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Mulher, homem, criança, jovem, 
pessoa que já viveu mais... Seja qual 
for a sua idade, sua curiosidade para 
saber o que tanto está escrito nessa 
cartilha é porque você gosta de cultura. 
Mas, aquela cultura de raiz mesmo, 
cheia de conhecimentos que são o 
resultado daquele presente divino que 
recebemos: a VIDA.

Cultura são os diversos saberes, 
conhecimentos, expressões e 
realizações das pessoas que vivem em 
um mesmo lugar. É isso que esta cartilha 
tá trazendo: alguns dos muitos saberes 
do povo da Ilha Grande do Piauí, que no 
começo se chamava Morros da Mariana.

A Ilha Grande é a maior das mais de 70 
ilhas que formam o Delta do Parnaíba, 
único Delta das Américas em mar 
aberto, e que transformam esse rio em 
vários canais e igarapés para encontrar 
com o mar. Essa geografia faz do Delta 
do Parnaíba um lugar único, forte e de 
grande diversidade de vidas.

A população que ocupa esse território 
adquire a força da natureza, cria e recria 
sua existência e seus conhecimentos. 
Manifesta suas vivências e alegrias nas 

músicas, danças, coreografias, artes, 
culinária e ervarias, proporciona saúde 
para o corpo e a alma de quem se ‘achega 
e se aconchega’ nesse lugar.

Foi em meio a essa turbulência de 
vidas, culturas e natureza que o Projeto 
Culturando nos Morros da Mariana 
fez seu ninho e reuniu escritos sobre 
algumas delas. Com o apoio do Sistema 
de Incentivo Estadual à Cultura (SIEC) 
da Secretaria de Estado de Cultura do 
Piauí, o patrocínio da Equatorial Energia 
e a parceria da Colônia de Pescadores 
Z 7, o projeto convidou nove jovens 
e quatro educadoras para dialogar 
e escrever sobre o que tem de bom, 
bonito e gostoso na Ilha Grande.

Essa cartilha é o resultado dos nossos 
encontros presenciais e virtuais, pois 
a pandemia assustou e atrapalhou 
também o nosso caminhar. Contudo, 
não deixamos de estudar, conversar, 
pesquisar, ensinar e aprender sobre as 
diferentes culturas da Ilha Grande.

Então, venha com a gente!! Entre, se 
sente e se encante com as histórias 
da Ilha Grande do Piauí ou, se preferir, 
Morros da Mariana.

Oi, você aí... Oi, você aí... 
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morros da mariana:
uma história encantada

Porto do seu Firmino, onde os 
pescadores do bairro Baixão deixam 
suas canoas e a comunidade se 
refresca e lava roupas.

Islene Cristina Costa Araújo

Dona Maria de Fátima Meneses 
Costa, avó de Islene. “É a história 
de uma das primeiras moradoras 
daqui, chamada Mariana”.

Duna Morro Branco. Entre tantas 
que se movimentam conforme os 
ventos, formando lagos e lagoas .
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Ai, ai... Por onde eu começo essa história de uma pequena 
cidade abraçada por um mar salgado e um grande rio de 
água doce??

As pessoas desse lugar, desde que se entendem por 
gente, ouvem os mais velhos contar que há muito tempo 
atrás uma cobra tinha engolido uma criança às margens 
do rio do vilarejo. E que seria essa a história que deu 
origem ao nome do lugar: Morros da Mariana.

Conversando com minha avó, a dona Maria de Fátima de 
Meneses Costa, ela me contou que a história se baseia 
em uma das primeiras moradoras do local. Uma senhora 
chamada Mariana, que era humilde e estava lavando 
roupas no rio, com a sua netinha brincando logo ali perto. 
A menina, brincando, se distanciou dela um pouco mais e 
quando Mariana se deu conta, espantou-se com gritos da 
neta. Ao levantar os olhos de sua lida, lá estava uma cobra 
enorme no lugar onde a menina deveria estar. Não teve 
dúvidas, a cobra havia engolido a pobre menina. Mariana 
correu aos gritos e prantos, tropeçando e pedindo 
socorro... Encontrou dois homens que vinham da roça. No 
desespero, demorou um pouco, mas conseguiu explicar 
o que havia acontecido e eles lhe ajudaram. Ao chegarem 
no local, a cobra ainda estava lá.   Os moradores e 
amigos próximos se entristeceram e se enlutaram com 
o acontecido. Se comoveram e fizeram o sepultamento 
da menina onde, hoje, está localizado o cemitério da 
cidade. O povoado Morros da Mariana se transformou no 
município de Ilha Grande do Piauí. Mas, o bairro central 
se chama Morros da Mariana, lembrando a história da 
primeira moradora que perdeu a neta de forma muito 
triste.

Essa história é contada de diferentes formas. Para 
a nossa geração, é mais ou menos assim que nos é 
contada.
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Parteiras: saberes, práticas 
e histórias da vida chegando
Aparecida Fernandes da Silva

Parteira Ana do Nascimento Lima, 
mais conhecida como dona Alice. 
“Era emocionante fazer parte de 
um parto”.

Maria Eunice Fernandes da Silva, mão 
de Aparecida. “Tive dois filhos que 
vieram ao mundo vieram ao mundo 
com saúde graças às parteiras”.
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criança adoecer. Mas, todos os dias 
era preciso ver se o umbigo estava 
bom (cicatrizando). Se estivesse, ele 
podia cair com cinco dias ou com sete 
dias”.

Os partos eram em casa porque só paria em 
hospital naquela época, era quem tinha uma boa 
condição de vida. Outros casos de a mulher ir 
dar à luz no hospital era em caso de risco morte 
e quem tinha Funrural (Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural), que era o benefício das 
pessoas do interior.

A minha mãe, a Maria Eunice Fernandes da 
Silva, tem 79 anos, teve 17 filhos, só dois em casa. 
Mas, era porque ela sofria muito com os partos. 
Como ela tinha Funrural (Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural), ela conseguia ir para 
o hospital. Mas, as parteiras sempre ficavam 
cuidadosas com ela. Maria Eunice sentia muitas 
dores e tinha muito medo. Inclusive, uma das 
vezes que precisou parir em casa, ela teve as 
dores bem na hora que ia ‘conserta’ (limpar) um 
monte de peixe. Sentiu muita agonia. As parteiras 
ajudaram e deu tudo certo para a minha irmã, 
Maria de Lourdes Fernandes da Silva, nascer.

A minha avó acredita que se não fossem as 
parteiras, as mulheres sofreriam mais na hora 
dos filhos nascerem e muitas crianças poderiam 
nem nascer.

Aqui na Ilha, havia muitas parteiras na época 
que aprendiam com suas mães e avós. Tinha, 
pelo menos, uma em cada bairro. Algumas de 
quem minha mãe lembra são a dona Belia e Maria 
Bernarda, no bairro Cal; Maria Barra Grande e 
Raimunda Seba, no Tatus; dona Brozina no Baixão 
e aqui no Morros da Mariana eram a dona Benta, 
Fina Libanha e a Lucélia Reis.

“A importância da parteira na hora do parto era 
fundamental. Era muito importante porque era a 
parteira que fazia o parto para a criança nascer. E 
era emocionante fazer parte de um parto”. Esse é 
o depoimento da dona Ana do Nascimento Lima, 
mais conhecida como dona Alice, que contou a 
história da sua avó, Dona Aninha, parteira lá pelos 
anos de 1930.

Dona Alice me contou que naquela época, as 
parteiras faziam o parto das mulheres em casa, 
pois não havia médicos no interior. E as mulheres 
se cuidavam umas das outras. E cuidavam dos 
filhos de todas também.

As parteiras tomavam todo o cuidado na hora 
de uma mulher parir. Cuidavam tanto da criança 
como da mãe. E usavam o seu conhecimento 
de plantas medicinais para fazer o parto. Por 
exemplo, usavam o azeite da mamona nas partes 
íntimas da mulher para facilitar na hora da criança 
nascer. 

Quando chegava a hora, um dos procedimentos 
que as parteiras usavam era o do tamborete 
(banco) deitado. Nele, as gestantes se sentavam, 
abriam bem as pernas e a parteira colocava um 
penico debaixo da grávida para não ter o perigo da 
criança cair no chão na hora que vinha nascendo.

Dona Alice conta que “tirava um pedaço da 
casca da cana, bem fininho e utilizava para 
cortar o cordão umbilical. Depois esquentava um 
pedacinho de pano na lamparina, enrolava o pano, 
melava de azeite de mamona e enrolava a ‘tripa’ 
do umbigo da criança naquele pano”. Explicou a 
parteira.

Os cuidados com o umbigo da criança depois 
do parto, dona Alice explica que eram assim: 
“banhava a criança até o sexto dia. No 7° dia não 
banhava porque, na visão delas, era arriscado a 
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Caju: cores e sabores,
energias e alegrias
Aparecida Fernandes da Silva

O caju é uma das frutas nativas 
mais importantes do litoral do Piauí, 
especialmente da Ilha Grande.

Águida Rodrigues, amiga da Aparecida. 
“Gosto de fazer o suco do caju porque é 
natural, gostoso e rico em vitamina C”.
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O beneficiamento do caju

Eu mesma sou doceira de caju. Faço o doce desde 
que era menina nova. Mas, eu entrevistei minhas 
amigas Águida Rodrigues e Cleudiana Nascimento 
para compartilhar tudo o que sabemos sobre as 
delícias que se pode fazer com caju.

A Águida tem 47 anos e nasceu aqui na Ilha, na 
comunidade Cal. Ela disse que gosta de fazer o 
suco do caju porque é natural e rico em vitamina 
C. Com 20 cajus ela faz três litros de suco. “É muito 
fácil fazer o suco do caju. Precisa lavar bem e 
tirar os fundos (parte da fruta com o cabinho) 
e a parte que fica a castanha que é para o suco 
não ficar amargando. Bate aquela polpa até ficar 
bem batida, côa em uma peneira e coloca em uma 
garrafa ou jarra. Aí vai para a geladeira pra ficar 
bem geladinho, uma delícia!”, diz a Águida já com 
água na boca.

A Cleudiana também nasceu na comunidade Cal, 
tem 32 anos e faz doce de caju desde os 13. Diz ela 
que fazer doce é bom porque “é uma distração 
e é gostoso de trabalhar. A gente esquece os 
problemas e o doce sai melhor quando se trabalha 
com amor. O doce com amor sai bem feito”, afirma.

Nós temos quatro receitas de doce de caju: o 
simples, o doce de caju “esmagaiado” (esbagaçado), 
o de liquidificador e o doce de caju seco com calda.

Para o doce simples precisa de 1 (um) quilo 
de caju, um quilo de açúcar e água até acertar o 
ponto. Primeiro queime o açúcar na panela. Depois 
coloque o caju lavado e a água e deixe ferver bem. 
Quando a água secar coloque mais água e repita 
a quantidade de água até três fervuras. Quando 

O caju é uma das principais 
frutas nativas da Ilha Grande 
do Piauí. As vitaminas da 
fruta purificam o corpo 
humano das toxinas e das 
sujeiras que se acumulam 
no sangue. E a castanha do 
caju aumenta o colesterol 
bom chamado de HDL, que 
protege o coração.

Acho que é por isso que as pessoas da Ilha Grande 
têm um coração cheio de vida e alegria. Afinal, se 
tem uma fruta que esse povo gosta é o caju.

Existem dois tipos de caju: o vermelho e o amarelo. 
Tem caju grande e caju pequeno, azedo e doce. Dá 
para fazer suco ou doce com qualquer um dos tipos. 
Mas, para cozinhar com peixe ou colocar no feijão, o 
melhor é o pequeno, que chama cajuí e é bem azedo.

O caju também é utilizado pra alimentar animais 
como ovelhas, cabras, vaca, boi, porcos. Patos e 
galinhas também comem essa fruta. 

Quando chega a época do caju maduro é hora 
de catar a castanha do caju, que também é muito 
nutritiva e uma fonte de renda para quem coleta 
e beneficia. Nesse tempo, as pessoas preparam 
suas cestas e começam a caminhada. Para algumas 
pessoas, o local dos melhores “cajuzal” é bem 
distante, mas para outras é bem pertinho. Muitas 
delas têm a própria produção no seu cercado de 
casa, no quintal.

