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1. RESUMO DO PROJETO 

1.1. PROJETO 

 Mapeamento dos antigos costumes/práticas do cotidiano da região sul do litoral alagoano, 

que no passado serviu de palco ao fatídico episódio da morte do bispo D. Pero Fernandes 

Sardinha e da extinção dos índios Caetés, buscando confrontar este mapeamento atual com 

informações colhidas em fontes históricas que registraram, por meios textuais e imagéticos, 

aspectos do cotidiano das populações locais. Além disto, não se deve esquecer que este registro 

trará também contribuições sobre a presença africana na região que alcançou sua evidência 

histórica mais forte no Quilombo de Palmares, ao qual o material holandês também se refere 

situado nas proximidades da região em tela. 

 

1.2. RECORTE GEOGRÁFICO 

 Povoados de Pontal de Coruripe e Poxim – Coruripe/ AL (com referências de outras 

localidades próximas). 

 

1.3. REFERÊNCIAS A SEREM MAPEADAS 

Informações a respeito de costumes – hábitos vinculados ao plantio, à construção da casa, 

à pesca, desde a produção das ferramentas e utensílios até a execução dos trabalhos 

propriamente ditos, e que efetivam-se, até os dias de hoje, envolvendo cantorias, versos e 

celebrações comunitárias.  

 Cabe lembrar que parte das informações que este projeto buscou sedimentar, foram 

sinalizadas pela considerável riqueza do patrimônio imaterial alagoano, cujas evidências são 

facilmente constatáveis no imaginário e no cotidiano local, contudo, seriamente ameaçadas de 

perda visto a falta de registros e as mudanças que o mundo global tem trazido, no caso de 

Alagoas, especialmente através do turismo. Outra questão a ser levantada é o grau de 

analfabetismo das populações da região o que, por um lado, impediu-as de atualizar suas práticas 

no moderno, por outro, perenizou uma série de atitudes vinculadas ao contexto da oralidade.   
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1.4. MÉTODO BÁSICO DE INVESTIGAÇÃO  

• Revisão bibliográfica do material textual seiscentista e histórico específicos sobre a região. 

• Rastreamento de antigas imagens para a identificação dos costumes registrados e embate 

com a cotidiano contemporâneo, especificamente ao que tange àqueles costumes 

relacionados aos modos de construir e de alimentar. 

• Levantamento da história oral, buscando relaciona-la relacionar os relatos com as imagens 

e com aos modos de construir e de alimentar as informações obtidas através das outras 

fontes empregadas na pesquisa. 

 Dentre as fontes históricas que foram necessárias para embasar o trabalho, cabe salientar 

o papel de importantes divulgadores do saber alagoano, como é o caso de Theo Brandão, cujos 

trabalhos publicados foram fundamentais neste projeto, bem como o acervo por ele reunido, hoje 

abrigado no museu que leva o seu nome. Além disto, há de se salientar também os trabalhos 

fundamentais de José Aloísio Brandão Vilela e Manuel Diegues Júnior, que, dentro do tema do 

“folclórico”, já davam voz às camadas anônimas da sociedade nordestina. 

 

1.5. ATIVIDADES GERAIS 

•  Rastreamento das fontes iconográficas,. 

•  Busca da bibliografia referente aos comentadores que se debruçaram sobre aspectos 

históricos, antropológicos e sociais do recorte geográfico adotado.. Organização das 

imagens e da antologia extraída dos textos em bancos de dados de base digital.  

•  No trabalho de campo é iniciado um amplo cruzamento de depoimentos (história oral) e o 

levantamento fotográfico. 

•  Transcrição dos depoimentos e organização das imagens. 

•  Organização do material documental para apresentação dos resultados ao IPHAN. 
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1.6. EQUIPE 

 Responsável técnico:  

 Prof. Dra. Maria Angélica da Silva – Arquiteta e Urbanista, professora da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo e dos Programas de Pós Graduação em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (PRODEMA) e das Dinâmicas do Espaço Habitado (DEHA), da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL).  

 Pesquisadores:  

 Melissa Mota Alcides – Arquiteta e Urbanista, mestre em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (PRODEMA) 

 Roseline Oliveira – Arquiteta e Urbanista, mestre e doutoranda pelo Programa de Pós 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA. 

 Madalena Zambi – Antropóloga, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA) 

 Fotografia e Designer Gráfico:  

 Madalena Zambi – Antropóloga 

 Pedrianne Dantas – Arquiteta e Urbanista 

 Apoio técnico:  

 Bianca Muniz Machado – Arquiteta e Urbanista e mestranda em Dinâmicas do Espaço 

Habitado (DEHA/UFAL) 

 Daniel Medeiros – Graduando em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo /UFAL 
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2. APRESENTANDO AS LOCALIDADES 

 No sentido de repertoriar os aspectos visíveis e invisíveis tangíveis e intangíveis 

relacionados ao patrimônio cultural de Alagoas, foi desenvolvida a pesquisa sobre o patrimônio 

imaterial em tela, em uma área situada no extremo sul de Alagoas. Marcada historicamente pelos 

processos iniciais da própria ocupação das terras brasílicas, ao ter servido de cenário para o 

emblemático acontecimento canibalístico relacionado ao bispo D. Pero Fernandes Sardinha, trata-

se da região onde estão localizados hoje os povoados de Pontal de Coruripe e Poxim, cujas 

características sócio-econômicas podem ser estendidas para outras comunidades do entorno, que 

compartilham de práticas culturais comuns.  

 Esta região também foi cenário de um outro fato bastante significativo da história colonial 

brasileira, que ocorreu no século XVII: foi invadida pelos holandeses. Além dos feitos da guerra, 

das questões econômicas, políticas e identitárias relacionadas a este episódio, cabe salientar a 

rica produção cultural legada por estes povos. Movidos por um outro conceito de empreitada 

colonial, à Companhia das Índias interessava conhecer as regiões que passavam a seu domínio. 

No caso do Brasil, esta atitude toma uma outra proporção com a vinda de João Mauricio de 

Nassau, que chega na condição de administrador, imbuído da missão de extrair da colônia 

conteúdos que alimentassem suas intenções humanistas de conhecer, colecionar e classificar os 

repertórios do mundo.  

 Desse momento foram produzidas, sob sua tutela, imagens, objetos, escritos fragmentos 

da história que venceram o tempo e conservados durante um longo tempo em arquivos nacionais e 

internacionais, que hoje se fazem acessíveis, proporcionando fontes privilegiadas para o estudo da 

história da paisagem nordestina.  

 Por outro lado, buscando estes lugares que serviram de base para a grande coleta 

realizada pelos holandeses, é possível perceber neles, fragmentos de longa duração, concretos e 

imaginários, que ainda pontuam tais lugares. Assim, localidades que à primeira vista configuram-se 

como povoados incipientes, com ruas indefinidas, casario singelo, habitados por pessoas simples, 

guardam evidências de um passado distante que esta investigação buscou repertoriar.  

 O recorte em estudo apresenta talvez com mais riqueza que outros, uma dimensão 

histórico-cultural constituída de um num mosaico de estórias e histórias que se acumularam ao 

longo do tempo e que, nesta comunicação, procurou-se analisar na sua dimensão concreta e nos 
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aspectos relativos ao imaginário. Trata-se de uma pesquisa, cujos primeiros resultados confirmam 

as bases de sua hipótese. 

 Desde o ano de 2000, o Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem trabalha com estas 

fontes holandesas seiscentistas. Foi neste contexto que constatou-se que esses registros não 

deixavam escapar as cenas do cotidiano nordestino, traduzindo-se em fonte de informações para a 

investigação acerca de vários aspectos da história das mentalidades da região, difíceis de serem 

encontradas nos documentos escritos. Contando na atualidade, com os recursos da linguagem da 

informática, através de programas gráficos, confirmou-se a partir da expansão visual dos detalhes 

destas fontes, a riqueza que os mesmos traziam em termos de informação.  

