túnel, como é importante estudar! Toda hora eu digo a eles. 

O que eu não tive eu quero que vocês tenham. Vocês não pensem que eu quero que 

vocês tenham para ser rico não, eu quero que vocês tenham o que eu não pude ser hoje. 

Meu pai nunca quis que eu estudar, para não mandar carga...Toda hora eu digo a eles: 

o que eu passei eu não quero nunca que vocês passem!!” (Dona Maria)) 

 

 

Se a educação é um direito de todos os cidadãos, consideramos que o sistema de ensino 

formal deve debater a aplicação do sistema de educação fundamental em relação às 

particulares socioculturais e ambientais  das comunidades tradicionais, como são as 

comunidades de pescadores da área de manguezal. 
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5.2. SOBRE O ENSINO/APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS  

 

“…todas as formas de classificação que o homem 
escolheu para dar ordem e nome àquilo que ele vê em 
torno a si são substancialmente equivalentes, são todas 
substancialmente científicas (...) cada uma responde a uma 
exigência do homem, aquela de reencontrar-se, medir-se, 
conhecer-se, dar-se ordem medindo, conhecendo, 
ordenando tudo o que se encontra em torno, semelhante ao 
não a ele.” (1985:10): (Cardona, 1985 apud Campos, 
2002) 

 

É sabido que o uso dos recursos naturais é uma atividade diretamente vinculada ao 

conhecimento da natureza e dos seus ciclos, transmitido oralmente de geração a geração 

(ALVES E NISHIDA, 2002; DIEGUES, 2000b). O depoimento de uma aluna ilustra, de 

forma bem explícita, o papel meritório da vida na comunidade como origem do 

conhecimento que ela tem sobre o manguezal. 

 

“aprendi só vendo, porque lá no Baiacu todo o mundo aprende só. Se acaso não tivesse 

colégio, todo o mundo aprendia” (Ana) 

 

Um pai, pescador experiente, explica seu labor de “mestre” ensinando seus 

conhecimentos aos seus filhos. 

 

“eu passo ou que eu sei nos meus filhos quando estou com eles, quando estou 

trabalhando. Às vezes até saem comigo. Agora tem uns deles que não se dedicam, que 

não querem nem procurar saber. Eu estou sempre ativando esto aqui funciona desse 

jeito, isso aqui é assim, esse peixe,.. passo tudo para eles. Todo pouco que eu sei eu vou 

passando para eles, não aprendem quando eles não querem mesmo. Mais eles sabem. 

Eu tenho um filho que desde oito anos que eu levava ele, quando ele vinha da escola, 

não tinha  um dever: vamos embora, vamos conhecer a pesca. Hoje ele investe no setor 

da pesca, é pai de cinco filhos”  (Sr Paolo). 

 

Para CHASSOT (2005) a observação dos fenômenos é um dos atos requisitórios no 

processo de construção das ciências. Os resultados de nossa pesquisa evidenciam que 

nossos estudantes observam seu entorno, o manguezal e que, em determindaos aspetos, 
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observam-o até com grande muita sutileza de detalhes. Os resultados também apontam 

que, mesmo sem dominar a terminologia científica-acadêmica, os estudantes  conhecem 

e utilizam todo um conjunto conceitos para se referir e explicar suas observações.  

 

“os fatos e os fenômenos estão em nosso redor. A observação é uma das exigências 

primeiras para fazer Ciências. Quem não vê o fenômeno não pode fazer qualquer outra 

inferência sobre o mesmo. Fenômenos acontecem ao nosso lado”. (CHASSOT, 2005). 

 

Diversas pesquisas realizadas em comunidades litorâneas do nordeste de brasileiro têm 

evidenciando a concordância  entre ambos tipos de conhecimento, aquele da 

comunidade de pescadores tradicionais e o da comunidade científica  (MARQUES 

(1995); ALVES E NISHIDA (2002); SOUTO (2004)). Ao nosso entender, muitos dos 

conceitos explicados por nossos estudantes guardam estreita relação com aqueles 

próprios do domínio científico. Mais ainda, muitos deles encontram-se incluídos nos 

currículos de ciências.  

 

Sem pretender fazer uma listagem detalhada, inequívoca e exata dessa bagagem 

conceitual, optamos por anotar alguns deles. Centrando-nos naqueles conceitos 

tangentes à biologia dos organismos, especialmente dos braquiúros, e às relações ser 

vivo/meio ambiente, consideramos que as explicações dos estudantes, “transcritas” na 

linguagem acadêmica, abrangem os seguintes conceitos: anatomia de braquiúros, 

funções dos nutrição, relação e reprodução nos seres vivos e nos braquiúros em 

particular, ciclos vitais nos seres vivos e nos braquiúros em particular, adaptações 

anatômicas, fisiológicas e etológicas, biodiversidade, meio ambiente aquático e aéreo, 

biocenosi, biotopo, hábitat e nicho ecológico, relações tróficas e impactos ambientais. 