A temporada começa em julho e vai até o final de 
outubro. Nessa época, parece que a Ilha fica até mais 
cheirosa. Acho que é das flores. Depois que as flores 
viram frutas, o próprio caju fica cheiroso e enche o 
ar com seu perfume.
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de açúcar, pra ficar a calda do doce. Acrescentar 
castanhas para dar mais sabor no doce.

As quatro receitas ficam mais saborosas 
acrescentando castanhas na massa.

Quem faz doce de caju tem uma importante 
fonte de renda.

A castanha do caju

As castanhas de caju são muito apreciadas. São 
gostosas, nutritivas e, da mesma forma que o 
doce, rendem um bom dinheiro para quem quiser 
trabalhar com ela.

Existem dois tipos de castanhas. As pequenas e 
as grandes. Geralmente, as pessoas têm das duas 
no seu cercado. Servem para colocar no doce, 
fazer paçoca, e dindim com a venda das frutas, ou 
mesmo para comer ao natural ou torradas. 

Aqui na Ilha Grande, a venda de castanha é uma 
das mais importantes fontes de renda das pessoas. 
A Águida diz que a “venda da castanha ajuda 
muito no período da temporada, para a questão 
financeira porque dá comprar outros alimentos e 
a se manter nesse tempo da safra da castanha”.

o caju tiver mudado de cor 
para bem vermelho ele já 
está apurado. Pronto!

As mesmas quantias de caju 
e açúcar são usadas no “doce 
esmagaiado”: Coloque um litro 
de água na panela com o açúcar e o 
caju esmagaiado, ou batido, e deixe ferver. Mexa 
o tempo todo para o doce não grudar na panela. 
Quando o caju estiver bem vermelhinho o doce 
está pronto. 

O doce de caju de liquidificador usa 1,5 quilo 
de caju para um quilo de açúcar e um litro de 
água. Para o doce não ficar amargando corte o 
fundo e a parte de cima, onde fica a castanha dos 
cajus. Coloque os cajus na panela com água para 
ferver. Depois de fervido deixe esfriar e bata no 
liquidificador. Coloque novamente no fogo e deixe 
ferver até apurar o doce. Quando a água secar 
coloque mais água e deixe ferver só mais uma vez. 
Quando o caju estiver bem vermelhinho, coloque 
um quilo de açúcar e mexa novamente até ele ficar 
mais vermelho. Pronto, o doce chegou ao ponto. 
Retire do fogo e deixe esfriar. 

Já o doce de caju seco com calda você vai 
precisar de dois quilos de caju seco, um quilo de 
açúcar branco e água suficiente para cobrir os 
cajus. Esse doce começa secando o caju no sol 
por três ou quatro dias. Depois, retira do sol e 
lava os cajus. Coloque a panela no fogo e queime 
o açúcar. Coloque os cajus dentro e acrescente 
a água. Cozinhe até ferver. Quando estiver seco 
acrescente mais água. Repita por quatro vezes. 
Mas, deixe só os cajus cozinharem, não mexa. 
Quando estiverem bem dourados, o doce está 
no ponto. Para finalizar coloque um pouco mais 
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Caranguejos, caranguejeiros
e suas resistências

Caranguejeiros Evaldo 
José Pereira dos Santos 
e Gilberto Oliveira dos 
Santos. Um conhecimento 
que impressiona.

Sendo um dos recursos naturais 
presentes na nossa cidade em 
abundância, o caranguejo favorece 
os moradores das regiões litorâneas 
provindo dos seus manguezais. Aqui, 
no Delta do Parnaíba e na nossa Ilha 
Grande, ele é muito procurado e, 
constitui uma das principais fontes 
de renda dos catadores locais.

O caranguejo tem valores nutritivos 
que beneficiam a saúde. Sua carne 
fortalece o sistema imunológico, cura 
feridas, ajuda na saúde do coração, 
dos olhos e do cérebro, deixando 
nossos pensamentos saudáveis 
(saúde psicológica). É importante 
fonte de selênio, mineral muito 
poderoso para limpar o sangue. Os 
médicos dizem que é antioxidante.

Além disso, muito conhecido por 
que é muuuuiiito gostoso, esse 
crustáceo é um dos atrativos na 
culinária de muitos restaurantes 
locais. Atrai grande quantidade 
de turistas querendo consumir 

Seu Julinho, caranguejeiro. “Fui criado e 
criei minha família todinha às custas do 
caranguejo”.

Ana Maria Freitas da Costa
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Ana: Seu Julinho, o senhor cata caranguejo desde 
quando?

JULINHO - Eu comecei a catar caranguejo já velho, eu 
já tinha quinze anos. Só que quando eu era criança, 
eu ia pro mangue mais meu pai. Eu levava baladeira 
pra matar passarinho, quando eu era garotinho, 
tinha uns 10 ou 12 anos. Uma vez, eu resolvi tirar o 
caranguejo. Mas era na brincadeira. Sei que nessa 
brincadeira, eu peguei onze cordas de caranguejo. 
Aí, de lá eu comecei trabalhando só na diária pra 
aqui e ‘prali’. Deixei de estudar muito cedo. Com 12 

anos eu deixei de estudar, 
na segunda série. Aí eu 
fui trabalhar na diária 
com os outros. E quando 
eu completei 15 anos, aí 

eu fui tirar mesmo fixo, e 
até o ano passado eu tirei caranguejo. Esse tempo 
todinho...

Ana - O senhor acha difícil essa profissão?

JULINHO – Olha! Todo trabalho é difícil, é 
preocupante. Porque o trabalho, você tem que se 
esforçar, você tem que mentalizar, programar ele, 
como que se deve fazer pra melhor se dar bem. 
Mas, o bom do trabalho é o resultado. E por outro 
lado é uma terapia que você faz, tanto mental, como 
fisicamente. O trabalho tem toda essa dinâmica. 
Você trabalha porque tem um bom resultado, que é 
a sobrevivência. Por outro lado é bom porque você 
tá ali fazendo um exercício, sempre movendo o 
seu corpo. E com toda certeza, tanto o trabalho do 
caranguejo quanto o da pesca são bons. Qualquer 
trabalho tem essas vantagens, que é o resultado e a 
terapia que se faz.

ANA – Ele, o caranguejo, serve de alimento e fonte 
de renda para a sua família?

JULINHO – Sim! Fui criado e criei minha família todinha 
às custas do caranguejo. Ainda tenho hoje um filho 
que trabalha todo dia com ele. É um alimento que vem 
e também foi minha fonte de renda. Ainda hoje, posso 
dizer que sobrevivo do caranguejo. O caranguejo ele é 
englobado na pesca, e como não tem uma instituição 
que classifique o catador de caranguejo, a gente vive 
como pescador, porque a gente pesca também e é 
classificado como pescador associado da Colônia. 
E ela me ajudou a me aposentar, De qualquer forma 
sobrevivo da atividade.

essa iguaria pelo seu sabor adocicado e um pouco 
mais forto do siri. Os restaurantes oferecem: 
caranguejadas, patinhas, casquinhas, tortas, etc.

Do mesmo modo que as espécies de peixes tem a 
piracema, o caranguejo tem um tempo que ele faz 
sua “saída para a reprodução”, também conhecida 
como “andada”. Nesse período ele é protegido 
por lei. É uma forma de preservação da espécie 
e todos conhecem como período de “defeso do 
caranguejo”, funcionando de modo a ser proibida 
temporariamente sua captura durante a reprodução.

O defeso também determina o tamanho permitido 
de caranguejo a ser capturado. Através da medição 
da carapaça do animal, que é de 7 centímetros, o 
catador sabe que se estiver menor não deve capturar 
porque é um caranguejo muito jovem, que ainda 
não alcançou a maturidade para sua reprodução. 
Ele deve ficar na natureza até se tornar adulto e aí, 
poder se reproduzir.

Para compreender melhor sobre esse recurso 
natural que faz parte da nossa cultura aqui da Ilha, 
eu entrevistei seu Antônio Júlio Marques Araújo, 
mais conhecido como seu Julinho, que é catador de 
caranguejo desde a juventude.
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ANA – Muita gente comprava caranguejo do senhor? 
Para quem o senhor vendia?

JULINHO – Quando eu comecei a trabalhar eu vendia 
na feira. A gente trabalhava um dia sim e no outro dia 
ia vender na feira. Se fosse no inverno a gente ia por 
dentro da lama, atravessava essa vala aqui e saia lá 
na Fazendinha. Se era no verão, tinha um caminhão 
aqui que rodava. Não tinha estrada, tinha um aterro 
de barro, e quando era no verão ele vinha por dentro 
da vargem. Aí saía bem aqui no Santo Izidoro. Agora, 
depois que fizeram a estrada melhorou foi muito. 
Mas a gente saia daqui era duas horas da manhã, três 
horas, conforme a hora que a gente acordasse botava 
o galão no ombro pra ir pra feira pra vender. Aí, no 
outro dia a gente voltava de novo. Tinha, também, a 
viagem que a gente ia era de dormida. Passava dois 
dias lá e no outro dia ia vender.

ANA – E o que o senhor acha do defeso do caranguejo?

JULINHO – O defeso é essencial. Tem que haver o 
defeso. Mas, mesmo com o defeso, deveria ter, vamos 
dizer, a justiça. Porque o IBAMA é autoridade, e eu 
acho que ele tinha que ter uma forma de fiscalizar 
melhor. Porque enquanto você não pega a fêmea 
ou o pequeno ou em tempo proibido, eu vou lá e 
pego. A história é essa. Não basta ele fiscalizar você 
e me deixar solto. E outra, eles tinham que ter uma 
fiscalização era lá no ponto de trabalho, de saída ou 
de chegada, ou lá no ponto onde pega o caranguejo. 
Porque só vem lá o IBAMA e diz que tá proibido. 
Mas, daí, no período do defeso de quatro a cinco 
dias, ele chega aqui pra mim que sou comprador de 
caranguejo e pergunta: - quantas cordas você tem 
pra vender? Claro que eu respondo que não tenho 
nenhuma, mas na verdade eu tenho quinhentas 
cordas porque eu tenho muitos catador que vão 
tirar lá pra mim e vender. Então, da forma que tá 

não adianta ter defeso, o defeso tem que ser com a 
fiscalização rígida. Se é lei é lei, vamos respeitar pra 
defender o caranguejo.

ANA – O que o senhor acharia necessário para a 
profissão do caranguejeiro se tornar melhor?

JULINHO – Olha! Nós aqui criamos uma associação 
nesse sentido de melhorar de vida. As pessoas 
vieram até nós em busca de fixar uma associação 
pra catador de caranguejo e ela foi criada, só que 
ninguém ficou e só eu estou mantendo ela. A ideia 
era pra nós ter um mercado lá fora. Aí, a gente podia 
mandar o produto pro nosso comércio e dizer pro 
comprador “ó, nós tamo com um comércio”. Se tivesse 
dado certo, ia ser bom, os catadores iam pegar 
preço melhor. Hoje, a gente continua vendendo pro 
atravessador. Se a gente tivesse um mercado, ia ser é 
direto da associação para o mercado. Uma vez fui pra 
Fortaleza porque encontrei venda pra caranguejo 
lá de três mil cordas por semana. Nós éramos em 
22 catadores de caranguejo. Deixei os homens lá 
na praia pegando caranguejo, vim com o compadre 
Abraão por cima das dunas e fomos pra Fortaleza, 
arrumamos lá o trabalho. E quando nós chegamos 
aqui, os homens já tinham vendido os caranguejos 
tudinho pros atravessador. E aí o mercado lá ficou 
sem a nossa presença, nunca mais a gente foi lá. Aí 
é assim, um pouco complicado. Mas, eu acho que pra 
melhorar só os catadores se unindo.
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Para contar essa história entrevistei o seu 
Francisco das Chagas Gomes dos Santos, mais 
conhecido como seu Neném, que é pescador, um dos 
moradores mais antigos do município Morros da 
Mariana e ex-tesoureiro da Colônia de Pescadores 
Z 7. Também conversei com o pescador aposentado 
seu Raimundo Nonato Rodrigues, mais conhecido 
como seu Manoel, e o Lucimar Rodrigues, atual 
presidente da Colônia.

Seu Neném conta que se tem suspeita que “quem 
fundou a Z 7 foi um oficial da Reserva da Marinha 
que morava aqui no Morros. Se chamava Fernando 
e foi professor dos moradores mais velhos da Ilha”. 