 Foi a partir desta constatação que a pesquisa foi montada, intencionando, a partir desta 

base, cruzar os recortes iconográficos extraídos do material seiscentista e evidências buscadas em 

levantamentos de campo. Assim, foi possível construir um panorama de procedimentos 

relacionados às manifestações materiais e imateriais de uma região com parcas informações 

específicas registradas na literatura. Foram focados modos de fazer e modos de saber que foram 

transmitidos de geração em geração através de mais de três séculos, aferindo a sua continuidade 

e a sua importância histórica. Estas práticas certamente estão permeadas pela diversidade cultural 

que caracterizou a ocupação do Nordeste como um todo, e assim registrou-se os traços da 

presença da população indígena, que, no contexto em questão, teve sua origem mais remota 

registrada pela literatura como vinculada às tribos Caetés, bem como das populações de origem 

africana. Contudo, sairia do escopo deste projeto uma investigação mais detalhada que realmente 

aferisse as contribuições mais específicas de cada grupo étnico. Acredita-se que o mais importante 

foi justamente constatar a diversidade e riqueza da mistura das contribuições, que envolveram 

diversas “Áfricas”, diversas “Europas” e diversas tribos nativas neste pequeno pedaço do Brasil, 

enfocado pelo projeto. 

 Cabe lembrar que esta investigação também só foi possível pela riqueza e pela 

longevidade do patrimônio imaterial alagoano, que, pouco amparado pelas instituições e 

escassamente tomado enquanto objeto de estudo, resiste ao tempo graças à sua íntima ligação 

com a existência quotidiana dos habitantes. Além disto, possivelmente este registro trará também 

contribuições sobre a presença africana na região que alcançou sua evidência histórica mais forte 

no quilombo de Palmares, ao qual o material holandês também se refere. Dentre as fontes 

históricas que estão sendo utilizadas para embasar o trabalho, destaca-se o papel de importantes 

divulgadores dos saberes alagoanos, como é o caso de Théo Brandão, cujos trabalhos outrora 
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publicados estão sendo fundamentais neste projeto, bem como o rico acervo por ele reunido, hoje 

abrigado no museu que leva o seu nome.  

 Além da questão da própria história do ocaso da presença Caeté na região, que não afasta 

também a atenção aos remanescentes da cultura indígenas em geral, observam-se algumas 

permanências que chegam através das chaves do saber fazer, do celebrar e do expressar no 

cotidiano dos habitantes. Cabe também destacar a importância que obteve no projeto, a análise 

dos depoimentos dos moradores. Para além de constituir num convite à participação comunitária 

na construção da “escrita” da sua própria história a partir da coleta das falas e memórias dos 

moradores, os estudos abordados no projeto e apresentados nessa comunicação pretendem 

contribuir para a implementação de uma política do inventário dos bens materiais vinculados a 

estas memórias revelou-se essencial não só para confirmar as premissas das fontes escritas mas 

também para ampliar sobremaneira a riqueza do universo acerca do patrimônio intangível, com o 

apontamento não só das falas, mas também dos versos, do música, que os depoentes 

apresentaram e que   acompanhavam os eventos comunitários. 

 Para isto, os argumentos sustentam-se em evidências que se situam nas duas pontas do 

recorte temporal adotado no trabalho: a contemporaneidade e o contexto seiscentista. Nos dias de 

hoje, ainda foi possível encontrar nas pequenas cidades ou povoados que conformaram o recorte 

geográfico do projeto, ou seja, Coruripe, Pontal de Coruripe e Poxim, uma memória sobre os 

tempos coloniais que se evidenciou não apenas no discurso sobre fatos históricos, mas também 

em uma série de práticas que venceram os séculos. 
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Fig. 01 – Vista Pontal de Coruripe Fig. 02 – Vista Pontal de Coruripe 

  

Fig. 03 – Vista Povoado Poxim Fig. 04 – Vista Praça da Igreja - Poxim 

FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 

 

Algumas delas relacionam-se com o saber fazer. Foi possível arrolar hábitos vinculados ao plantio 

de diversas culturas de subsistência, mas também à dieta com o uso de frutas pouco conhecidas 

em outras partes mais urbanizadas de Alagoas. No que tange aos modos de construir, também 

surgiram informações relacionadas à edificação da casa, especialmente no que tange ao uso da 

taipa e da palha, à pesca, desde a produção das ferramentas e utensílios até a execução dos 

trabalhos propriamente ditos, e procederes que efetivam-se envolvendo cantorias, versos e 

celebrações comunitárias. Estas práticas, estão seriamente ameaçadas de perda, exigem que 

projetos como este que recebeu o apoio do IPHAN, continuem a ocorrer. Um outro exemplo do 

risco de desaparecimento é festas. Uma delas coincidentemente, marcou o início da investigação, 

e foi fácil constatar como já pareceu refém da dinâmica globalizadora, apesar de todo o esforço de 

líderes religiosos e da fidelidade da própria comunidade em preservar aquela celebração.  
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2.1. PONTAL DE CORURIPE 

  

 Fig. 05 Fig. 06 

  

Fig. 07 Fig. 08 

  

Fig. 09 Fig. 10 
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Fig. 11 Fig. 12 

  

Fig. 13 Fig. 14 

  

Fig. 15 Fig. 16 
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     Fig. 17 Fig. 18                                             Fig. 19 

   

     Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

   

    Fig. 23 Fig. 24                                            Fig. 25 
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    Fig. 26  Fig. 27                                          Fig. 28 

   

    Fig. 29 Fig. 30 Fig. 31 

   

Procissão de Bom Jesus dos Navegantes no Pontal de Coruripe (06.01.2006). Após o itinerário marítimo, as imagens 
do Bom Jesus e Mãe Rainha retornam ao solo, percorrem as ruas do pontal e chegam até a igreja dando-se 
continuidade as festividades do santo protetor dos pescadores. 

FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 
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2.2. POXIM 

  

Fig. 32          Fig. 33 

   

Fig. 34 Fig. 35 Fig. 36 

   

  Fig. 37 Fig. 38 Fig. 39 

 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 18 

   

Fig. 40 Fig. 41 Fig. 42 

   

                                      Fig. 43 Fig. 44 Fig. 45 

Imagens da festa de São José no povoado de Poxim (18.03.2006). Apresentação das bandas de fanfarras do estado. 
Neste dia, toda a comunidade para no intuito de acompanhar as festividades do santo padroeiro. 

FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 

 

 Movendo-nos para a outra ponta da pesquisa, ou seja, os dados históricos, cabe ressaltar, 

para além da bibliografia histórica relacionada à região, a eficácia de utilizar o legado seiscentista 

dos holandeses para a compreensão de fatos relacionados ao contexto da história das 

mentalidades. Apesar de compartilhar com os portugueses o afã pela exploração e pelo lucro, a 

Companhia das Índias necessitava, para manter a colônia, conhecê-la em seus pormenores. 

Assim, os remanescentes do período holandês não se resumiram apenas aos relatórios relativos à 

administração e à guerra, mas envolveram também a catalogação da paisagem natural e edificada 

da colônia. Esta catalogação deu-se em base literária, como também iconográfica: são mapas, 

vistas, desenhos gráficos, pinturas dos mais variados gêneros e um levantamento das espécies da 

flora e fauna minuciosamente desenhados, que foram fartamente utilizados no projeto, no sentido 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 19 

de confirmar ou não a longa duração de certos hábitos ligados ao universo da alimentação e da 

construção do habitat. 

  

Fig.. 46 Detalhe de uma das telas de Frans Post, 
mostrando os barcos à vela.  

 

FONTE: BARLÉUS, 1674, disponível no acervo do 
IHGAPE 

Fig. 47 Detalhe de uma das telas de Frans Post, 
mostrando em primeiro plano as índias carregando 
crianças, e pescadores à beira do rio no fundo da tela. 

FONTE: BARLÉUS, 1674, disponível no acervo do 
IHGAPE. 

  

 Portanto, o trabalho de Frans Post, Albert Eckhout, Guilherme Piso, George Marcgrave, 

Golijath, Vingbonns e outros, dão visibilidade ao conceder visibilidade às práticas conduzidas por 

portugueses, pelos nativos e pelos grupos advindos da África, na cena do Novo Mundo, permitiu 

que se aferisse a sua relação com um quotidiano separado por mais de 300 anos. 

Apesar do território geográfico alagoano ter servido de “cenário”  para fatos de grande 

significação histórica recebeu pouca atenção com relação a estudos documentais, o que nos traz a 

urgência de um mapeamento que abarque a riqueza das práticas encontradas nas localidades. 