Não pretendemos dizer, apresentando essa listagem, que os estudantes entram na sala de 

aula dominando os significados acadêmicos. Mas sim, queremos frisar que parte dos 

conteúdos conceituais que supostamente têm que ser trabalhados no ensino de ciências 

têm pontos de ligação com o conhecimento contextualizando que os meninos já trazem 

desde suas comunidades e que o ensino de ciências não deveria deixar de considerar 

esse aspecto.  

 

O ensino de ciências, sob nosso ponto de vista, também não pode esquecer que os 

estudantes oriundos das comunidades tradicionais de manguezal entram nas salas de 
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aula sabendo da existência de todo um conjunto de técnicas para o aproveitamento dos 

recursos do manguezal e freqüentemente, dominando as respetivas aplicações práticas 

(construção e aplicação das técnicas de pesca e coleta, tratamento e conservação das 

capturas, cálculo e prognóstico das marés, cálculo econômico compra/venda, etc.). 

 

Finalmente, devemos salientar que os estudantes também detêm um conjunto de valores 

sobre o ecossistema. O valor estético do manguezal (“quer conhecer o paraíso?”) e a 

tranqüilidade da área foram apontados por diferentes entrevistados que, como fez o 

desenhista da figura 0 (capa),  ressaltam esses valores em contraposição “aos 

equivalentes” da capital vizinha (“aqui é o porto do Baiacu, o porto, uma figura tão 

linda!  as canoas, não tem praia mas mesmo assim dá para conviver. É um lugar que eu 

acho que para mim é o melhor lugar, que ele é bom para se viver... é um lugar para um 

bocado de pessoas morar. Muitas pessoas vêm  assim para o Baiacu às vezes, quando 

tem festa em Salvador... vêm para Baiacu para não ficar no tumulto lá” (Jean, colega 

de pesca de um dos estudantes). O manguezal também é valorizado como fonte vital da 

economia e da alimentação da comunidade (“a gente sobrevive disso aí, são as riquezas 

naturais mesmo, e a gente vive disso aí. Tudo o mundo no Baiacu pesca, vive de arte de 

pesca, vai para o mar, pesca, marisca. É  uma riqueza para a gente, que isso aí é uma 

coisa que nos fornece muita coisa, que a gente vai para o mar, pega isso aí, vende, e 

sem isso aí a gente não faz nada, que isso é um arte de uma pesca, é um marisco muito 

gostoso.... sem isso aí a gente não somos nada, não se alimenta” (Jõao). Necessário de 

torna ressaltar dois aspectos importantes: o primeiro deles, que a valorização do 

manguezal sob esses pontos de vista não se contrapõe com a possibilidade de se desejar 

outra forma de vida. De fato e como indicam as observações de GRANDO, SILVA E 

SERRA (2003) na comunidade de pescadores de Praia do Forte, no litoral norte da 

Bahia, com a chegada de novas alternativas de renda, a geração mais nova  se interessa 

por outras opções de trabalho. O segundo aspecto a ressaltar constitui, a nosso entender, 

um importante problema de pesquisa de fondo socio-político-econômico: considerando 

que a comunidade valoriza a importância do manguezal, ao tempo que reconhece a 

alteração que nele  supõem certas ações antropológicas, porque tais ações continuam a 

ser efetivadas?   

 

“Deus fez o mundo, não foi?..... também essa pergunta a gente se faz, quando a gente 

está mariscando: da onde é que vem tanto marisco? da onde é que gente tira tanto 
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marisco.  Olha!,  de quinta feira em diante, isso aqui tem gente de meter medo. Todo o 

mundo leva todo dia: maré grande, maré pequena, maré baixa, você vê, de meio dia 

para tarde... Agora eu fico assim: não tem que ter um mistério?, tem um mistério!, 

Joana, que a gente não sabe ainda descobrir. Mais tem gente que toma conta desse 

pedaços, desse marzão, que todo o mundo são todo dia sem saber da onde é que ele 

vem, e nunca termina, e nunca acaba!. ... Essa  pergunta eu não posso te responder. E 

mistério de Deus, e das águas e da Rainha do mar.  Eu tenho certeza que ela vive aqui, 

nesse marzão. Ela vive, ela é dona desse pedaço e ela nunca quer que ninguém, meu 