O ano da fundação da Z 7 é 1929 reconhecido pelo 
juiz. No último ano do mandato da diretoria em que 
seu Neném era tesoureiro, foi solicitado o registro 
da Colônia, mas o promotor só aceitava registra-la 
em 1980. O acordo foi de que se fizesse uma Ata 
com assinaturas dos pescadores dizendo que ela 
existe e é reconhecida na Receita Federal desde 
1929. Hoje, a Colônia tem o reconhecimento de que 
ela existe desde 1929, mas seu registro legal é de 
1980.

As Colônias mais antigas foram fundadas pelas 
Capitanias dos Portos porque “naquela época, nos 

colônia de pescadores z7
uma história em construção
Aparecida Fernandes da Silva

Seu Manoel. “Construir a sede 
da Colônia não foi um trabalho 
fácil, mas foi bonito”.

Lucimar Rodrigues, presidente da 
Z 7. “A Colônia é a instituição dos 
pescadores e luta pelos os direitos”.

Seu Neném. “No ano 1940 tinha 
a guerra e os pescadores eram 
considerados os vigilantes da 
praia”.
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anos 1940, tinha a guerra. Então, os pescadores 
eram considerados os vigilantes aqui da praia, se ele 
visse qualquer coisa estranha era para comunicar a 
Capitania”, explica seu Neném e diz que “a sede da 
Colônia Z 7 foi doada pela Capitania e quem fazia a 
eleição nas Colônias era a Capitania. Depois ela foi se 
distanciando e entrou a SUDEPE (Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca). Depois, a SUDEPE 
acabou e veio o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente)”.

Nessa época da Capitania, “o pescador não tinha 
direito a nada, só tinha direito de pagar para 
pescar para não pegarem ‘os aparelho’ dele”, diz seu 
Neném. Só depois que os pescadores começaram 
a administrar a Colônia é que começaram a 
conquistar seus direitos. A aposentadoria foi um 
deles. Seu Neném explica que “a aposentadoria do 
pescador era pelo Funrural (Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural), o pescador pegava carona com 
os trabalhadores rurais. Depois que os pescadores 
foram reconhecidos como profissionais, 
conseguiram a aposentadoria, mas aqui na Ilha 
tinha muita dificuldade de conseguir. Foi quando, lá 
pelos anos de 1900, o Batista como presidente da Z 
7 conseguiu conversar com o INSS e os pescadores 
da Ilha Grande começaram a se aposentar como 
pescadores”.

Com o tempo, outros direitos foram sendo 
conquistados. Em 1992, conquistam o seguro 
defeso, direito do pescador para se manter durante 
a época da reprodução dos peixes. Mas, para 
conseguir o seguro, “tinha que sair daqui da Ilha 
Grande pra Parnaíba e ir no Ministério do Trabalho. 
Saiam muito cedo, a pé porque os pescadores não 
tinham dinheiro nem pra pagar a passagem. Passava 
a noite todinha lá”, explica seu Neném. A Colônia 
Z 7 se organizou para ajudar os seus associados 

a encaminhar os documentos para conseguirem 
seguro defeso. Ajuda até hoje.

Foram oito presidentes que administraram a Z 7 
desde a sua regularização como pessoa jurídica, em 
1980. Em 2013, a assembleia dos associados aprovou 
que o mandato seria de quatro anos, com direito a 
uma reeleição.

Mostrando que união faz a força, os pescadores 
fizeram um mutirão para a construção da sede da 
Colônia. Seu Manoel, que é um dos mais antigos 
moradores do Morros da Mariana, diz que o trabalho 
foi duro: “os pescadores foram no mangue tirar as 
madeiras. Levaram uma canoa grande e ficaram 
vários dias trazendo madeira para a construção”, 
conta seu Manoel, dizendo que “não foi um trabalho 
fácil, mas foi bonito”.

Foi essa força dos pescadores que trouxeram 
muitas melhorias para a Colônia Z 7. O pescador 
Lucimar Rodrigues é o atual presidente da Colônia 
e ele conta que a luta nunca foi fácil, “mas graças ao 
entendimento de que a Colônia é a instituição dos 
pescadores, que luta por eles a solicitar os direitos 
para o governo, muitas coisas nós conquistamos”. 

Hoje ela tem uma sede boa e confortável, com salas 
de reunião e de trabalho, um carro, computadores 
para trabalhar mais rápido na documentação 
dos pescadores, cadeiras e sofá pros pescadores 
ficarem a vontade enquanto esperam ser atendidos. 
Tem até cafezinho com biscoitos. A Colônia, na 
nova administração, tem melhorado muito para 
atender os pescadores, mas para Lucimar “o melhor 
patrimônio da Z 7 são os mais de três mil associados”, 
diz com satisfação o pescador e atual presidente. 

19



Música e emoção na
fanfarra da ilha grande
José Caio Vale A. do Nascimento

A Banda Municipal de Ilha Grande é considerada 
uma Fanfarra Simples por ser composta 
predominantemente por instrumentos de 
percussão e alguns instrumentos de sopro.

Silas Sales, ex-coordenador da fanfarra da 
Ilha Grande. “A música transforma a sociedade, 
promove cidadania e deixa as pessoas sensíveis 
às questões humanitárias”.
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Pense em grupo de jovens 
uniformizados marchando e 
tocando cornetas, trompetes 
e bumbos em um evento 
cívico como 7 de setembro. A 
imagem que veio na cabeça é 
de uma fanfarra, né? Pois é 
isso mesmo, uma fanfarra 
faz eventos cívicos e é um 
grupo disciplinado na harmonia 
musical e sincronizado nos movimentos 
coreográficos.

Chamadas também de Bandas Marciais, as 
fanfarras reúnem instrumentos musicais de 
sopro e percussão, realizam uma coreografia 
com movimentos rítmicos e de malabarismo com 
bastões e bandeiras que combinam com as batidas 
e os acordes musicais.

Apresentam-se em locais abertos, como nas 
ruas e campos de futebol, e em lugares fechados 
como em ginásios esportivos. No Brasil, existem 
diferentes categorias de fanfarra, das mais Simples 
até as Bandas Marciais.

Aqui, na Ilha Grande existe uma banda de Fanfarra 
e para conhecer um pouco sobre ela entrevistamos 
o ex-coordenador, o senhor Silas Sales.

Caio: Sr. Silas, como é considerada a fanfarra da 
Ilha Grande?

Sr Silas: A Banda Municipal de Ilha Grande é 
considerada uma Fanfarra Simples por ser porque 
é composta predominantemente por instrumentos 
de percussão e alguns instrumentos de sopro. 

A Banda tem maior variedade nesses instrumentos, 

incluindo trompetes que facilitam a variação 
dos sons que o grupo adquire e aumentam as 
possibilidades sonoras harmônicas. Por isso, 
apesar de ser Embora seja uma fanfarra simples, 
as apresentações ficam com uma sonoridade mais 
agradável.

Caio: O que é preciso saber ou fazer para participar 
da banda?

Sr Silas: O ingresso na banda depende de cada 
coordenador, pois ele é o responsável por 
determinar as diretrizes do grupo. Em minha 
gestão eu extingui o sistema que promovia medo 
e humilhação pública para aqueles que queriam 
participar da Banda. Nesse sistema a pessoa ficava 
no meio de uma roda cercado por todos os demais 
participantes da Banda. Aquele que desejava entrar 
na banda tinha que tocar corretamente os toques 
tradicionais em meios a gritos de pressão e olhares 
crucificadores. Se a pessoa errasse em algum 
momento era desclassificado e tinha que suportar 
ser zuado e humilhado com gritos e risadas.

Eu não concordava com isso, então adotei um 
sistema mais humanizado e proveitoso. Montamos 
uma turma com aqueles que desejavam participar 
e eram ensinadas noções básicas de batidas e 
passadas, marcações de passos e movimentos 
de baquetas dentro de um prazo estabelecido 
que chegasse de entre 15 a 20 dias. Aqueles que 
mostrassem desempenho satisfatório eram 
integrados à Banda.

Caio: Em sua opinião, a música é importante para 
os jovens do Morros da Mariana (antigo nome do 
município de Ilha Grande)?

Sr Silas: Muito! A Música tem papel transformador 
na sociedade, transformando modificando 
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conceitos de cidadania, ações para consigo mesmo 
e com o próximo, nos deixando mais sensíveis às 
questões humanitárias. Impossível ter o contato 
com a música sem ter, pelo menos, um pouco do 
seu caráter moldado. Impossível ter contato com 
a música e não sentir o arrepio das batidas e a 
emoção no fim de cada apresentação. 

A Música causa emoções que são difíceis de até 
mesmo explicar o sentimento no momento em que 
se faz música canção.

Caio: Quem fundou e desde quando existe fanfarra 
em Morros?

Sr Silas: Poucos são os registros históricos da 
Banda Municipal, mas de fato a Banda foi criada 
no ano de 1997. Em parceria com minha amiga 
Sueli Lima que, na oportunidade, mandamos para 
a Câmara Municipal de Ilha Grande a minuta da lei 
de criação da Banda Municipal. Assim, de direito 
a Banda foi criada por meio da Lei n° 327 de 11 de 
setembro de 2018, com o nome de Banda Municipal 
João Batista Freire da Costa, em homenagem ao 
grande saxofonista da nossa cidade.

Caio: Quais instrumentos se tocam na fanfarra?

Sr Silas: A Banda é composta por alguns 
instrumentos que juntos fazem a harmonia 
tradicional dos eventos cívicos. São eleSr. Silas: 
Pratos; Cornetas e Trompetes; Caixas e Tarois; 
Surdos Pequenos, Médios e Grandes; Bulbos e 
Treme Terras. Temos também uma ala que criei 
em meu primeiro ano de Coordenação que não 
são vcompostas por instrumentos musicais, mas 
que usam a música para expressar movimentos 
corporais e embelezar mais ainda a Banda que são 
as Balizas.

Caio: Quantos participantes têm?

Sr Silas: Até o ano de 2020 a Banda Municipal da 
Ilha Grande tinha 160 componentes.

Caio: Quantos encontros e ensaios a banda faz por 
ano?

A Banda tradicionalmente faz sua apresentação 
no dia 06 de setembro em alusão ao desfile de 
Independência do Brasil. Assim, os ensaios sempre 
acontecem em torno de três meses antes da 
apresentação.

Caio: Onde acontecem os ensaios?

Sr Silas: Os ensaios acontecem em ambiente aberto 
na Avenida Martins Ribeiro próximo à Praça central 
da cidade.
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A cultura da Ilha Grande do Piauí se manifesta nas 
tradições que marcam a identidade do povo que mora aqui. 
São danças, folguedos, artesanato e culinária que mostram 
a diversidade de cores, formas e sabores dos modos de vida 
que existem na Ilha e que contribuem com o fortalecimento 
da identidade da população.

Uma dessas manifestações culturais que envolve dança, 
amor e muita tradição é o grupo das lindas e graciosas 
Pastorinhas da Ilha. Formado por mulheres da comunidade, 
elas se reúnem na semana de 1° a 6 de janeiro para fazer as 
tradicionais danças nas casas dos moradores, seguindo a 
tradição cristã dos Reis Magos que visitaram Jesus Cristo 
logo após o seu nascimento.

Dona Maria Elisa, moradora da cidade já falecida, foi quem 
montou o grupo lá pelos anos 1990. Ela era conhecida como 
Maria Grande e sempre foi muito animada e animadora da 
comunidade. É avó do atual coordenador do grupo, Lúcio 
Carlos Pereira Santos, que assumiu a coordenação da dança 
para dar continuidade à arte de sua antecessora. Com o tempo, 
ele se tornou um dos principais animadores dessa dança, 
tradição e cultura. Lúcio continua resgatando e fazendo a 
revitalização da identidade do grupo nas comunidades da 
Ilha, apesar das dificuldades. “Tentar manter a cultura viva 
é uma luta diária, principalmente no mundo de hoje onde as 
novas gerações não dão valor às tradições e ouvem músicas 
de fora”, diz, mas se anima quando pensa no tamanho do 
grupo: “mesmo assim contamos com 22 participantes”.

A história de Lucio é de admiração pela avó e pela mãe. Ele 
conta que foi a animação delas, apesar das dificuldades que 
enfrentavam, que o estimularam a reconstituir o grupo. Essa 
é sua história:

As pastorinhas de
ilha grande do piauí
Celiane Damasceno Silva

Lúcio Carlos Pereira Santos e sua 
irmã Francinete Silva, a Netinha. 
“Manter a cultura viva é uma luta 
diária, é difícil, mas contamos com 
22 participantes bem animadas”.