 Pode-se observar no recorte geográfico do projeto, ainda nos dias atuais, a constante 

presença da taipa e de hábitos tradicionais, além vários elementos passíveis de serem 

repertoriados no material iconográfico seiscentista. Assim, confirmou-se a hipótese de se 

mencionar permanências, em outras palavras, de catalogar um patrimônio que vem se mantendo 

vivo possivelmente graças à sua aderência ao uso cotidiano. Por outro lado, o patrimônio urbano 

do Estado de Alagoas apresenta timidez diante do reconhecimento patrimonial de outras regiões, 

inclusive vizinhas, como Sergipe e Pernambuco. 
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2.3. POXIM – MANÉ DO ROSÁRIO 

   

Fig. 48 Fig. 49 Fig. 50 

   
                                          Fig. 51 Fig. 52 Fig. 53 

Dança folclórica – Mane do Rosário em Poxim (918.03.2006) As mulheres saem dançando com os rostos encobertos por 
um véu.  FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 

 

 No material holandês, é possível observar detalhes do cultivo de alimentos, da construção 

da casa, do uso do carro de boi e das canoas para pesca etc., que, na pesquisa em tela, estão 

sendo confrontados com a prática vigente nas cidades estudadas. Por exemplo, observou-se a 

manutenção das várias etapas do processo da produção da farinha de mandioca, largamente 

comentada e registrada nas fontes holandesas e que chega aos dias de hoje, ocorrendo de forma 

muito semelhante ao que narra as fontes históricas. Outro exemplo da longevidade das práticas e 

dos elementos paisagísticos refere-se ao cultivo de plantas e à presença de espécies. Assim, 

vários exemplares da flora registrados pioneiramente na obra de George Marcgrave e Guilherme 
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Piso, mostraram-se ainda evidentes nas paisagens alagoanas estudadas, como poderá ser visto 

no fichamento das práticas catalogadas pela equipe.  

 Acredita-se que o rastreamento dos aspectos materiais, mas também dos imateriais do 

recorte em estudo pode ampliar os acessos ao conhecimento histórico-cultural do lugar. A 

expectativa para o futuro é que se crie criar alternativas para intervenções posteriores que visem a 

promoção do patrimônio local, através da reativação de suas cargas identitárias. Ativar memórias 

adormecidas através do levantamento documental não só contribui para o conhecimento do 

conteúdo patrimonial desses antigos núcleos, como também potencializa seus atributos atuais.  

 Ao aproximar fontes de registro histórico geradas pelas matrizes européias e o 

conhecimento extraído do cotidiano das comunidades, coloca-se em contato as vertentes erudita e 

popular no ensejo de que, juntas, a expectativa era que ganhassem um outro viço, enriquecendo-

se mutuamente e criando condições de inclusive, serem disponibilizadas para além do cenário 

nacional. Rastrear informações acerca da história nordestina através do fragmento territorial 

alagoano é referir-se às primeiras expressões culturais brasileiras resultantes da experiência 

compartilhada de europeus e nativos. Como numa via de mão dupla, séculos depois, aproxima a 

“terra virgem” colonizada (Brasil) e a empresa colonizadora (Portugal, Países Baixos, Espanha), 

através de marcas impressas na paisagem. 

 Ao atentar para os aspectos do cotidiano, os fazeres e saberes são convocados a 

contribuírem para um conceito de paisagem que se quer colado à existência humana. Tal qual em 

outro contexto, outras imagens holandesas, produzidas no mesmo período áureo da arte nórdica 

nos seiscentos, retrataram os mais prosaicos atos da existência dos seus cidadãos, e assim se 

constituíram em um dos berços do próprio conceito de paisagem dentro do contexto da cultura 

ocidental, aliando arte e identidade. 
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2.4. POXIM – PROCISSÃO DE SÃO JOSÉ 

   

 Fig. 54 Fig. 55 Fig. 56 

   

  Fig. 57 Fig. 58 Fig. 59 

   

                                       Fig. 60 Fig. 61 Fig. 62 

Procissão de São José – Poxim (19.03.2006) – Tradicionalmente acompanhada por homens a cavalo. 
FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 
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  Fig. 63 Fig. 64 Fig. 65 

  

 

                                      Fig. 66 Fig. 67  

Procissão de São José – Poxim (19.03.2006) – Tradicionalmente acompanhada por homens a cavalo. 
FONTE: Arquivo do Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem 
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3. ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

3.1. Coleta bibliográfica 

 Foi realizada uma busca bibliográfica nos seguintes arquivos, bibliotecas e institutos de 

Maceió-AL, onde foram coletados referências textuais para dar suporte à pesquisa: 

• MISA – Museu da Imagem e do Som de Alagoas 

• IHGAL – Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas: Foi adquirido o CD com todos os 

artigos já publicados nas revistas do IHGAL e foram selecionados todos os artigos 

referentes às localidades estudadas. 

• Museu Théo Brandão 

• Biblioteca da Universidade Federal de Alagoas 

 

3.2. Revisão Bibliográfica e produção de antologia da história do lugar relacionada ao tema 

 Após rastreamento das fontes textuais disponíveis em arquivos alagoanos, foram 

realizados os trabalhos de revisão bibliográfica acompanhados de fichamentos visando alimentar 

uma antologia referente aos modos de construir e de alimentar praticados na região abordada na 

pesquisa.  

3.2.1. Obras específicas sobre as localidades estudadas 

LEMOS, João R. Poxim, terra de história e de mitos: Vila Real de São José de Poxim do Sul. 

Coruripe: Prefeitura Municipal, 2001.  

_______. Dom Pedro Fernandes Sardinha: Um Bispo, Mártir, em Coruripe. Coruripe: Prefeitura 

Municipal, 2004.  

_______. Coruripe. Coruripe: Prefeitura Municipal, 2000.  

3.2.2. Referências sobre a história de Alagoas (antologia apresentada em anexo I) 

ARAÚJO, Alceu Maynard. Escôrço do Folclore de uma Comunidade. São Paulo: Prefeitura de São 

Paulo, 1962.  

BRANDÃO, Moreno. Alagoas e seu desenvolvimento histórico. VOLUME VIII.  n° 1. Jan./ mar. 

1916. 
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DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. O Bangüê nas Alagoas. Traços da influência do sistema econômico 

do engenho de açúcar na vida e na cultura regional. Maceió: Edufal, 1980. 

DUARTE, Abelardo. O Negro na Colonização de Alagoas. VOLUME XXIII. Ano 1944. 

DUARTE, Abelardo. Sobrevivências do Culto da Serpente (DANH-GBI) nas Alagoas. VOLUME 

XXVI. Ano 1948 – 1950. 

DUARTE, Abelardo. Tribos, aldeias & missões de índios nas Alagoas. VOLUME XXVIII. Ano 1968. 

GALVÃO, Olípio E. de Arroxelas. Memorial Alagoano. VOLUME XXIII. Ano 1944. 

IZIDORO, Francisco. Descrição geographica, estatística e histórica dos Municípios do Estado de 

Alagoas. Coruripe. VOLUME III. N° 1. Ano 1901. 

IZIDORO, Francisco (ou COSTA, Francisco Izidoro Rodrigues.) Divisão Ecclesiastica do Estado de 

Alagoas. VOLUME III. N° 2. Ano 1901. 

LEMOS, João R. Poxim, terra de história e de mitos: Vila Real de São José de Poxim do Sul. 

Coruripe: Prefeitura Municipal, 2001.  

LINS, Alberto Rego. Os Copiares Nordestinos. VOLUME XXIII. Ano 1944. 

MARQUES, José Geraldo W. Pescando Pescadores: Etnoecologia Abrangente no Baixo São 

Francisco Alagoano. São Paulo: NUPAUB/USP, 1995. 

MORIN, Edgar. Saberes Globais e Saberes Locais, o olhar transdisciplinar de Edgar Morin com a 

participação de Marcos Terena. Rio de Janeiro: Garamond, 2004.  

FONSECA, João Severino da. Origem de alguns nomes patronímicos da Província das Alagoas. 

VOLUME I. Ano 1876. 