Deus, venha para aqui buscar o seu pão e volte sem o seu pão. Nunca vi! aqui nunca 

teve caso de dizer assim eu fui para o mar e não troce nada, não levei nada, sempre tem 

uma coisinha. Aqui, nesse lugar, morre de fome quem é preguiçoso. Dinheiro faz falta, 

mais tendo a farinha em casa, tendo o sal, um o azeite, o dendê. Vem aqui e já pega o 

sururu, já pega o caranguejo, já pega o siri. Amarra um peixinho na linha, joga ali,  e 

daqui a pouco vem a catar os siri.... Mais é uma coisa linda o mar. Agora Joana, olhe 

bem para isso aí, como é que uma pessoa que mora no Baiacu que vai dizer que é um 

lugar ruim esse daqui?  E um lugar abençoado e as pessoas não da valor a isso aqui. 

Minha filha está doente. Eu fui-me embora para Salvador para dar... um ensino melhor 

para meus filhos, uma educação melhor para os meus filhos. Mais eu lhe digo a você, 

eu não troco isso aqui por nada desse mundo mais! (Dona Maria) 

 

Entendemos que o Ensino de Ciências deve-se esforçar para que os estudantes 

compreendam e saibam utilizar os conceitos e os procedimentos com os quais trabalha a 

ciência mas não pode desqualificar aqueles saberes, técnicas e práticas que são próprias 

de cada cultura que, aliás, servem de ancoragem para a construção de novos 

conhecimentos. Como alerta CAMPOS (2002), as leituras do mundo condicionadas por 

recortes disciplinares, recortes que obviam a realidade antidisciplinar do conhecimento 

que já trazem os estudantes,  podem supor limites até nas relações pedagógicas 

professor/estudante.  

 

O Ensino de Ciências, além de abordar conteúdos conceituais e procedimentais, também 

deve fomentar a valorização da construção do conhecimento, o respeito pela dignidade 

humana e a conservação da natureza. Sendo assim, consideramos importante salientar 

que o Ensino de Ciências deve ir além da divulgação de slogans do tipo “temos que 

conservar o manguezal”, “o lixo contamina”, “a sobrepesca é uma ameaça”. Deve 
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ajudar a entender as explicações dos fenônemos naturais implicados nessas ações ao 

tempo que deve constituir um espaço para refletirmos sobre as ações e 

responsabilidades individuais, coletivas e institucionais que, no seu conjunto, sejam 

uma chance para enfrentar os problemas que ameaçam o meio ambiente e a diversidade 

cultural, os problemas que ameaçam o manguezal. As interrogações representadas na 

fig. 36 (adaptada da figura 28) amostram os possíveis focos de debate a serem tratados.  

 

 
 

 
Figura 36 – Diagrama de relações entre certas práticas pesqueiras e condições 

ambientais e o estoque pesqueiro, segundo depoimentos dos entrevistados, incluindo 

focos de debate (?) a serem tratados nas aulas de ciências. 
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ANEXO I 

A) OBJETIVOS GERAIS DO TEMA MEIO AMBIENTE PARA O ESNINO 
FUNDAMENTAL (Parâmetros Curriculares Nacionais, p.197-198): 

• identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afectivamente ligados 

a ela, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma 

atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; 

• perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando 

posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, 

étnico e cultural; 

• observar e analisar fatos e situaões do ponto de vista ambiental, de modo crítico, 

reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo positivo, para 

garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; 

• adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a 

interações construtivistas, justas e ambientalmente sustentáveis; 

• compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das 

pessoas, tanto local quanto globalmente; 

• conhecer e comprender, de modo integrado, as noções básicas relacionadas ao 

meio ambiente; 

• perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de 

causa/efeito que condicinam a vida no espaço (geográfico) e no tempo 

(histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante das 

condições ambientais de seu meio; 

• compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de conservação e 

manejo dos recursos naturais com os quais interagem, aplicando-os no dia a dia. 
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B)BLOCOS DE CONTEÚDOS DO TEMA TRANSVERSAL “MEIO AMBIENTE” 

((Parâmetros Curriculares Nacionais, p.197-198): 

i) A natureza cíclica da “Natureza”: compreensão da vida, nas escalas geológicas de 

tempo e espaço; compreensão da gravidade da extinção de espécies e da alteração 

irreversible de ecossistemas; análise de alterações nos fluxos naturais em situações 

concretas; avaliações das alterações na realidade local a partir do conhecimento da 

dinâmica dos ecossistemas mais próximos; conhecimento de outras interpretações das 

transformações na natureza. 