As Pastorinhas da Ilha Grande do Piauí. Acorda, 
chega na janela que o céu está estrelado, (...) Vem 
ouvi a bela serenata, com o raio da lua a iluminar.
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“Minha mãe, quando era moça, brincava de 
Pastorinhas com suas colegas. E avó incentivava 
as jovens. Mas, minha vó desistiu por dificuldades 
de manter mesmo o grupo. Minha mãe, já depois 
de casada, se animou e recolocou o grupo 
novamente. Chamou as mulheres casadas da 
comunidade para fazer parte da dança. Nessa 
época, elas brincavam com roupas de papel 
coloridos porque não havia possibilidade 
financeira de comprar tecidos. Anos depois, 
com a brincadeira mais organizada, elas 
começaram a comprar tecidos para fazer as 
roupas. Mas, certa noite, elas saíram para 
brincar nas casas e quando chegaram 
no bairro dos Morros, minha mãe e 
os músicos chegaram em uma casa, 
começaram a cantar e quando olham 
para trás... Só estava ela é os tocadores. 
Não sabe porque as pessoas não 

acompanharam todo o trajeto. Ela se sentiu 
muito triste e, aí, depois desse dia que ela desistiu. 
Depois de cinco anos, minha irmã conversou 
com uma amiga e se perguntaram: Porque não 
organizamos as Pastorinhas novamente? Pois se 
animaram e começaram a convidar novamente as 
mulheres”.

“Minha irmã Francinete Silva, que a gente chama 
de Netinha, fez o resgate da história e das músicas 
das Pastorinhas e chegou para mim fazendo o 
convite para tentarmos novamente colocar a 
brincadeira. Topei na hora! Aí, fomos comprar 
as nossas roupas e convidar os tocadores. A 
primeira que convidamos foi dona Dete, uma 
das primeiras moradoras aqui do Baixão. Ela 
sempre foi a percussionista da Ilha. É ela que 
toca o famoso tambor das Pastorinhas, faz parte 

da organização e é peça fundamental do grupo. 
É na sua residência que acontece o encontro e 
saída do cortejo das Pastorinhas todas as noites. 
E no final fazemos um jantar em comemoração à 
nossa brincadeira, com o dinheiro arrecadado das 
noites brincadas”.

Em meio ao relato, Lucio fala com certa tristeza 
sobre as dificuldades que enfrenta pela falta de 
auxílio: “Infelizmente, enfrentamos dificuldade de 
apoio para nossa cultura. Não temos patrocínio 
de nenhum órgão público”, reclama, mas diz que 
isso não desanima, “mesmo assim, não deixamos 
a peteca cair e continuamos colocando todos os 
anos nossa brincadeira nas ruas”.

As apresentações foram paralisadas em 2021 
por conta da pandemia: “está com um ano que 
tivemos uma pausa por conta dessa pandemia 
que nos assola”, mas se anima quando diz que 
tudo isso vai passar.

As Pastorinhas representam a visita e os 
presentes que a Família Sagrada recebeu dos Reis 
Magos dias após o nascimento do menino Jesus. 
Nesse cortejo, algumas personagens se destacam 
na apresentação. Lucio conta quem são e o que 
simbolizam.

“Em nossa brincadeira temos a ‘Camponesa’, 
que tem o papel de alegrar a noite ao dançar e 
espalhar suas flores pelo lugar que visitamos 
e temos a ‘Ciganinha’ que tem um dos papeis 
principais da dança. Ela é a responsável por 
receber a oferta que os donos das casas nos 
oferecem. Essas ofertas podem ser em dinheiro, 
comida e bebidas. Há a oferta de vinho, que não 
pode faltar na noite para animar o nosso cortejo. 
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A comunidade participa em peso para apoiar 
as nossas mulheres. Somos a alegria do mês de 
janeiro”.

As canções cantadas nas casas onde as 
Pastorinhas chegam são poéticas. Lúcio cita 
duas que, segundo ele, são as principais: “Temos 
a canção de entrada, que se chama ‘Acorda’, que 
é justamente para acordar o morador para 
receber a apresentação. E a da despedida, que 
claro, é cantada quando o grupo se despede da 
casa que o recebeu. São saudações que emitem 
todo o sentimento de acolhimento e desejos 
de felicidade.

Para Lucio, as Pastorinhas são importantes 
na sua vida porque fazem parte da sua infância, 
da sua formação e da força que avó, mãe, irmã 
e as outras mulheres lhe proporcionaram. Elas 
trazem à memória e ao coração a alegria e o 
orgulho de viver em uma comunidade: “Eu tenho 
muito orgulho em saber que em nosso bairro 
Baixão tem uma brincadeira tão bonita e tão 
saudável, que representa nossa comunidade, 
que atravessou gerações e chegou até mim. 
Só fico triste porque sinto que vai ser difícil 
a nova geração fazer a continuação de nossa 
brincadeira. Também sinto um descaso do  
município que não faz nada para divulgar e 
promover nossa cultura. Não tem incentivo nas 
escolas para que as crianças possam conhecer 
e possam se interessar por nossa cultura local. 
Mas, vamos resistir com nossa alegria. A alegria 
das Pastorinhas!”.

As Pastorinhas da Ilha Grande do Piauí não 
é apenas uma dança ou uma brincadeira de 
começo de ano. Mas, é um símbolo vivo de 
resistência da cultura e da arte do nosso povo. É 
o fortalecimento da identidade da comunidade 
ilhagrandense.

ACORDA

Acorda, chega na janela que o céu está estrelado,O Santo Reis do Oriente em vossa porta é chegada.Desperta de um grande leito, abre a janela vem ver.Vem ouvi a bela serenata, Com o raio da lua ilumina,O Santo Reis do Oriente, as portas mandas abrir.

DESPEDIDA

Temos a canção de despedida que é assim:

Andorinha bateu asas e foi embora

Está na hora da nossa partida,

Adeus meu anjo abraçar, abraçar meu anjo querido,

Eu digo adeus que já me vou, eu já me vou,

Outro dia eu vou voltar, eu vou voltar,

Adeus, até outro dia, até outro dia,

Que esse dia já passou, que já passou,

Tenho saudade, aqui não fico, eu vim aqui para can-

tar

As moças são deliciosas, belas e formosa. Lindas 

com uma rosa.
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Coração Junino:
um canto e um encanto
a cada compromisso
Islene Cristina Costa Araújo

Jorge Meneses e Isaias Coutinho. Animadores 
e organizadores do grupo Coração Junino, da 
Ilha Grande. “A quadrilha é uma forma de unir os 
jovens, brincar o São João e sermos felizes”.

“Com nosso Coração Junino conseguimos tirar 
os jovens da ociosidade, ajudar eles a serem mais 
responsáveis pelo que eles se comprometem. E 
eles cumprem, participam e fazem a festa”.

O casamento do Coração Junino é o ponto alto 
da apresentação. A noiva Ana Camile Vieira e 
o noivo Isaias Coutinho se emocionam com a 
alegria em sua homenagem.
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Em um modo geral, a nossa tão famosa quadrilha 
originou-se na França, na cidade de Paris, no século 
XVIII.

Muita gente se encanta pela beleza dos trajes, 
tanto feminino quanto masculino, todo aquele teatro 
que envolve a dança. Mas, muitas vezes, o enredo 
contado só vai até o meio da atuação, pois tem um 
limite de tempo para a história rodar em quadra.

Para tudo correr bem, são exigidos ensaios durante 
o ano todo até chegar à época das festas juninas. É 
uma tensão muito grande durante os preparativos, 
pois é preciso dar conta dos ensaios, das músicas, 
da coreografia e dos figurinos. Tudo, praticamente, 
feito pelos brincantes. A confecção dos trajes, por 
exemplo, são bordados pelos próprios quadrilheiros.

Mas, todo o esforço vale a pena quando se está 
na quadra. Eu mesma fico envolvida com o ritmo da 
música. Meu coração pulsa no ritmo das batidas e 
nas orientações do animador. É uma emoção muito 
grande.

Fica mais emocionante também porque toda 
a dança é movida pelos olhares encantados das 
pessoas que assistem ao espetáculo, verdadeira 
cultura brasileira.

Aqui na Ilha Grande, eu e minha colega, Jennifer 
Raissa Galvão Sales, fazemos parte do grupo Coração 
Junino, que tem mais de 20 integrantes. A Raissa 
adora dançar, principalmente porque o público gosta 
de assistir. Ela diz que “realizar as apresentações e 
sentir que o público gosta de ver nosso esforço é 
gratificante”. Ela concorda comigo que o Coração 
Junino fortalece a cultura da Ilha Grande. “Eu acho 
bastante importante, pois é uma maneira de não 
deixar a nossa cultura ser esquecida. E apesar de 

ser uma cidade pequena, manter 
uma quadrilha é uma forma de 
valorizar nossas raízes”.

Para saber mais sobre o Coração Junino, eu 
entrevistei o seu Jorge Meneses, que é animador de 
quadrilha e organizador do grupo, na Ilha Grande 
do Piauí. Ele contou sobre essa festa que acontece 
todos os anos aqui na Ilha. Nessa época de São João, 
toda a população fica com o coração junino pulsando 
forte para prestigiar e torcer pelo sucesso do grupo.

Seu Jorge comanda o Coração Junino desde 2016.

Islene: Seu Jorge, de onde vem a sua paixão pela 
quadrilha?

Seu Jorge: Na verdade desde pequeno. Gosto muito 
da cultura em si, mas minha paixão pelo mundo 
junino é uma coisa que não consigo explicar, é uma 
paixão que não se consegue falar, só sentir.

Islene: E porque  formar um grupo aqui na Ilha 
Grande?

Seu Jorge: A ideia veio do Isaias Coutinho, meu 
grande amigo, que tem uma Paixão enorme pelo 
mundo junino. E vendo a necessidade de brincar, de 
dançar quadrilha, tivemos essa ideia de montarmos 
um grupo Junino, uma quadrilha, como uma forma de 
unir os jovens, brincar o São João e sermos felizes. 
Só que não sabíamos que ia tomar uma proporção 
tão grande.

Islene: Quantas pessoas toparam entrar no grupo?

Seu Jorge: Poucas. Eu, Isaias, Telma e Manuel. Nosso 
grupo de amigos que também amam esse mundo. 
Mas, logo depois, formamos a Diretoria do Grupo, 
convidamos mais amigos, eles gostaram da ideia e 
vieram junto.
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Islene: Como é feita a escolha das músicas?

Seu Jorge: Na verdade, a escolha das músicas 
é feita pelo Isaias que é nosso coreógrafo. 
Pensamos no tema juntos e, então, ele vai para 
a pesquisa, selecionar e escolher as músicas 
que venham a casar com o tema escolhido. E 
podemos afirmar que não é uma escolha tão 
fácil.

Islene: E os trajes, como são preparados e quem 
costura eles?

Seu Jorge: Assim como as músicas, o figurino 
também tem que casar com o tema. Tudo tem 
que estar em conjunto para o tema ser mostrado 
e compreendido tanto em coreografias como no 
visual do figurino. E pode ter certeza que cada 
um de todos aqueles detalhes que os figurinos 
mostram, tem uma história que casa com o tema. 

Islene: Quais as dificuldades que o senhor 
enfrenta para manter o grupo ativo?

Seu Jorge: Falta de incentivo do poder público. 
São poucas as pessoas que acreditam na 
cultura. Somos nós mesmos que corremos atrás 
de montar nosso figurino e todos os nossos 
trabalhos. Assim como as outras festas juninas, 
nós fazemos rifas, feijoadas e outras coisas para 
arrecadar dinheiro. É suado, mas conseguimos 
sempre.

Islene: E as satisfações que o grupo traz para a 
cultura de Ilha Grande, quais são?

Seu Jorge: Com essa ideia nós vamos na 
contramão desses que ainda não acreditam na 
cultura. Com nosso Coração Junino conseguimos 
tirar os jovens da ociosidade, ajudar eles a 
serem mais responsáveis pelo que eles se 
comprometem. E eles cumprem, participam e 
fazem a festa.

Islene: Que mensagem o senhor tem para as 
pessoas nesses tempos difíceis?