Os Franceses em Alagoas no século XVI. VOLUME XXXIV. Ano 1978. 

 Entretanto, salvo as indicações folclóricas apresentadas nas obras de Théo Brandão, no 

decorrer da revisão de literatura, observou-se que o material disponível nos arquivos tratava de 

aspectos históricos relativos às localidades, sem referenciar a cultura imaterial praticada pelas 

comunidades. 

 Tal lacuna exigiu da equipe a produção de fontes primárias, inicialmente registradas em 

formato de fichas catalográficas (ver item 09 e anexo), cujo processo requereu uma carga 

significativa de trabalhos de aproximação entre os pesquisadores e as comunidades para realizar o 
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levantamento de história oral e utilizá-lo então como base para extrair os dados vinculados ao tema 

do projeto. 

 

3. 2.3. Referências textuais seiscentistas 

VICENTE DO SALVADOR, Frei. História do Brasil 1500-1627. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São 

Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1982. 

MORENO, Diogo de Campos. Livro que dá razão ao estado do Brasil, 1612. Recife: Arquivo 

Público Estadual, Comissão organizadora e executiva das comemorações do tricentenário da 

restauração pernambucana, 1955. 

“Capitania de Pernambuco, de que é capitão, governador e senhor, Duarte de Albuquerque 

Coelho.” In: MELLO, José Antônio Gonçalves de. Fontes para o Brasil Holandês – a economia 

açucareira.  Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1981.   

“Historia ou anais dos feitos da Companhia privilegiada das Índias Ocidentais, desde o começo ate 

o fim dos anos de 1636”, por Joan de Laet (Diretor da Companhia. In: FREIRE, Francisco Brito. 

Nova Lusitânia – história das guerras brasílicas . São Paulo: Beca Editora, 2004. (cd-rom) 

VERDONCK, Adriano. “Descrição das capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio 

Grande. Memória apresentado ao conselho político do Brasil por Adriano Verdonck, em 20 de maio 

de 1630.” In: MELLO, José Antônio Gonçalves de. Fontes para o Brasil Holandês – a economia 

açucareira.  Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1981, pp.39-44. 

VERDONCK, Adriano. “Memória oferecida ao Conselho Político de Pernambuco por Adrian 

Verdonck.” In: MELLO, José Antônio Gonçalves de. Fontes para o Brasil Holandês – a economia 

açucareira.  Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 1981. (pp. 33-34) 

“Breve discurso sobre os estado das quatro capitanias conquistadas, de Pernambuco, Itamaracá, 

Paraíba e Rio Grande, situadas na parte setentrional do Brasil.” In: MELLO, José Antônio 

Gonçalves de. Fontes para o Brasil Holandês – a economia açucareira.  Recife: Companhia Editora 

de Pernambuco, 1981, pp. 77-139. 

VAN DER DUSSEN, Adrian. “Relatório sobre o Estado das Capitanias conquistadas no Brasil, 

apresentado pelo senhor Adrien van der Dussen ao conselho dos XIX na Câmara de Amsterdã, em 

4 abril de 1640.” In: VAN DER DUSSEN, Adrian. Relatório sobre as capitanias conquistadas no 

Brasil pelos holandeses (1639). Rio de Janeiro: Edições Instituto do Açúcar e do Álcool, 1947. 
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PUDSEY, Cuthbut. Diário de uma estada do Brasil, 1640. Petrópolis: Editora Index, 2000. 

BLAER, João. “Diário da viagem do capitão João Blaer aos Palmares em 1645.” In: FREIRE, 

Francisco Brito. Nova Lusitânia – história das guerras brasílicas. São Paulo: Beca Editora, 2004. 

(cd-rom) 

NASSAU, Maurício de. “Cartas Nassovianas. Correspondência do conde João Maurício de Nassau. 

Governador do Brazil Hollandez, com os Estados dos Geraes (1637/1646).” In: RODRIGUES, José 

Honório. Índice Anotado da Revista do Instituto Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife, 

1961. pp.23-52. 

“RELATÓRIO sobre o Estado das Alagoas em outubro de 1643; apresentado pelo assessor 

Johannes van Walbeeck e por Henrique de Moucheron, director do mesmo districto e dos districtos 

vizinhos, em desempenho do encargo que lhes foi dado por S. Excª e pelos nobres membros do 

Supremo Concelho.” In: RODRIGUES, José Honório. Índice Anotado da Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico Pernambucano. Recife, 1961. (pp. 153-164) 

Frei Manuel Calado. O Valoroso Lucideno e o triunfo da liberdade 1648. Recife: FUNDARPE, 1985. 

BARLÉU, Gaspar. História dos fatos recentemente praticados durante os oito anos no Brasil, 1647. 

Belo Horizonte, Ed. Itatiaia; São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1974. 

FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 2004.  

NIEUHOF, Johan. Memorável viagem marítima e terrestre ao Brasil. 1682. Retirado do Cd-rom que 

acompanha o Livro de FREIRE, Francisco de Brito. Nova Lusitânia, 1675. São Paulo: Beca Editora, 

2004.   

SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descriptivo do Brasil em 1587. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1938. 

 Os trechos da literatura seiscentista relacionados às práticas reconhecidas no litoral sul de 

Alagoas estão indicados nas fichas catalográficas. Sobre as localidades especificamente 

estudadas foram encontradas tímidas referências, a citar aquelas indicadas na obra de Gaspar 

Barléus (1584-1648) História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1974, a citar: 

 Não cessou o inimigo, conquanto ocupasse o sul do rio de São Francisco, de causar danos 

aos nossos. ...caiu de improviso sobre os nossos soldados, que vagavam descuidosos nas 

paragens do Cururipe. (p. 78) 
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 A província de Pernambuco (...) tem os seguintes portos surgidouros e enseadas para 

abrigo dos navios: (...) Cururipe, angra muito celebrada. (p.127). 

 Rio das Alagoas, que deságua em frente aos Baixios de D. Rodrigo, a 44 km N. E. da 

Barra do São Francisco. (p.377). 

 

3.3. Viagens   

 Em janeiro de 2006, foi feita a primeira viagem da equipe percorrendo a região sul de 

Alagoas, no sentido de, dentro do recorte geográfico mais amplo, selecionar as localidades com 

potencial para a realização da investigação, ou seja, que fossem significativas quanto ao seu 

patrimônio imaterial. O levantamento fotográfico e conversas informais com os moradores 

realizadas nessa ocasião foram confrontadas com o back ground provido pelas informações já 

repertoriadas junto às fontes escritas. Os resultados desse embate nortearam finalmente, a 

escolha de Poxim e Pontal de Coruripe.  

 Após esse reconhecimento, um cronograma de viagens foi sendo estabelecido de acordo 

com a dinâmica cotidiana do local, ou seja, atento às datas dos eventos de caráter coletivo que 

ocorressem no período da pesquisa, e que foram correspondendo a visitas mensais em 

permanências de períodos variáveis, durante as quais se realizou o levantamento da história oral, 

e o levantamento fotográfico.  

 Nessas viagens foram presenciadas e/ou referenciados cerca de 50 práticas e, 

paralelamente às pesquisas in loco foram sendo desenvolvidas as atividades de rastreamento e 

reunião de registros textuais e imagéticas seiscentistas, utilizados como referência para 

comparação e identificação de antigas práticas culturais que ainda fazem parte do cotidiano das 

comunidades estudadas (ver itens 2 e 4). Tal reconhecimento indicou a correspondência entre 

registros antigos e atuais, sistematizados em formato de fichas catalográficas, a citar: 

• 001 Usos da Maçaranduba 

• 002 Usos da Mandioca 

• 003 Casa de taipa 

• 004 Corda de imbira vermelha 

• 005 Usos do Ingá 
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• 006 Pesca de lambuda 

• 007 Engenho de cana-de açúcar 

• 008 Usos da Bananeira 

• 009 Usos da Mamona 

• 010 Usos do Ouricuri 

• 011 Cipó de maracujá ou maracujá de cobra 

• 012 Usos do Coqueiro 

 Vale dizer que essa catalogação consiste em um primeiro esforço de sistematização dos 

dados e documentação das práticas, tendo a pesquisa rendido um material expressivo a ser 

apurado em trabalhos de investigação futuros. 