ii) Sociedade e meio ambiente: reconhecimento dos tipos de uso e ocupação do solo na 

localidade; compreensão da influêcia entre os vários espaços; conhecimento e 

valorização do planejamento dos espaços como instrumento de promoção da melhoria 

da qualidade de vida; análise crítica de atividades de produção e práticas de consumo; 

valorização da diversidade cultural na busca de alternativas de relação entre sociedade e 

natureza. 

iii) Manejo e conservação ambiental: valorização do manejo sustentável como busca de 

uma nova relação sociedade/natureza; crítica ao uso de técnicas incompatíveis com a 

sustentabilidade; levantamento de construções inadequadas em áreas urbanas e rurais; 

conhecimento dos problemas causados pelas queimadas nos escosistemas brasileiros; 

conhecimento e valorização de alternativas para a utlilização de recursos naturais; 

conhecimento e valorização de técnicas de saneamento básico; conhecimento e 

valorização de práticas que possibilitem a redução na geração e a correta destinação do 

lixo, conhecimento de algunas áreas tombadas como Unidades de Conservação; 

reconhecimento das instâncias do poder publico reponsáveis pelo gerenciamento das 

questões ambientais. 
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ANEXO II 

 
 
 

RELAÇÃO ETÁRIA DOS ESTUDANTES ENTREVISTADOS 
 

PSEUDÔNIMO IDADE 
Caetano 13 anos 
Diana 13 anos 
Fábio 13 anos 
Jorge 13 anos 
Marisa 13 anos 
Pedro 13 anos 
Ana 14 anos 
Aaron 14 anos 
Eraldo 14 anos 
Iuri 14 anos 
Nilton 14 anos 
Maurício 15 anos 
Antônio 15 anos 
Gabriela 15 anos 
Luciano 15 anos 
Marco 15 anos 
Osvaldo 15 anos 
Roberto 15 anos 
Jõao 17 anos 
Chico 16 anos 
Ester 16 anos 
Gilmar 16 anos 
Juliano 16 anos 
Rafael 16 anos 
Tatiana 16 anos 
Vinícius 16 anos 
Jean 17 anos 
Joana 17 anos 
Roque 17 anos 
Bruno 18 anos 
Camilo 18 anos 
Maiara 18 anos 
Simone 34 anos 
Carlos - 
Olival -* 
Orlando -* 
Sebastião -* 

 
 
* Informantes de outras turmas 
- Não informada 
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ANEXO IV 

 
 
 
 

EXEMPLO DE ENTREVISTA SEMI-ABERTA CONDUZIDA ATRAVÉS DOS 
DESENHOS DO ANEXO V 

 
 
 

 
Participantes:  
Idade: 
Natural de: 
Data e local da entrevista: 
 
 
 
Reconhece o animal desse desenho? 

Como reconheceu que se trata de um ......?; o que é que ajudou a identificar o desenho? 

Onde ele mora? 

Como é a toca dele? 

O que é que ele come? 

Como sabe isso? 

Como percebem tão rápido a gente? 

Respira? 

Distingue o macho e a fêmea? 

Onde desova a fêmea? 

Sabe se ele muda? 

Ouviu falar caranguejo-de-leite? 

Ouviu falar que o caranguejo está mole?  

Capturam qualquer um? 
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ANEXO V 
 
 

DESENHOS ATRAVÉS DOS QUAIS FORAM CONDUZIDAS AS ENTREVISTAS SEMI-ABERTAS 
 
 
 

 
 

1º desenho25- Goniopsis cruentata  
 
 
 
 

 
2º desenho*- Ucides cordatus 

 

                                                 
25 Fonte: RODRIGUES, S.A. O   manguezal   e   a   sua   fauna. Departamento de 
Ecologia Geral . Instituto    de    Biociências    da    Universidade    de    São   Paulo  
ARTE : Frederico Lencioni Neto. http://www.usp.br/cbm/artigos/mangue.html 
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3º desenho*- Callinectes sp.  

 
4º desenho*- Cardisoma guanhumi  

5º desenho*- Uca rapax  

                                                 
* Fonte: RODRIGUES, S.A. O   manguezal   e   a   sua   fauna. Departamento de 
Ecologia Geral . Instituto    de    Biociências    da    Universidade    de    São   Paulo  
ARTE : Frederico Lencioni Neto. http://www.usp.br/cbm/artigos/mangue.html 
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