Seu Jorge: Que precisamos confiar que dias 
melhores virão. Que essa tempestade vai passar 
e que logo estaremos juntos fazendo o que 
gostamos.
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Rendeiras de bilro:
a tecnologia é a inteligência
Samuel Santos da Silva

“Antigamente tudo era mais difícil. Como as mulheres 
trabalhavam em casa, não tinham espaço para fazer 
renda, então as rendeiras mais velhas falaram que era 
melhor fazer um lugar pras rendeiras se juntarem e 
facilitar na hora de produzir e vender para os turistas”. 
Foi com o pensamento no passado que a rendeira 
Ednalva Maria Alves Silva começa a responder as 
perguntas que fiz durante nossa entrevista.

A renda de Bilro do Morros da Mariana é muito famosa. 
As rendeiras já ganharam muitos prêmios, entre eles o 
“Top 100 de Artesanato do Sebrae Nacional”. Também 
vestiram muitas celebridades, como a primeira-
dama de um ex-presidente da República e artistas de 
novelas. 

A arte de rendar com a linha presa a um pauzinho 
de madeira e amarrada no em um coco de tucum 
é desafiadora. A rapidez das mãos para lançar o 
bilro de um lado a outro é impressionante. Os olhos 
nem conseguem acompanhar de tão rápido que é. O 
trabalho exige paciência e dedicação.

Na entrevista que fiz com dona Ednalva, ela conta 
um pouco da história da arte da renda de bilro e sobre 
a organização que tiveram para poder aumentar as 
vendas.

A entrevistada conta que em 2002 foi fundada a Casa 
das Rendeiras. Conta também que “as meninas mais 
novas viam suas mães e avós fazendo renda e então, 

Rendeira Ednalva Maria Alves Silva. “Eu 
lembro que eu tinha 7 anos e já via minha 
avó fazer renda. Eu fui criada pela minha 
avó, mas chamava ela de mãe. Aí, chegou um 
dia que eu falei; mãe, eu quero aprender”.
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tomavam gosto pela coisa” e, com isso, preservavam 
o conhecimento vivo. Tendo como material uma 
almofada e um bico chamado “olho de pombo”, elas 
começavam seu trabalho de trançar as linhas. Como 
antigamente não tinha ‘xerox’ (para copiar os desenhos 
do padrão das rendas), tudo tinha que ser produzido 
na mais perfeita capacidade artística, “a inteligência 
era a nossa tecnologia”, diz dona Ednalva.

Com o trabalho bastante conhecido até mesmo 
fora do município de Ilha Grande, as rendeiras se 
entristecem com o pouco interesse da população em 
conhecer sua arte. Gostariam de ser mais visitadas 
pelas pessoas da Ilha para que uma cultura tão bonita 
e rica não seja extinta com o passar dos anos. Acham 
que seria importante “a prefeitura investir em cursos 
de renda de Bilro para trazer as jovens para mais perto 
de suas raízes”.

Mas, vamos deixar que dona Ednalva explique para 
nós toda essa história...

Samuel: Como tudo começou, dona Ednalva? Conte 
pra gente sobre a associação e o desejo de montar um 
lugar para todas as rendeiras se juntarem para fazer 
seu trabalho?

Ednalva: Na verdade, já existia a renda. Tinha as rendas 
de bico e renda. Eu lembro que conheci o trabalho 
através da minha avó trabalhando em casa. E tinha 
uma mulher que vinha de Parnaíba comprar as rendas 
e levava as rendas da vovó para vender lá. Ela andava 
de casa em casa comprando as rendas das rendeiras. 
Um dia, as rendeiras mais antigas resolveram que seria 
melhor fazer uma casa para poder juntar as rendeiras. 
Para quando os turistas viessem de fora, já saber onde 
procurar. Elas acharam a ideia muito boa e foram atrás 
de apoio. Conseguiram e arrumaram essa casa onde é a 
Casa das Rendeiras até hoje. E também essas pessoas 
ajudaram a formar a associação, em 2002. E algumas 

rendeiras foram trabalhar lá e até hoje a gente está 
trabalhando. Eu já estou há 19 anos na associação das 
rendeiras.

No começo, a gente começou a fazer vestidos, blusas, 
aplicações. A Socorro, nossa presidente, investiu muito 
e, hoje, temos orgulho de nós mesmas, rendeiras, por 
conta que nosso trabalho está no Brasil e no mundo 
inteiro.

Samuel: Quando uma rendeira começa a ser rendeira 
e desde quando a senhora faz rendas?

Ednalva: Eu lembro que eu tinha 7 anos e já via 
minha avó fazer renda. Eu fui criada pela minha avó, 
mas chamava ela de mãe. Eu via minha avó fazendo 
renda e tinha curiosidade, eu sempre ajudava ela. Aí, 
chegou um dia que eu falei ‘mãe, eu quero aprender’. 
Aí, ela me colocou lá e falou, ‘pois, tu vais aprender a 
trocar’. Me deu dois pares de bilro, fez uma almofada 
pequena e eu comecei a mexer lá. Olhava pra ela, mas 
não entendia nada. Aí ela começou... Colocou um bico, 
o outro bico... que o primeiro bico que a gente sempre 
começava era o olho de pombo. Porque, antigamente, 
não tinha xerox né? Era bem difícil, a gente só via 
aqueles buraquinhos pequenininhos. Mas assim 
mesmo, eu aprendi, minha mãe - que era minha avó - 
ela era um pouco rígida e eu tinha medo. Ela dizia que 
se eu não aprendesse, ela ia tacar o bilro na minha 
cabeça. Eu ficava com um pouco de medo, né? E eu já 
pedia para as meninas maiores: ‘me ensina aqui, que a 
minha mãe falou que se eu não aprender…’. 

Aí, fiquei adolescente, parei um pouco. Fui pra casa de 
uma tia minha, a nora dela fazia renda. E logo me deu 
um trabalho pra fazer. Com 19 anos eu casei e fui pra 
casa da minha sogra. Quando chego lá, minha sogra 
era rendeira. Deu tudo certo. Daí por diante eu não 
parei mais. Passei dois anos na casa da minha sogra 
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e fui morar ao lado da Casa das Rendeiras. Quando 
cheguei lá comecei a me entrosar com as mulheres 
rendeiras e elas me convidaram, porque sabiam que 
eu sabia fazer renda. Eu já tinha duas crianças e pra 
eu poder ir rendar, a maiorzinha olhava a outra de dois 
anos. Nesses 19 anos que eu trabalho na associação já 
dei curso aqui e já fui pra fora ensinar fazer renda de 
bilro.

Samuel: Eu queria saber se no dia a dia de trabalho de 
vocês, a tecnologia está presente na hora de fazer a 
renda. Se na hora de montar um desenho para colocar 
na renda, vocês usam tecnologia.

Ednalva: Na verdade, a presidente da associação, a 
Socorro Reis Galeno, é uma pessoa muito inteligente. 
Nós rendeiras tiramos o chapéu pra ela quando ela dá 
uma ideia. Quando alguém pede: ‘eu quero uma blusa 
com essa aplicação’, ela pega o desenho e vê se dá pra 
fazer. Então ela forma o desenho, manda a foto pra 
pessoa e a pessoa diz se gostou. Então a gente faz. A 
tecnologia é a inteligência dela e nossa.

Samuel: E se for um homem, pode se associar? Ou 
vocês só aceitam mulheres rendeiras?

Ednalva: Na verdade, é por que desde quando a gente 
entendeu e iniciou a renda, nunca vimos homem 
trabalhar. Teve só um homem na Ilha Grande que eu vi 
fazendo renda, mas agora até deixou porque se tornou 
enfermeiro. Ele não é mais um homem rendeiro. Veio 
uma vez dois homens de São Paulo para aprender a 
fazer renda, eles eram bem inteligentes, até. Eu fui 
uma que ensinei e gostei de ensinar eles. Aprenderam 
rapidão, pegaram bem. Mas, foi passageiro, só três dias 
que eles ficaram lá na associação, mas aprenderam 
os primeiros pontos.

Samuel: Mesmo o trabalho de rendar sendo um 
trabalho feminino, eu queria saber se a senhora 

já passou por alguma dificuldade por ser mulher. 
Alguém desmerecendo seu trabalho.

Ednalva: Olha, na verdade nós sempre falamos que 
algumas pessoas não entram lá na associação pra 
saber como é o nosso trabalho. Não sei se é por sermos 
mulheres ou por quê. Mas, elas não vêm nos ver. 
Gostaria muito que as professoras, as outras pessoas, 
entrassem pra nos conhecer, nos convidassem pra 
mostrar o trabalho lá na escola. Elas vêm quando tem 
atividade de cultura na escola, trazem as crianças 
para poder fazer perguntas, aí a gente conversa. Mas, 
ficamos tristes que não vêm mais vezes. Eu queria 
muito que as pessoas da Ilha Grande viessem porque 
é a cultura daqui.

Samuel: Com toda tecnologia que existe hoje em dia, 
que leva o interesse das pessoas, dos jovens para 
outras coisas, qual o desejo de vocês para a nova 
geração de rendeiras?

Ednalva: Na verdade, pra geração de novas rendeiras, 
eu queria que tivesse algum projeto que trouxesse os 
jovens pra rendar, pra trabalhar, aprender. Porque eu 
mesma, eu tenho duas filhas, eu ensinei pra elas na 
minha idade, 7 anos, eu já ensinei. Até hoje elas fazem 
quando estão em casa. Cada uma tem sua almofada e 
quando têm um tempo, à noite, elas pegam a almofada 
e fazem. Quando tem uma rendeira dentro de casa é 
mais fácil ensinar a criança. Mas pra gente colocar 
esses jovens, essas crianças de 11, 12 anos aprender 
a fazer a renda, tem que ter um curso, alguém que 
ajude.

O recado final da Dona Ednalva é que as mulheres vão 
continuar a rendar no Morros da Mariana e somos 
todos convidados a aprender a fazer renda de bilro 
com elas.
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ô riso do delta,
tu brinca bonito!!
Jeniffer Rayssa Galvão Sales

No mês de Maio,
quando chega a primavera,
Toda a floresta já começa a botar flor.
Abra os seus olhos no jardim da natureza
e foi a beleza que Papai do céu criou!

Assim canta o um dos mais queridos 
repentistas de Bumba Meu Boi da Ilha Grande 
do Piauí, antigo Morros da Marian, José de 
Ribamar, carinhosamente conhecido como 
seu Zequinha ou Cabelo Duro.

Seu Zequinha é o diretor do Boi Riso do Delta 
do bairro Tatus. Ali, ele organiza os dançarinos, 
os figurinos e as toadas que vão compor a 

José de Ribamar, seu Zequinha ou Cabelo 
Duro como todos o conhecem, é o criador 
do Riso do Delta, um Boi muito querido da 
Ilha Grande do Piauí. “Ô, Riso do Delta, tu 
brinca bonito, vai tirar moda nesse arraiá”.

Seu Zequinha mostra com orgulho 
a saia e o chapéu de penacho dos 
brincantes do Boi Riso do Delta.
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apresentação chamada “morte do boi”. Prontos para 
a apresentação, o grupo segue para o local da festa 
reunindo a população que o acompanha e torce pelo 
brilho e alegria do festejo.

A cultura do Bumba Meu Boi, do Boi Bumbá ou somente 
“Boi”, como é mais conhecido no Piauí, é passada de 
geração a geração com muito amor, sabedoria e ritmo. 
O pai apresenta ao filho a toada e a “’pisada” no ritmo 
do apito e do tambor que chegam ao coração, como 
conta seu Zequinha: “Quando eu era criança, os ensaios 
do Bumba meu Boi era na casa do meu pai, ele gostava 
muito e eu achava muito bonita a pisada dele. Aquilo 
ficou dentro de mim!”, conta satisfeito e saudosista o 
brincante. A pisada que seu Zequinha tanto admirava 
em seu pai é como são conhecidos os passos da 
dança, é a coreografia do Boi do Piauí. Cada dançarino 
tem a sua “pisada” que encanta quem acompanha a 
apresentação.

Repentista e ‘dono’ do Riso do Delta, seu Zequinha 
conta com muito entusiasmo que seu grupo já tem 10 
anos de trabalho em nossa cidade e que já está com 40 
boieiros, “fora os catrevagens (Coisas insignificantes 
ou sem valor)”, diz ele, que “são os brincantes que 
interpretam os personagens na história dentro da 
quadra, como: A burrinha, o folharal, o cazumbá 
(personagem de expressão animalesca) e outros”. E, 
claro, não pode faltar as crianças que fazem toda a 
diferença na apresentação.