 

3.4. Reunião e organização da iconografia holandesa 

 Foram scaneadas as fontes iconográficas holandesas encontradas nas obras abaixo, 

gerando um arquivo de cerca de 600 imagens. 

ADONIAS, Isa. Mapa – Imagens da Formação Territorial Brasileira. Rio de Janeiro: Fundação 

Emílio Odebrecht Ed., 1993. 

  

COLEÇÃO BRASIL HOLANDÊS (DUTCH-BRAZIL): 

Brasil-Holandês: Miscelânea Cleyeri, Libri Principis & Theatrum rerum naturalium Brasiliae. 5 v. Rio 

de Janeiro: Índex Ed., 1995. 

Brasil-Holandês: Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae. 2 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1995.  

Brasil-Holandês: Coleção Niedenthal, Animaux et Oiseaux & Naturalien-Buch de Jacob Wilhelm 

Griebe. 3 v. Rio de Janeiro: Index Ed., 1998.  

Brasil-Holandês: documentos da biblioteca universitária de Leiden, o Thierbuch e a Autrobiografia 

de Zacharias Wagener e os quadros do Weinbergschlösschen de Hoflössnitz. 3 v. Rio de Janeiro: 

Índex Ed., 1997.  
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Brasil-Holandês: o Diário de Viagem de Caspar Schmalkalden de Amsterdã para Pernambuco no 

Brasil. 2 v. Rio de Janeiro: Índex Ed., 1998.  

Brasil-Holandês: Theatrum rerum naturalium Brasiliae. 2 v. Rio de Janeiro: Índex, 1993.  

Brasil-Holandês: WAGENER, Thierbuch Vol. II. Rio de Janeiro: Editora Índex, 1997. 

Brasil-Holandês: GRIEBE, Jacob. Rio de Janeiro: Editora Índex, 1998. 

 

MARCGRAVE, George. História Natural do Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1942. 

PISO, Guilherme. História Natural do Brasil Ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1948. 

ECKHOUT VOLTA AO BRASIL 1644-2002: catálogo da mostra. São Paulo: Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, 2002. 

 As imagens referentes à obra do Pintor Frans Post foram coletadas em referências 

diversas, em livros e em sites, constituindo um conjunto de cerca de 104 obras, das quais 13 fazem 

referências a elementos relacionados às práticas culturais reconhecidas nas localidades.  

 

3.5. Organização do banco de imagens  

 A partir da atividade descrita no item anterior, foram gerados álbuns separados por 

bibliografia consultada. Essas imagens serviram de base para a identificação dos modos de 

construir e de alimentar praticados nas localidades. 

 

3.6. Organização do levantamento fotográfico 

 As visitas às localidades realizadas renderam um levantamento fotográfico com cerca de 

1000 registros, sendo reduzidas ao número de 600 imagens após terem passado por uma 

curadoria. Todas as imagens selecionadas já foram catalogadas a partir da indicação do lugar, e 

seguem em anexo compondo o banco de imagens a ser apresentado ao IPHAN juntamente com 

as fontes indicadas no item 5. 

 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 31 

3.7. Identificação e seleção das cenas brasileiras referentes aos modos de construir e 

modos de alimentar registradas nas imagens seiscentistas 

 As cenas que apresentam os costumes praticados nas terras do antigo Brasil foram 

destacadas de suas fontes imagéticas e organizadas na forma de um álbum onde foram 

contrapostos com os registros produzidos pela equipe: levantamento fotográfico, entrevistas com 

os moradores e impressões dos pesquisadores acerca da dinâmica cotidiana das localidades – 

festas, lendas, práticas. 

 

3.8. Transcrição dos depoimentos 

 Para o levantamento da história oral foram colhidos cerca de 90 depoimentos, sendo 

destes considerados 21 para compor a catalogação das práticas.  

 Os trechos dos depoimentos referentes às práticas culturais imateriais foram indicados nas 

fichas catalográficas, sendo as entrevistas completas apresentadas como anexo III desse 

documento. 

 

4. ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA E CATALOGAÇÃO DAS PRÁTICAS 

CULTURAIS 

 Os itens das fichas catalográficas foram elaborados considerando o material textual, 

imagético e oral, registrados durante a pesquisa, buscando sistematizar as seguintes informações: 

título da ação, local em que a prática foi referenciada, nome do ator(es) relacionado(s) à pratica 

(data/local/pesquisador), descrição da espécie em caso de alimentos e de vegetação, descrição da 

prática com base na percepção dos pesquisadores e nos depoimentos dos moradores, forma de 

registro in loco, levantamento fotográfico e tipo de referências encontradas nas fontes holandesas. 

 

5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 Entendemos que o projeto cumpriu seu objetivo no sentido da análise comparativa mas 

também na demonstração da riqueza do patrimônio imaterial alagoano. 

Este também proporcionou muitas informações a respeito do patrimônio material, 

revelando a complementariedade que existe entre ambos. 
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Acreditamos que o trabalho deva ser continuado, pois há muito ainda a levantar e as 

condições do presente – em que os caminhos do turismo desbravam as regiões mais remotas do 

país – podem levar ao desaparecimento muito rápido deste contexto que o projeto conseguiu 

acessar. 

A alfabetização das populações, os processos de inclusão social, absolutamente 

necessários e válidos, provavelmente contribuirão também para o desaparecimento deste universo 

pesquisado neste projeto, ligado ao mundo da oralidade, do mágico, da experiência sensorial e 

coletiva. 

Neste sentido, urge que novas ações se iniciem e que as que foram iniciadas não sofram 

uma descontinuidade. 

Finalizamos agradecendo ao IIPHAN a possibilidade desta aventura pelos caminhos do 

patrimônio imaterial, esperando continuar percorrendo-os. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Além dos trabalhos de investigação, a equipe vem se esforçou em divulgar os resultados o 

Projeto, enquanto produto de parceria entre o IPHAN e a da Universidade Federal de Alagoas 

submetendo comunicações referentes a aspectos da pesquisa. Foram aceitos para serem 

apresentados  nos seguintes eventos, nacionais e internacionais, a citar: 

Fórum de Patrimônio Cultural Alagoano (organização 17ª Superintendência do IPHAN, Maceió-

AL/junho de 2006) 

III Simpósio Nacional de História Cultural (organização ANPUH, Florianópolis/setembro de 2006) 

8º Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo 

(organização USP e UNESP, São Paulo/setembro de 2006) 

I Seminário Arquitetura e Construção com Terra no Brasil / IV Seminário Arquitectura de Terra em 

Portugal (organização UFMG, UFOP, PUC, ESG, FCO, CdT, PROTERRA, Ouro Preto/novembro 

de 2006) 
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7. CRONOGRAMA/ SÍNTESE 

CRONOGRAMA SÍNTESE 

JA
N

 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L

 

01 COLETA BILIOGRÁFICA (arquivos alagoanos)        

VIAGENS (levantamento fotográfico e da história oral):         

        - Em Bloco        

        - Pontal do Coruripe        
02 

        - Poxim        

03 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A REGIÃO ESTUDADA        

04 ORGANIZAÇÃO DA ANTOLOGIA BIBL. SEISCENTISTA         

05 REUNIÃO E ORG. DA ICONOGRAFIA SEISCENTISTA         

06 PRODUÇÃO DAS ANTOLOGIAS         

07 PRODUÇÃO CD-ROOM/BANCO DE IMAGENS         

08 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO        
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ANEXO I – PRÁTICAS CULTURAIS: FICHAS 

• 001 Usos da Maçaranduba 

• 002 Usos da Mandioca 

• 003 Casa de taipa 

• 004 Corda de imbira vermelha 

• 005 Usos do Ingá 

• 006 Pesca de lambuda 

• 007 Engenho de cana-de açúcar 

• 008 Usos da Bananeira 

• 009 Usos da Mamona 

• 010 Usos do Ouricuri 

• 011 Cipó de maracujá ou maracujá de cobra 

• 012 Usos do Coqueiro 
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ANEXO II – ANTOLOGIA 

 

II.1. Antologia das fontes do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas 

VOLUME I. Ano 1876. 

FONSECA, João Severino da. Origem de alguns nomes patronímicos da Província das 

Alagoas. 