O diretor do grupo conta com mais detalhes como os 
brincantes são organizados durante a apresentação: 
“Temos a ‘Rapaziada’, depois os ‘Vaqueiros’ que lutam 
com o boi para fazer a tradição do terreiro, que é a 
‘pisada’ ou a coreografia dançada pelos pés e pernas 
do brincante. Depois, tem os ‘Caboclo Rial’, que usam 
os penachos de pavão. Seguindo temos os ‘Sargentos’, 
que são as autoridades do terreiro. E, por fim, vem os 
tambozeiros e a catrevagem”, explica seu Zequinha.

Conhecemos o grupo do Boi Riso do Delta do 
seu Zequinha durante uma divertida conversa 
em sua varanda. Mas, e você? Sabe como é 
contada exatamente a história do Bumba Meu 
Boi dentro da dança? 

Seu Zequinha conta:

“A história é a seguinte: temos o Nego Chico, 
esposo da Catirina, e a Catirina. São felizes, 
vivem muito bem e, depois de um tempo, a 
Catirina engravida. Grávida e cheia de desejos, Catirina 
chora no ombro do Nego Chico desejando a língua 
do boi. O desejo é tanto que ela assusta o esposo: se 
ela não comer a língua do boi, daquele boi que é tão 
bonito, ela vai perder a criança. Seguindo a tradição 
da brincadeira, como o Nego Chico não quer ver a 
esposa triste e nem que ela perca a criança, ele mata 
o boi com a espingarda. Os vaqueiros arrodeiam o boi, 
assim Nego Chico arranca a língua do boi e oferece 
para Catirina, ela come e vende o restante. A morte do 
boi mexe muito comigo, eu fico emocionado e se eu 
pudesse não falhava nenhum ano!”.

O Boi da Ilha Grande do Piauí está precisando do 
seu apoio para poder se revitalizar. Seja institucional 
ou pessoal, se você quer contribuir com essa cultura 
de raiz do Morros da Mariana, visite seu Zequinha e se 
encante com suas histórias e toadas. Ele vai se voltar 
para o seu e Boi e cantar:

Ô, Riso do Delta tu brinca bonito

Vai tirar moda nesse arraiá!!
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A duna? ela é viva
que nem ova de peixe
Jeniffer Rayssa Galvão Sales

José de Ribamar, seu Zequinha ou Cabelo 
Duro como todos o conhecem.
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“Ela é natural. Aqui ela vem da beira da praia pra 
cá. Ela é viva! Ela anda! Ela é que nem ova de peixe.... 
as dunas... Ela é natureza, ela é viva!!”. Assim é como 
seu Zequinha vê e entende as dunas que estão ali, 
bem pertinho da sua casa. Seu Zequinha é seu José 
de Ribamar, um dos moradores mais antigos da Ilha 
Grande do Piauí e um dos incentivadores do projeto 
de contenção das dunas no município.

Aí, você pode se perguntar: Como assim que nem 
ova de peixe? Ele explica a metáfora: “É, ela (a duna) 
é que nem ova de peixe. Porque a ova de peixe ela 
pare, ela dá produção. E a areia também, ela anda, 
ela produz também. O morrinho fica um morrão e 
ela anda à custo do vento, né? É natureza, né?”.

Quando compara as dunas com a vida que nasce, 
cresce e se reproduz, o pensamento de seu Zequinha 
não está distante do que realmente acontece. As 
dunas são um relevo de areia que formam uma 
pequena ou grande elevação na superfície da 
terra. Os ventos trazem os grãos de areia da praia 
e quando encontram algum obstáculo eles se 
acumulam, formando os morros.

Na sabedoria da natureza, nada é por acaso. Esse 
movimento do vento que forma as dunas, também. 
Elas têm importantes papéis na natureza como: 
conter as força dos ventos, conter o avanço da água 
do mar, reduzir a penetração da água salgada no 
lençol freático, entre outros. Só para lembrar, lençol 
freático é o nome que se dá para a reserva de água 
própria para consumo dos seres vivos, a qual fica 
subterrânea, e se forma pela infiltração da água da 
chuva no solo. A duna ajuda essa água ficar sempre 
boa, a não ser salobra (salgada).

Por outro lado, por causa de as dunas se moverem 
devido aos ventos que levam os finos grãos de areia 
para onde estiver voltado o vento, elas acabam 
também se formando nos arredores das casas das 
pessoas. Em Ilha Grande, esse processo traz várias 
consequências ruins aos moradores que habitam 
por perto. Ou melhor, estava trazendo.

Há alguns anos atrás, os moradores do Porto dos 
Tatus, região muito afetada pelo movimento das 
dunas, começaram a se organizar e planejaram 
fazer atividades de plantio de espécies nativas e 
que se desenvolvem bem na areia.

As atividades de plantar começaram só com os 
alguns moradores, que escolheram os tipos das 
plantas, conseguiram as mudas e, nos finais de 
semana, percorriam as dunas plantando. É o que 
conta a Dona Luiza dos Santos, marisqueira desde 
criança, e moradora do Porto dos Tatus, o bairro 
mais afetado pelas dunas da Ilha Grande. “Nós 
começamos a plantar nas dunas porque as areia 
estava descendo muito e querendo cobrir nossas 
casas. Aí, a gente pensou que podia dar certo dessas 
plantas segurarem mais a terra e a duna não se 
mexer mais pra cima das nossas casas e das ruas. E 
deu certo!”, explica dona Luiza, feliz com o resultado 
daquele trabalho de mutirão.

Deu tão certo, que outras pessoas começaram a 
participar. E de uma pequena atividade, a contenção 
de dunas se transformou em um projeto. Era preciso 
aumentar a ação porque as dunas eram grandes e 
muitas. O vento aqui é forte também. Assim como 
dona Luiza, seu Zequinha acreditou que podia dar 
certo. E, em 2017, ele foi atrás de recursos. Ele conta 
que recebeu muitos comentários negativos. Diziam 
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plantando, mas cortavam a palha com a enxada. 
Eu chamei todo mundo e disse: ‘gente, não pode 
cortar a palha, deixem as palhas. Faz assim: 
carrega a palha, faz a cova, você planta, aí a palha 
vem e faz sombra enquanto a planta pega”.

Quem ouve as histórias do seu Zequinha e olha 
as dunas que rodeiam as comunidades em Ilha 
Grande, não esconde sua admiração. E não é que 
deu certo? Os primeiros morros não se movem 
desde 2017! Seu Zequinha relata com orgulho: 
“Não aumenta não! Anda o que não tem palha, o 
que não tem planta em cima e nem projeto em 
cima. Esse anda. Mas, as dunas que empalhamos 
e plantamos, anda mais não!”.

que era “doidera” e que ia dar em nada aquele 
projeto. Mas, resolveu bater o pé e dar os passos 
para o projeto se tornar realidade. E começou a 
plantar nas dunas mais próximas de sua casa. “Eu 
plantei sozinho na ponta do facão, toda semana 
eu plantava ali e o pessoal dizia - ‘Zequinha 
é louco’, mangando de mim. E eu plantando, 
plantando, plantando...”.

O projeto já conta com 10 anos de realização 
e consistiu em plantar nas dunas três tipo de 
sementes nativas da região: A vassoura,  o 
gengibre e murici. Seu Zequinha explica porque 
essas plantas são boas de plantar na areia: 
“a planta para o Morro Branco é o Murici, o 
Gengibre e a Vassoura. Esses são em primeiro 
lugar, porque eles crescem e fazem o ‘ramol’ por 
acolá, e já vai emendando no outro. E o Gengibre 
é que nem o ‘coisa’ (raiz) de Jequi, ele já leva uma 
rama pra lá, outra pra cá e faz um tecido por 
baixo, impedindo a areia sair”. O ‘ramol’ que seu 
Zequinha fala é o entrelaçamento de galhos da 
planta e o ‘coisa’ do jequi é o entrelaçamento 
das raízes do gengibre em comparação com a 
armadilha de peixes chamada jequi.

O projeto de contenção de dunas também 
conseguiu muitas carradas (grande quantidade) 
de palha, que também servem para diminuir 
a ação do vento sobre a areia. E seu Zequinha 
explica que não adiantava só plantar as mudas, 
era preciso “empalhar” a duna até a vegetação 
crescer. “Eu cheguei lá nas comunidades do 
campo, o pessoal tava empalhando e outros 
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a magia das mezinheiras
é o desejo de saber fazer
o que a mãe faz
Shawene da Silva Gonçalves

Conceição Maria Galeno de Araújo, mezinheira que 
aprendeu com sua mãe, que aprendeu com sua vó, 
e ensinou sua filha Verena Galeno. “É de geração a 
geração que aprendemos que com o uso das plantas 
no dia a dia evitamos adoecer”.
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O saber ancestral sobre plantas medicinais é 
repassado de geração em geração, criando assim 
um ciclo de cuidados entre as pessoas que dão e 
recebem esses conhecimentos. Além de preservar 
a tradição popular e a crença no poder das ervas 
como tratamento e cura de diversas enfermidades, 
o processo de ensinar e aprender sobre os recursos 
naturais fortalece a cultura do território. 

No Morros da Mariana, nome de origem do 
município da Ilha Grande do Piauí, o hábito de 
cultivar plantas e ervas medicinais no quintal de 
casa, tanto para o tratamento dos familiares quanto 
sua própria cura através dos remédios naturais, se 
mantém entre seus habitantes

As mezinheiras, como são chamadas as mulheres 
agricultoras que produzem remédios caseiros 
à base de plantas, não saíram de moda na Ilha 
Grande. Elas são ativas e continuam repassando 
seus conhecimentos para as gerações mais 
novas. Geralmente, são as filhas que recebem o 
conhecimento e não deixam de aplicar os remédios 
aos seus filhos.

Uma das mezinheiras, pessoa que trata doentes 
com remédios caseiros, mais conhecidas da Ilha é 
dona Maria Galeno de Araújo. Ela aprendeu a lidar 
com ervas com sua avó e sua mãe, duas mezinheiras 
desde a juventude também. Dona Conceição 
considera que é de extrema importância que essas 
plantas sejam cultivadas nos quintais, pois “com o 
uso delas no dia a dia evitamos adoecer”, diz com a 
certeza de quem tem conhecimento de causa 

Dona Conceição explica que esse é um 
conhecimento que só se mantém porque é passado 
de geração pra geração, vai além do saber técnico 
do uso da planta. Há, junto, o desejo de saber fazer 
o que a mãe fazia: “O que eu sei fazer foi passado 

de geração pra geração da minha família. Minha avó 
era mezinheira. Naquele tempo a gente fazia muito 
chá e garrafada. Minha mãe também fazia esses 
remédios. Aí eu tinha muita vontade de fazer xarope 
essas coisas, mas não sabia”, conta a representante 
de mais uma geração de mezinheiras que continua 
com o ofício até hoje “Hoje a gente é conhecida, o 
pessoal liga pedindo remédio. A gente manda, a 
gente leva… Já fui convidada por escolas para falar 
sobre as plantas, levei meus remédios pra mostrar 
na faculdade também”, revela com orgulho.

Nossa história envolve quatro gerações de 
mezinheiras. A avó, a mãe, dona Conceição e a 
filha dela, Verena Galeno, que ao ser entrevistada 
também demonstra orgulho pelo saber da mãe. Para 
ela, o conhecimento sobre as plantas medicinais 
adquirido  com a mãe, será levado para a vida toda 
e, sucessivamente, passado para outras pessoas 
da comunidade e para a sua próxima geração, seus 
filhos e netos

“Através dessas plantas, nós fazemos diversos 
remédios para as pessoas que precisam de 
tratamento. Então, com a medicação caseira, 
as pessoas podem sim se curar, através das 
plantas, dos remédios naturais. Então, para mim 
é muito gratificante trabalhar com isso e ter esse 
conhecimento mais aprofundado que adquiri 
através da minha mãe. Um conhecimento que a 
gente não esquece nunca. É muito importante para 
nossa família e para a comunidade onde moramos…
As pessoas realmente procuram a gente para se 
tratar”, conclui.
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Conheça plantas e ervas 
cultivadas popularmente e alguns 
dos seus poderes medicinais:

O hortelã, a casca da laranja, o 
boldo, a Perpétua-brasileira e o 
Chambá, servem para dor de barriga.