PG TEXTO 

197 Cururipe – povoado – do cururu – sapo, e ipê – onde: lugar de sapos. 

198 Jequiá – rio – de jequi – covo e á aumentativo.  

199 Pituba – vem de pita – arbusto e ubá.  (...) Poxim – lugar, de pochy, feio, mau.  

200  Acaju issica – resina de caju. 

(...)  

Caa-pim, herva. 

201 Comanda – feijão. 

Copaúba ou copahiba – óleo de arvore. 

Guagerú – matto rasteiro, gajurú. 

Guaxima ou guaxuma – arbusto. 

Igara – canoa. Igarité – canoa grande.  

Igarapé – rio, ribeiro, regato. 

Sapucaia – árvore, gallinha, gallo, madrugada.  

Pituba – covarde. 

202 Pará ou pira – peixe.  

Pará-catú – peixe bom.  

Pará-merim – peixe pequeno.  
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          Tupinambá (Tupaua-abá) povo de Deus.  

204           Jequiá: jequi covo; a, demonstrativo. Este covo. Juquiá: também é nome de um 

peixe d’agua doce, segundo Gabriel Soares em seu roteiro do Brazil. 

205           Poxi: puxi – feio. Na theogonia tupica Maine Poxi ou simplesmente Poxi é o deus 

mau, rancoroso, segundo Thevet.  

 

VOLUME III. N° 1. Ano 1901. 

IZIDORO, Francisco.  

Descrição geographica, estatística e histórica dos Municípios do Estado de Alagoas. 

Coruripe.  

PG TEXTO 

De 

103 

até 

108. 

          A antiga villa de Coruripe, hoje cidade, que tira o nome de Cururuig, está situada  

sobre um solo plano, á margem esquerda do rio Coruripe, seis kilometros acima da foz do 

oceano.  

          Tem 17 ruas e três praças, sendo assaz extensa a sua rua principal, onde se nota 

boa edificação.  

          No littoral o terreno é baixo, plano, orlado, em toda a sua extensão, de uma 

lindíssima praia, sobressaindo o pontal, defronte do qual, na distância de uns 10 

kilometros fica o baixo D. Riodrigo, onde naqufragou o 1° bispo do Brazil D. Pedro(sic) 

Fernandes Sardinha. 

           Os seus primitivos habitantes, os índios Cahetés, occupavam toda a sua costa 

marítima e margens do rio, e foram pouco a pouco desapparecendo até sua completa 

extincção, devido as luctas com às outras tribus de Potyguarés, de pernambuco e 

Parahyba do Norte, e com os Tupynambás do outro lado do rio São Francisco até a Bahia.  

             Há, a meia légua sede da cidade e a uma do Pontal, um enorme sambaqui, 

começando agora a explorar para o fabrico de cal, o qual denota a existência de um 

cemitério ou de uma aldeia de tribu de índios. Ali tem se encontrado igaçabas com osso 

petrificados, machados, armas de guerra, pilões e outros artefactos de pedra mui rústicos, 
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que pelo seu estado denotam origem remota. 

(...) 

          Coruripe, a principio não passou de um pequeno povoado da villa do Poxim, a que 

pertencia até 22 de junho de 1866 quando foi elevada á villa, cujo termo ficou fazendo 

parte da comarca de Anadia.  

          Em 1882 por lei n. 866 de 31 de maio foi creada a comarca de Coruripe; tendo por 

respectiva villa e anexando-lhe o termo de Piassabussú. Foi elevada á cidade pela lei n. 

15 de 16 de maio de 1892. O aspecto physico da cidade, aliás de todo município, á 

gradavel e lindisimo. 

          Da séde da cidade para o centro, zona dedicada á grande cultura de annas e 

cereaes, é o terreno baixo, corttado de extensas e largas várzeas, lagoas, grutas e alguns 

taboleiros.  

           As fazendas agrícolas são geralmente bem construídas e situadas paralellamente, 

perto uma das outras, nas margens direita e esquerda do rio Coruripe, e, em toda a sua 

extensão recta, as suas innumeras casas de telhas, residencias dos moradores, formam 

ruas, parecendo o prolongamento da cidade.  

Pelo ultimo recensseamento é a sua população de 9.226 habitantes.  

Seu clima é saudavel e ameno e não sujeito a epidemias. Nas epocas invernosas e 

no littoral apparecem as vezes casos benignos de febres intermitentes ou palustres 

occasionadas pelas lagoas, e ainda abusos dos que se dedicam à pesca.  

O rio principal é o Coruripe que nasce no município da Palmeira dos Índios, 

atravessa o do Limoeiro de Anadia, e fenece em sua foz neste município. 

Este rio é estreito e raso no verão e, como muitos outros, é lastrado pelas 

baronezas. Annualmente a intendência, e os proprietarios agrícolas mandam desobstrui-

lo.  

Não é navegavel senão por pequenas canoas, isso devido aos bancos de areia 

formados perto da cidade, e aos seus milhares de voltas e revoltas. Entretanto, há poucos 

annos, elle era percorrido por barcaças e chatas a vapor que carregavam para Maceió, 

Penedo e Recife, serviço esse hoje circumscripto a pequenas barcaças que ficam 
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estacionadas da sede da cidade, à meia légua de distância do Pontal, onde, depois de 

carregadas, aguardam a maré para a sahida. 

(...) 

Além deste rio que em occasião de cheias inunda as varzeas edamnifica as 

plantações feitas nas mesmas, conta-se avultado numero de riachos e lagos que o 

alimentam salientando-se entre outros: Rocheira, Cannabraba, Riachão, Olho d’agua de 

Estiva, Miahy, Bebedouro, Pia, Poço, S. João da Praia, Estreito, Perepery, Genipapo e 

Francisco Alves. De todos os riachos os mais fortes são estes últimos. 

O municipio é administrativamente dirigido por um Intendente e um conselho 

municipal de sete membros.  

Judicialmente forma um municipio com 2 termos reunidos. Poxim e Piassabussú.  

Tem um juiz de direito, um promotor, um juiz substituto.  

(...) 

Foi creada a freguezia por Decreto real no anno de 1726, na villa de S. José do 

Poxim e trasferida a sua sede para a cidade de Coruripe por lei provincial n. 484 de 23 de 

junho de 1866. 

O orago da freguezia é N. S. da Conceição. 

Ignora-se a data da edificação da Egreja que serve de matriz, mas, sabe-se que a 

14 de Julho de 1773 o capitão Pedro Leite Sampaio e sua mulher Paula Pereira de Castro 

assignaram escriptura de patrimônio no cartório do tabelião Felix da Costa Amaral na 

cidade de Penedo. Em 7 de outubro de 1864 foi a Egreja destruída por pavoroso incêndio. 

Recosntruida, foi ella inaugurada solemnemente, pelo Rvm. Frei Cassiano de comacchio a 

20 de junho de 1887. 

Tem a freguezia, alem da matriz, as seguintes capellas: Santa Cruz da Graça, na 

rua do mesmo nome; Santa Cruz das Vassouras no arrabalde do mesmo nome; Bom 

Jesus dos Navegantes no povodo do Pontal; N. S. da Conceição do engenho Genipapo; 

N. S. da Divina Pastora no engenho Primavera; S. Luzia no povoado d’Agua dos Meninos; 

S. José e N. S. do Rosário na villa do Poxim e S. João Baptista no povoado França. 
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Tem a freguesia, de norte a sul, a extensão de 12 leguas, e 11 de leste a oeste.  

A matriz é um Templo bem construído aceiado e collocado em um alto donde se 

descortina a cidade.  

A sua torre é de azulejo.  

(...) 

A fazenda federal que tem no Pontal um agente especial do sal e agente de 

impostos do sello de fumo, bebidas etc. deve arrecadar perto de vinte contos de réis.  

O transporte da capital para o muicipio é feito por dous modos, ou por terra ou 

por navegação. O primeiro é gerlamente adoptado, fazendo-se a viagem pela praia, e 

parte, até a cidade de Alagoas, em canôas ou vapor da companhia das Lagoas. O outro 

modo de transporte é por via do municipio de S. iguel, evitando as passagens dos rios e 

lagoas e a da barra de S. Miguel, que é demorada.  