A Perpétua-brasileira 
também é usada em casos de dor de 
garganta, para lavar feridas, herpes 
ou fazer banho de assento para 
corrimento vaginal.

O Chambá também pode ser usado na forma de 
chá ou lambedor, para o tratamento de asma, tosse, 
febre, dor e bronquite.

O Saião, a Corana, a Malva-branca e a Jardineira 
são pra inflamações.

A Erva-de-São-João, o Manjericão e a Alfavaca 
servem para tratar o estresse. 

A Moringa, a Alfavaca e o Manjericão, servem 
para gripe, resfriado e inflamações.

A Moringa também pode melhorar o sistema 
gastrointestinal, prevenir diabetes e diminuir 
os sintomas da menopausa (assim como a 
planta Cura-tudo).

O Mangará da banana, serve para cansaço 
asmático e outros problemas respiratórios, além de 
ser rico em fibras e minerais. 

O Aranto serve para o tratamento de doenças 
inflamatórias e infecciosas, diminui os riscos de 
câncer, cura diarreia, febres, tosses e serve também 
para cicatrização de ferimentos.

O Capim-limão, Erva Cidreira e a Folha do 
maracujá servem para insônia.

A folha do Urucum é indicada para gripe.

O Canapum, é indicado para diabetes, colesterol e 
gordura no fígado. 

A folha da Pitanga e da Amora são indicadas para 
o tratamento de diabetes.

A Cana da índia é diurética e serve 
para tratar inflamações.

O Pariri serve para anemia, infecção 
urinária, diarreia e ajuda na cicatrização 
de úlceras gástricas. 

O Quebra-pedra e a folha da Amêndoa (ou 
Castanhola) madura, auxilia no tratamento de 
pedra nos rins.

“Todas essas ervas eu tenho no meu quintal, eu 
faço meus remédios com elas.” (Dona Conceição)

Esses foram alguns exemplos dos benefícios 
das plantas como remédio caseiro. Contudo, é 
importante saber como utilizar cada planta, como 
cultivá-las e como fazer as combinações certas 
dessas medicinas. 
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O Projeto 
Culturando 
nos Morros   
da Mariana, 
apoiado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIEC), 
da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí, e 
patrocinado pela Equatorial Energia, iniciou em 
novembro de 2020. Nesse período, já eram do 
conhecimento da sociedade as regras de controle 
da pandemia de Covid-19. Assim, respeitando 
as orientações sanitárias, foi possível realizar 
encontros presenciais nos primeiros meses 
do projeto. No entanto, com o agravamento da 
transmissão do coronavírus, em 2021, as atividades 
presenciais foram prejudicadas. Não podíamos nos 
colocar em risco de contaminação. Passamos, então, 
a nos encontrar virtualmente.

A tecnologia nessa nova realidade que o mundo 
vive é de fundamental importância. Mas, não 
consegue dar conta de muitas atividades e não 
consegue fazer circular alguns tipos de energia 
necessárias ao ser humano. Ao vivo e a cores 
partilhamos muito mais conhecimentos e emoções 
do que pelo celular. No aparelho não é possível 
captar nem compartilhar as vivacidades e os 

a pandemia afetou
o projeto culturando
nos morros da mariana
Ana Paula Sousa dos Santos
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coloridos da vida. Mas, precisaremos da tecnologia 
para nos relacionar enquanto toda a população não 
receber a vacina e os devidos cuidados de saúde a 
que temos direito.

Mesmo nos vendo apenas pela telinha do celular, a 
alegria dos encontros permitiu muitas realizações. 
Ouvimos nossas vozes e vimos nossos rostos 
através daquele quadradinho e isso nos permitiu 
aprender um bocado de coisas. Uma delas foi, 
justamente, entender melhor os sentimentos das 
outras pessoas. Entender que todos nós passamos 
pelas mesmas angústias e medo da doença, tristezas 
por não poder visitar os amigos normalmente.

Mas, diz a sabedoria das pessoas mais velhas que 
de tudo se deve tirar um bom aprendizado. Pessoas 
mais velhas têm mais experiências porque viveram 
mais do que nós. Por isso dá para acreditar, não é??

Então, desse período que vivemos distanciados uns 
dos outros podemos tirar uma lição bem humana: 
“diante de tanta dor e sofrimento começamos 
a olhar nosso próximo com mais compaixão e 
empatia. E, com isso, vamos seguindo a vida, lutando 
para que todos possam receber a vacina”. Esse é o 
aprendizado que a gestora pública e estudante de 
psicologia Ana Paula Sousa, trouxe para nós em um 
dos nossos encontros virtuais.

A Ana passou na seleção que a Secretaria de 
Saúde de Ilha Grande do Piauí abriu para escolher 
profissionais que recebessem as pessoas que 
sentiam os sintomas do COVID 19 e precisavam 
fazer os testes. Assim, ela esteve na linha de frente 
da situação que abalou o mundo e a Ilha Grande do 
Piauí.

Para registrar esse aprendizado e continuar nos 
ensinando, ela nos enviou uma Carta explicando o 

Ana Paula Sousa, atendente na 
UPA de Ilha Grande, em 2020. A 
pandemia trouxe muita dor e 
sofrimento, mas também muita 
solidariedade e amizade que uniu 
mais o nosso povo.

que viu e sentiu no tempo em que foi recepcionista 
das pessoas que vinham fazer o teste de Covid 19 na 
Unidade de Saúde do Morros da Mariana.

“Amigos e amigas do projeto Culturando no 
Morros da Mariana,

É com alegria, mas ao mesmo tempo muito pesar, 
que eu participei com vocês do debate sobre 
a epidemia de covid 19 na Ilha Grande. Alegria 
porque estive com vocês e participei do projeto. 
Pesar porque as tristezas que vi e senti poderiam 
ter sido evitadas. E é para ajudar a diminuir 
sofrimentos que precisamos conversar sobre esse 
mal. Precisamos informar as pessoas do que é 
certo, justo e saudável.
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O meu contato com a pandemia do novo 
coronavírus foi bem intensa, pois eu nunca 
imaginei que fosse existir uma pandemia assim. 
Aliás, ninguém imaginou, né? Mas aconteceu...

O impacto da pandemia foi algo que mudou o 
mundo inteiro de maneira significativa. E não foi 
diferente no município de Ilha Grande, onde tive 
a oportunidade de trabalhar na linha de frente da 
Covid 19. Eu ficava observando como o desespero 
das pessoas aumentava na medida que o vírus se 
alastrava na cidade. Uma cidade pequena e bem 
tranquila de se viver, onde de uma hora para outra, 
seus moradores tiveram que mudar seus hábitos e 
costumes radicalmente.

Dava para sentir o medo e a apreensão no olhar 
das pessoas quando o resultado de seu teste dava 
positivo. Quando estava confirmada a presença da 
doença Covid 19. Nesses casos, sempre tentava de 
alguma forma tranquilizar a pessoa pedindo calma, 
força e Fé em Deus. Dizia que tudo iria passar, 
mesmo que por dentro eu estivesse tão assustada 
quanto elas.

Mas, aí eu pensava: se Deus havia me colocado lá, 
não era por acaso. Eu tinha algo a cumprir. E que se 
eu pudesse ajudar, nem que fosse com uma palavra 
de apoio e carinho, seria assim sempre.

Observando o quanto essa pandemia deixou e 
está deixando as pessoas vulneráveis percebo 
o quanto somos frágeis e o quanto precisamos 
sempre de apoio e de ter resiliência diante das 
adversidades da vida. Resiliência é a capacidade 
que temos de viver as coisas novas que a vida traz. 
E essa doença que nos mata através de um vírus 
que nem conseguimos enxergar, é uma coisa nova. 
Ruim, mas nova.

Nunca foi tão difícil seguir protocolos e 
orientações como está sendo agora. E olha que não 
estou falando do uso diário de máscaras ou do uso 
constante do álcool 70° e em gel. Falo da distância 
que esse vírus obrigou as pessoas a manterem 
umas das outras, nos isolando socialmente e 
tornando proibido e perigoso os abraços, os 
encontros familiares e tudo que envolve contato 
direto com outras pessoas. Cá pra nós, que somos 
seres naturalmente sociáveis, está sendo bem 
difícil de cumprir.

Tivemos que rever conceitos, aprender a viver de 
uma forma diferente em sociedade e nos reinventar 
de várias maneiras possíveis. Meu coração dói ao 
pensar em todas as pessoas que perderam suas 
vidas para essa tal doença. É inegável tantas perdas 
em todos os setores da nossa vida. Mas, também 
não podemos negar que diante de tanta dor e 
sofrimento começamos a olhar nosso próximo 
com mais compaixão e empatia. E que assim, 
reconhecendo e vivendo mais nossa humanidade 
vamos seguindo e lutando para que todos e todas 
estejam em breve livres desse vírus tão devastador 
e mortal. Para que todos e todas recebam a vacina.

Um forte abraço”,

Ana Paula Sousa
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Quem viveu na Ilha Grande de Santa Isabel e Morros 
da Mariana, nos tempos de 1970 e 1980, conheceu 
Manoel Dias dos Santos ou pelo menos ouviu falar 
de suas histórias de curas. Seu Manoel, como era 
chamado, era curandeiro. Corria a Ilha curando o 
povo de suas mazelas, tirando mal olhado, quebranto, 
fazendo limpeza e preparando garrafadas.  Era um 
homem franzino, de um metro e cinquenta e cinco 
centímetros de altura. Sua mãe, Dona Ana, era 
curandeira, benzedeira, rezadeira (ou como você 
preferir chamar). Foi ela que passou pra ele a arte 
das rezas e o conhecimento das ervas, ofício que já 
vinha sendo repassado nas gerações das mulheres 
da família: foi a bisavó que passou para a avó, que 
passou para sua mãe que depois passou pra ele. 

Era um homem de muitos talentos, um mestre, um 
griot. Nunca frequentou a escola, nunca estudou. Ele 
não sabia sequer assinar o nome, mas era um sábio. 
Nasceu assim. E com sua sabedoria manipulava 
a natureza, utilizava as riquezas naturais que 
encontrava para construir coisas, para fazer arte! 
Por muitos anos fabricou peças artesanais, utilizava 
a palha do olho da carnaúba para fazer abanos, 
vassouras, chapéus de palha, corda, esteiras, rede de 

seu manoel dias dos santos
o curandeiro da ilha
Rosângela Maria Silva dos Santos

e Alessandra Sávia da Costa Masullo

Manoel Dias dos Santos, o curandeiro 
da Ilha Grande e amigo das crianças 
por ver nelas o pulsar da vida, assim 
como nas pessoas que atende com 
seus saberes, rezas e garrafadas.

Erva Cidreira

Romã
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medicamentos caseiros que preparava. 
Todos tinham um grande respeito e 
confiança nele. E como não existiam ainda 
os atendimentos médicos gratuitos, 
a comunidade toda da localidade o 

procurava para curar seus males. Era um trabalho 
que ele desempenhava com devoção e não cobrava 
pelos préstimos. Seu trabalho era retribuído com 
agrados, nunca com dinheiro, e não tinha quem não 
confiasse no resultado dos seus tratamentos. Era 
um homem de muita fé e usava o ofício das rezas, 
que aprendera com sua mãe, para curar as pessoas 
com intermédio da “Virgem Maria e de Nosso senhor 
Jesus Cristo”, como dizia. Tinha uma espiritualidade 
muito forte que o acompanhava e fazia dele uma 
pessoa sempre com disposição de ajudar. Rezava e 
contava histórias. 

Seu Manoel foi casado duas vezes e duas vezes 
ficou viúvo. Sua trajetória de vida foi marcada por 
dificuldades e pela superação através do ato de 
servir e curar as pessoas. Na sua velhice, aos setenta 
anos de idade, começou a perder a visão por causa de 
uma catarata. Aos oitenta anos ficou cego, mas não 
parou suas atividades. Com a ajuda de uma bengala, 
ele visitava as pessoas para seus atendimentos. Até 
que um atropelamento de carro o deixou imobilizado. 
Foram quase dois anos de sofrimento até chegar sua 
morte, no ano de 1989, o que causou grande tristeza 
para a família e para a comunidade. Com o passar do 
tempo, sua história foi sendo contada entre muitos 
da família, filhas e netas, que tiveram no pai e avô, 
um exemplo de amor. E hoje sua Neta, Rosângela, 
segue seu legado, trabalhando com a cura e a saúde 
das pessoas e cuidando para que as rezadeiras e os 
mestres de cura das comunidades sejam valorizados 
e respeitados, como foi Seu Manoel.  Salve Seu 
Manoel Dias dos Santos, o curandeiro da Ilha!

linho de tucum, espanador. Tirava o linho da palha da 
carnaúba para vender, pois nesta época os colchões 
de se dormir eram feitos desse material. Ele era 
também pescador, pescava para alimentar a família.