Os productos da lavoura e mercadorias para o comercio são transportados em 

pequenas barcaças ou lanchas, que só chegam á sede da cidade, depois de transpor a 

barra. Aviagem por mar, é mais procurada, e de 12 horas no maximo, e a de terra, até a 

capital, um dia. As estradas são geralmente boas, conservadas á custa da Intendencia 

Municipal.  

A principal fonte de riqueza do municipio consiste na cultura de cannas de 

assucar.  

Ha em toda a zona agrícola 25 engenhos quase todos a vapor, moentes e 

correntes e cinco de fogo morto.  

A producção reguler é de 60 mil saccos e a mínima 30 mil. Alem do assucar 

exportado para o mercado de maceió e Penedo, salienta-se, como mercadoria de 

exportação, o algodão, em pequena escal, e aguardente, esta consumida em Penedo e 

margens de S. Francisco. Ainda é abundante a farinha, exportada para Maceió e Penedo. 

Também se faz grande exportação de cocos; existindo no municipio, segundo o ultimo 

arrolamento, vinte mil coqueiros fructiferos e outros tantos recentemente plantados.  

O milho, feijão e toda espécie de cereaes e fructas são abundantes e 

baratissimos, o que torna a vida fácil. As uvas, as margens do Cururipe são deliciosas.  
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Melhorando o rio e adquiridos os meios fáceis de transporte, será este um dos 

municípios mais prósperos do Estado. As industrias extractivas tem tomado incremento, e 

grande numero de marinhas existe, fornecendo sal para o Pilar, Penedo e Maceió.  

A instrucção dada no municipio é gratuita e official.  

Compõe-se de cinco escolas de instrucção primaria, mixtas, sendo duas na 

cidade, uma em Vassouras, uma no Pontal, uma no Camaçary. 

Além destas há uma escola do sexo masculino e muitas outras particulares.  

Há ainda aulas de fracez, portuguez, geographia e latim, leccionadas aquellas 

pelo professor Ignaco de Carvalho, subsidiadas pala intendência; e esta, gratuitamente 

pelos rvms. cônegos  Lessa e Jacinto Oliveira.  

A sociedade phylarmonica – CYSNE DO NORTE, composta exclusivamente de 

creanças, ministra gratuitamente o ensino de musica vocal e instrumental. 

Há duas sociedades dramáticas. 

109 Pontal 

Povoado á beira mar, distante meia legua pouco mais ou menos da sede do 

municipio.  

Tem varias casas de telhas e outrs tantas de palhas em numero de trezentas; dous 

ou três pequenos estabelecimentos commerciaes, e em todo o percurso da cidade ao 

povoado há sítios de coqueiros.  

Salienta-se esse povoado por ser o ancoradouro das barcaças que demandam o 

municipio e dos navios e vapores; e ainda pela existência de diversas marinas que 

produzem bastante.  

A sua população em maioria é de marítimos e presumida em mil habitantes. 

Ha uma escola publica e mixta com frequencia media de quarenta alumnos. 

A sua pequena capella sob invocação de N. S. dos Navegantes está ainda em 

construcção. 

O ancoradouro forma uma enseada, ficando entre duas pontas, uma á direita, o 
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Miahy ou Batel, e á esquerda o pontal do Coruripe.  

         Fronteiros a esse povoado e a alguma distancia ficam os baixios de D. Rodrigo.  

         O rio Coruripe despeija na barra do Pontal. 

 

 

VOLUME III. N° 2. Ano 1901. 

IZIDORO, Francisco (ou COSTA, Francisco Izidoro Rodrigues.) 

Divisão Ecclesiastica do Estado de Alagoas. 

PG TEXTO 

137          O Estado ecclesiasticamente conta trinte e duas freguezias ou parochias... 

(...) 

          As parochias de Piranhas, Poxim, Parahyba ou Capella não foram ainda providas 

convenientemente. 

138  

         Existem vagas sete a saber: Porte de Pedras, Piassabussú, Poxim, Porto Real do 

Collegio, São Braz, Egreja Nova e Bello Monte.  

(...) 

          Maceió – Fevereiro – 1901. 

139           Nomes de alguns sacerdotes alagoanos que regeram freguezias e são fallecidos. 

         Período de 1870 a 1900 

(...) 

         15 – João Luiz da Silva Reis – Coruripe 
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NS. PAROCHIAS ORAGOS VIGARIOS NATURALIDADES NOMES 

DATA DA 

CREAÇÃO DA 

FREGUESIA 

140 

18 Coruripe 
N. S. Da 

Conceição 
Collado Limoeiro 

Conego Jacintho 

Francisco de Mello 
1726 

 

 

 

 

VOLUME VIII.  n° 1. Jan./ mar. 1916. 

BRANDÃO, Moreno. 

Alagoas e seu desenvolvimento histórico. 

PG TEXTO 

50           Depois de 1557 as nossas plagas estremeceram de horro ante a bárbara matança 

dos cahetés, em oblação aos manes do Bispo Fernandes Sardinha. 

          Apezar d’esse incidente que foi um grande desazo, Alagoas participou da 

prosperidade geralmente espalhada pela Capitania de Pernambuco, prosperidade que a 

invasão holandeza sustou de modo innegavel. 

          Esse episodio dramático de nossa historia só veio a repercutir dentro das nossas 

lindes depois do dia 21 de Setembro de 1631. 

         Começa então uma serie de tropelias próprias da guerra e de que foram victimas 

principalmente Porto de Pedras, Porto Calvo, Camaragibe, Paripueira, o Francez, Alagoas e 

Penêdo. 

          Entre as peripecias d’essa epolgante tragédia que durou 20 annos, nenhuma foi mis 

própria a emocionas os ânimos do que a transladação de 8000 pessôas de Pernambuco 

para a nossa terra. 

         Recebendo tão avultado contigente de novos habitantes, Alagôas obteve um grande e 

inestimavel benefício, visto como restringiu, com os seus novos povoadores, a área de suas 
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regiões desérticas.  

51          A invasão holandeza começou então a visionar mais persistentemente o sul do 

Estado. 

52          Foi então Alagôas elevada á categoria de comarca em 1711...(...) 

          Por esse tempo, alem dos tres antigos núcleos urbanos de Penedo, Porto Calvo, e 

Alagôas, medravam S. Miguel, S. Luzia, atalaia, Anadia, Maceió, Piassabussú, Porto de 

Pedras, Collegio, Traipú, Água Branca, Palmeira dos Índios e Poxim. 

(...) 

          Cumpre tambem aqui deixar consignado que n’aquelle tempo houve um certo 

movimento em prol da conservação de nossas riquezas florestaes, indo José de Mendonça, 

ao deixar a cuvidoria, exercer o cargo de conservador das mattas, funcção que só existiu e 

Alagôas e na Bahia. 

 

VOLUME XXIII. Ano 1944. 

GALVÃO, Olípio E. de Arroxelas. Memorial Alagoano. 

PG TEXTO 

17           JANEIRO. 29 – 1849 

          VIGÁRIO DO POXIM 

          É provido vigário da freguizia de S. José do Poxim, o reverendo Francisco Marques 

da Silva. 

 

VOLUME XXIII. Ano 1944. 

DUARTE, Abelardo. 

O Negro na Colonização de Alagoas. 

PG TEXTO 

22           Os negros aportados às terras brasileiras procederam de várias regiões da África e 
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pertecem às correntes sudanesas e bantu. 

23           Não resta dúvida que o elemento negro, introduzido em Alagoas, era de procedência 

bântu. 

          Sabe-se que os negros bântus predominaram, no nordeste brasileiro, em 

Pernambuco e Maranhão, donde o tráfico os levou até o litoral paraense: descendo, de 

Pernambuco chegaram até as terras das Alagoas. A introdução desses pretos fazia-se, 

principalmente, por intermédio dos mercados de Recife, centro da condensação e 

redistribuição, nos primeiros séculos do período colonial. É possível que nós os 

recebêssemos também diretamente da África, pois a lavoura da cana de açúcar e a 

incipiente indústria açucareira, notadamente no norte de Alagoas, constituíam um meio de 

fácil colocação dessa mercadoria humana importada, das peças, como eram chamados os 

negros vindos da África. 