A casa onde morava, construída por ele, era 
simples, de taipa coberta de palhas. Dentro dela 
tinha na sala tamboretes e uma rede de tucum, onde 
ele gostava de ficar; na cozinha tinha um banco de 
pote com dois potes de barro para água e canecas 
para se beber. Tinha também dois fogareiros, um 
fogão de barro para cozinhar e nos quartos havia 
redes para o descanso. No terreiro de casa, o quintal, 
havia uma cacimba com água que era usada para 
as necessidades em casa. O quintal era grande e 
repleto de árvores, plantas medicinais. Ele já possuía 
em sua casa várias misturas de ervas, prontas, e o 
que não tinha pronto ele fazia a tempo de socorrer 
quem o procurasse e era bastante procurado. Para 
todos os males ele tinha uma solução. Para recém-
nascido, bolsinha de alho para evitar mal olhado e 
gripe; para as coceiras da catapora, goma retirada da 
batata de araruta e depois banho de cozimento com 
guabiraba, manjericão, mufunbo, orizo e emburana 
de cheiro; para sarampo chá de sabugueira com 
uma colherzinha de azeite de mamona e banho de 
cozimento; para a caxumba (papeira) casa de leão 
(casa de marimbondo) amassada com pucumã (teia 
de aranha) em cima do inchaço; para os problemas 
de mulher (cólicas menstruais) garrafadas de 
palmito de carnaúba com garapa doida (caldo de 
cana azeda), raiz de carnaúba e palmito de tucum; 
para gripe, chá de limão com alho e lambedor; para 
anemia, vinagreira; para vermes, semente de mamão 
na goma de batata; para dor de barriga, chá de erva 
doce. 

Seu Manoel era muito habilidoso e cuidadoso nos 
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Marisqueira luiza
do delta do parnaíba e
sua ciranda que revigora
Lígia Kloster Apel

Maria Luiza de Sousa Santos. É bom mariscar por-
que é a hora que a gente fica livre. Esquece de tudo 
quando tá mariscando.

Mariscos
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o coronavírus obriga. Fui ao Porto de Tatus para 
entrar na ciranda marisqueira de dona Luiza dos 
Santos. Estava grande a saudade daquele sorriso 
e força de mulher, das suas histórias, suas plantas, 
da criançada de cinco a 50 anos de quem cuida, 
com sua liberdade e vitalidade, no auge dos seus 
62 anos.

Ela me contou algumas histórias, mas começou 
falando do que mais gosta: do ser marisqueira. 
“É porque a gente fica livre, né? Esquece de tudo 
quando tá mariscando. A gente tá cansada e a 
gente vai pra lá e se liberta”, fala como se estivesse 
se transportando para aquele espaço de ‘liberdade’, 
que é como define a croa onde mariscam. “E também 
porque fica todo mundo junto ali, trabalhando, 
lidando, brincando, rindo muito naquela alegria 
toda. Aí todo mundo vai comer aquele frito. Um traz 
ovo, outro faz peixe frito, outro traz uma manga 
pra merendar, outro leva banana, aí compartilha 
com toda a gente ali... Eu acho bom que tamo todo 
mundo junto”. Dá pra imaginar a alegria só com o 
sorriso que a marisqueira coloca no rosto quando 
fala desses momentos.

No entanto, Luiza também conta o lado ruim de ser 
marisqueira. “o ruim é quando a gente chega com o 
marisco e não tem pessoa pra comprar o produto 
da gente. Isso é ruim demais”, reclama, lembrando 
2019 com o derrame de petróleo no litoral do 
nordeste e, em 2020 quando começa a pandemia 
de Covid 19 e tudo parou. “Mas a gente consegue, 
um pouco mas consegue”, fala diminuindo o sorriso, 
mas com esperanças nos olhos. 

Luiza não é de ficar triste por muito tempo e logo 
se volta para as histórias e vivências da mariscagem. 
A primeira que contou foi sobre as esporadas de 
arraia que já pegou. Me deixou intrigada: como 
consegue sorrir com uma situação tão dolorosa??? 

“Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós”. 
Assim conta, canta e encanta Lia de Itamaracá, 
dançarina, cantora e compositora da ciranda 
brasileira. O que o encanto da canção Minha 
Ciranda, de Lia, tem a ver com a vida das mulheres 
marisqueiras da Ilha Grande do Piauí, no Delta 
do Parnaíba? Justamente: o cantar, o contar e o 
ENcantar. Quando Lia canta sua Ciranda, nós, os 
brincantes, somos envolvidos por sentimentos 
de ternura, afeto, comunhão, solidariedade… 
HUMANIDADE. Da mesma forma, essas 
marisqueiras nos encantam com suas histórias, 
afazeres, realidades e maneiras de viver.

Por onde vou, já eu começo a contar alguma 
história das marisqueiras que conheci. Gosto 
de começar assim porque os saberes e fazeres 
construídos no cotidiano dessas mulheres e seus 
conhecimentos tradicionais mostram a relação 
de cuidado e profundo respeito pelo ambiente de 
onde tiram o sustento do corpo e da alma. Assim 
como canta Lia, a existência dessas mulheres é 
uma ciranda de todos nós e, por isso, é nosso dever 
proteger os rios, mangues e croas que fazem a 
roda da vida marisqueira girar.

As vivências dessas mulheres merecem ser 
valorizadas, compartilhadas e visibilizadas, pois são 
verdadeiros processos de ensino/aprendizagem 
para quem quiser entrar na roda da proteção da 
nossa Mãe Terra. Elas cuidam do lugar de onde 
tiram os mariscos com a mesma intensidade e 
responsabilidade com que cuidam das suas famílias, 
do espaço doméstico ou da comunidade. A cada 
pequena história cotidiana é possível perceber a 
magnitude de uma ação humana universal.

Em  um sábado à tarde, tomei coragem e, com 
todos os cuidados sanitários, saí para me libertar 
por algumas horas do isolamento forçado que 
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Pois Luiza conta o causo dolorido com diversão:

- O que é mais ruim é pegar uma esporada de 
arraia e ter que sair correndo e procurar um 
médico porque a confusão é grande. A última que 
peguei foi um dia que nós fomos no marisco eu 
mais o Tatu (apelido do esposo Raimundo José dos 
Santos), e tava ventando muito e a canoa saiu do 
lugar. Aí, o Tatu falou:

– Luiza, pega ali a canoa.

Eu fui lá... joguei a água e tudo... mas quando 
eu puxei a canoa assim, parece que a arraia 
passou naquela hora. Ela deu uma ferroada aqui 
(apontando para a perna) que eu disse:

- Ô siri do diabo!

Que eu levantei aqui, tava ali o buraco. Falei:

- O siri me pegou bem aqui, esse diabo!!

E o Tatu disse:

- Luiza, isso aí não é siri, não!

E eu disse:

- É siri, rapaz, claro que é!

E não era siri. Mas, parecia siri porque tava lá a 
furada igual. Mas depois, ficamos tirando marisco 
até terminar e aí eu vi aquele roxo que é uma 
‘desgrama’. Com essa, eu tenho 18 furadas de arraia. 
A perna toda furada... só falta furar a bunda!!

Com esse final, todos caem na risada. Entretanto, 
Luiza logo volta para a seriedade da reflexão: “Eu 
não sei porque elas só procuram essa parte da 
gente aqui, acho que é porque a gente pisa em 
cima dela. E, eu penso que ali é a área delas. Nós é 
que invadimos a área delas. É por isso que a gente 
pega...”.

Uma reflexão que revela a sabedoria que tem do 
lugar, o conhecimento que adquiriu observando as 
dinâmicas da natureza. “É porque a gente já conhece 
mais ou menos o lugar”, explica, começando outro 
causo sobre arraia. “Menina, quando nós vimos 
tinha uma arraia desse tamanho aqui, ó... Aí, o 
Tatu botou o landuá assim e viu. Mas, pense numa 
arraia que tava valente, fazia uma zoada doida. Foi 
quando ele viu que tinha filho perto. Mas, ela não 
soltou os filhos não. Tava fungando muito porque 
tava choca”.

Falando em filhos, eu perguntei se levam as 
crianças para a mariscagem e, imediatamente, veio 
um outro causo. “Sempre quando a gente vai, leva 
as crianças sim. Elas gostam tanto que a gente até 
fica com medo da arraia pegar eles, porque eles 
ficam pulando demais! E os cachorros também 
vão. Essa cachorrinha aqui (apontando para uma 
cadela sentada ao nosso lado), eu achei na croa. 
Nós fomos tirar marisco, eu mais os meninos... Só 
fui eu e eles... A canoa tava cheia de menino. A maré 
tava muito cheia ainda, enxergamos a cachorra lá 
de longe, com cara triste olhando a gente. Fizemos 
uma zoada assim e a cachorra chegou perto onde 
a gente tava. Quando a maré secou os meninos 
botaram ela na nossa canoa e, ói, você acredita que 
essa cachorra tava com tanta fome que ela comeu 
até casca de manga? Rapaz, pense uma cachorra 
que tava com fome. Aí trouxemos ela, ela ficou aqui 
com nós e tá bonita agora. Até já deu cria!”.

E assim, passamos a tarde daquele sábado. Um 
causo atrás do outro, muita alegria e sabedoria. 
Um bem que afaga a alma nessa “ciranda que é de 
todos nós”. 

Obrigada pela amizade, dona Luiza!
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Tempo de Culumin
Celiane Damasceno Silva

Celiane Damasceno da Silva. A vida tem que ser 
vivida da melhor forma, com muita poesia para 
arrancar preconceitos.
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Eita! Quando me lembro do tempo que era criança

Meu coração enche de Esperança 

E minha mente num se cansa,

de caçar as lembranças

do tempo da minha infância.

Ô tempo bom! Tempo que se ‘chuvia’ 

era uma ruma de culumin na rua.

Eita que alegria, parecia até uma sinfonia

Onde meu coração se enchia de alegria,

Celular era de latinha, isso quando tinha.

As pedras do caminho, 

‘nós fazia era bunequinha’,

pra brincar com as coleguinhas

debaixo da latada da vizinha.

Eita! Também tinha pega-pega,

esconde-esconde e uma tal de Roman Roman,

Minha vózinha já dizia: criança não mente, só aumenta um tiquin.

Pensando bem, culumim até com farinha nos dentes

fica contente e continua sorridente.

Só queria que o coração de todo mundo 

continuasse igual de uma criança,

que nunca deixasse de renovar esperança,

e que a intolerância desse tal de preconceito não existisse mais.

Por que nós somos todos iguais,

era pra ser tudo no amor e na paz, ora mais.
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Igreja Católica Matriz 

Nossa Senhora da Conceição

Porto dos Tatus 

Santuário da Mãe dos Pobres.

Por do sol no
Porto dos Tatus

Morro Branco

Rio dos Tatus 
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Porto dos Tatus 

Porto do seu Firmino

Câmara Municipalde Vereadores

Porto do Bairro Cal

Colonia de Pescadores Z 7

Vista do Santuário daMãe dos Pobres

Porto do Batista Pedro

Porto do Morros da Mariana
Ponte do Porto do

Raimundo Marques

Praça da lojinha de artesanato e
da Unidade Escolar Marocas Lima

Santuário da Mãe dos Pobres
Praça de oração

Teatro Municipal Prof Augusto Vaz
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Educanda
Aparecida Fernandes da Silva

Educanda
Ana Maria Freitas da Costa

Educando
José Caio Vale A. do Nascimento

Educando
Samuel Santos da Silva

Convidada
Jeniffer Rayssa Galvão Sales

Educando
Luis Ricardo da Silva de Jesus

Culturantes
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Educanda
Islene Cristina Costa Araujo

Convidada
Shawene da Silva Gonçalves

Convidada
Ana Paula Sousa dos Santos

Educadora
Alessandra Sávia da C. Masullo

Convidada
Rosângela Maria S. dos Santos

Educadora
Celiane Damasceno Silva

Educadora
Lígia Kloster Apel

Educadora
Enaiê Mairê Apel
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