          Ademais, com a cessação do tráfico, em 1850, é admissível senão mesmo certo que 

o contrabando se fazia em certa escala no litoral alagoano. 

          A enseada do Pituba, o porto do Francês, etc., foram pontos preferidos para esse 

comércio ilícito. 

24           A lavoura de cana de açúcar foi o fator preponderante da fixação do negro na zona 

marítima e da mata. 

          Pernambuco para cá mandou milhares de negros, distribuídos pelos nossos primitivos 

engenhos de açúcar, que já em 1730, se elevavam a quarenta e sete.  

          Isto não impediu que tivéssemos também aqui negros sudaneses; ao contrario, 

desses negros muitos entraram em Alagoas, principalmente das tribus da Guiné, opinião 

que esposou também o saudoso prof. Moreno Brandão, um dos mais ilustres historiógrafos 

que tivemos. 

          Mas a corrente predominante em Alagoas foi a dos bântus. Aliás, não se pode pensar 

de outro modo, sabido que os negros bântus predominaram, por sua vez, em Pernambuco, 

donde os recebemos. 

25           Em 1819, a Província das Alagoas figurava com a percentagem de 38,3 de escravos 

para um total de 111.973 habitantes. 
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          Os recenseamentos de 1872 e 1890 acusaram na constituição da população 

alagoana as cifras de 12,08 e 10, 14, respectivamente, de negros puros. 

(...) 

          A marca da influência do negro bântu em Alagoas está patente no vocabulário, nas 

sobrevivências mítico-religiosas, históricas e no folclore que fornecem valiosos subsídios 

para seu estudo. 

26           “É natural que o indígena brasileiro e o elemento escravo, vindo em grandes massas 

da África, tenham deixado, diz Mário Marroquim (ob. Cit.), na língua da região, pedaços de 

seu vocabulário. É a afirmação eterna de sua passagem”. E, de fato, deixaram um sem 

número de africanismos. 

          Vamos encontrar, assim, um traço indelével, inapagável, da passagem do africano na 

nomeclatura geográfica alagoana; nomes de rios, serras, povoados, vilas, riachos, etc. 

evocam o negro, perpetuando-lhe a lembrança. 

(...) 

          O totemismo do boi é espalhado entre muitos povos bântus, fato referido por Artur 

Ramos no seu livro já citado “O Negro Brasileiro”. 

          O testamento do boi, que faz parte do auto do Bumba-meu-boi, identificado por Artur 

Ramos, como festa totêmica, de origem bântu, é muito conhecido no interior das Alagoas. 

27           Também a influência de costumes africanos entre nós, para não dizer bântu, está 

assinalada, embora desta vez, maleficamente, no vício da diamba, maconha, ou fumo da 

Angola, (*) observado nas classes baixas da sociedade. 

          A introdução no Brasil e em Alagoas particularmente, dessa toxicomania pode ser 

atribuída ao negro bântu, e a própria designação fumo de Angola está a lhe trair a origem. 

28           Indócil por natureza, não se submetendo ao relho do feitor, o índio fracassou na 

tarefa que lhe impuzeram. “A enxada é que não se firmou nunca na mão do índio ou do 

mameluco; nem o seu pé de nômade se fixou nunca em pé-de-boi paciente e sólido”, 

escreveu Gilberto Freyre. O continente africano passou a ser o celeiro, o vasto manancial, 

onde se buscava o material humano necessário ao trabalho dos engenhos, à lavoura da 

cana de açúcar, no nordeste, à do café e à mineração, no sul do país. 
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           (*) Ainda hoje a cultura clandestina da liamba (o vegetal) é feita em Alagoas, 

tornando-se muito falada a maconha de Penedo.  

          A crônica policial da cidade está a registrar, de quando em vez, a prisão de 

fumadores de maconha. 

 

VOLUME XXIII. Ano 1944. 

LINS, Alberto Rego. Os Copiares Nordestinos. 

PG TEXTO 

30           Ora, a parte da tejupaba do caboclo mais exposta às inclemências do tempo era 

justamente a que continha a abertura de entradas. Os raios do sol e as bátegas das chuvas 

impelidas pelos ventos não encontravam ali, a principio, qualquer empeço. Ocorreu, por 

isso, ao indígena, intuitivo e perspicas, a idéia da colocação de um anteparo racional, que 

aumentava também a área coberta. 

          Quando conheceu melhor a natureza do novo continente para que se transportara, o 

colono europeu copiou o que considerava útil e prático na arquitetura tradicional dos 

naturais da terra para proteger a vivenda e dar mais comodidade aos ocupantes. Mas não 

se julgou obrigado a perpetuar o critério do íncola quanto à localização das cortinas de 

defesa de suas palhoças primitivas. Modificou, sem demora, a técnica ameríndia, ajustando 

também os copiares, fosse qual fosse o material de sua composição, aos flancos das casas 

construídas por mestres de obras que não perdiam tempo em minúncias e singularidades 

de arquitetura. 

31           O insigne vocabularista conselheiro Macedo Soares, que percorreu e observou os 

costumes de outras regiões do país, escreve com precisão e lucidez: “Outra palavra temos 

derivada de co, copiar, lanço de casa. Morais define: a parte dianteira das casas baixas 

rústicas ou palhoças, onde está a porta da entrada e há uma como varanda aberta, e é 

antes um puxado da ponta da comieira para uma travessa na altura dos frechais, por onde 

de ordinário nas casas pobres é a entrada. Ogpiã, o caminho da casa, cogpiã, o caminho da 

roça, a entrada do sítio”. 

          Com o tempo. O copiar indígena passou a ser o alpendre, o terraço ou a varanda. 
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Deram-lhe mais outros nomes, que variam,as vezes de ribeira a ribeira, e que, por isso 

mesmo, tornaram menos compreensível aquilo que definem. 

 

VOLUME XXVI. Ano 1948 – 1950. 

DUARTE, Abelardo. Sobrevivências do Culto da Serpente (DANH-GBI) nas Alagoas. 

PG TEXTO 

60           Não foram estranhos os nossos antigos terreiros de Xangô (nome dado, por 

extensão, às cerimônias e casas de culto afro-brasileiro em Maceió e no Recife) ao culto 

Vodun. Trata-se de um culto de origem daomeiana que tem por Vodun ( ou “deus”) a 

serpente, Dãnh-Gbi ou simplesmente Dã, a cobra sagrada. 

61           Como os outros povos da África aportados às nossas terras, os Gêges aqui 

introduziram a sua cultura, as suas crenças e surpestições, os seus hábitos, etc. (...) 

62           O culto existira, sem dúvida, mas quase se fundira no amálgama sincrético, com as 

“surperstições da cobra e do folk-lore católico de São Bento e São Caetano”. (5) 

(...) 

          Edison Carneiro, estudando os orixás na Bahia, cita o Santo da Cobra, “hoje 

identificado com São Bento” e registra: 

Quand’eu vinha d’Aroanda,  

      - Jesus, São Bento! 

      Valei-me São Bento! 

      - Jesus, São Bento! 

2)  São Bento  - ê! 

     São Bento – á! 

     São Bento  - ê! 

     Jesus – Maria! 

Cobra mordeu Caetano, São Bento! 
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Indaga Edison Carneiro donde teria surgido esse orixá, julgando tratar-se de obra do 

sincretismo religioso, sob a tríplice influência Gêge, Bântu e ameríndia. (6) 

(...) 

          A descoberta em Alagoas de objetos ligados ao culto da cobra-deus, de origem 

daomeiana, pertencentes a antigos terreiros, vem juntar-se às revelações feitas por Edison 

Carneiro, Gonçalves Fernandes, Aydano do Couto Ferraz e, sobretudo, Nunes Pereira (7). 

(...) A monografia de Nunes Pereira é, assim, um rico documentário das sobrevivências 

desse grupo humano africano que, por um fenômeno extraordinário se manteve fiel às 

tradições e às praticas religiosas dos seus ancestrais, conservando-lhe, através de várias 

gerações, o culto, em toda a puresa de suas cerimônias, ritos, denominações próprias, etc., 

facto verdadeiramente singular entre nós, no panorama cultural dos aglomerados Gêges, 

que em todos os outros pontos do território nacional suportaram a influência da cultura 

Yoruba, mais adiantada, e acabaram sendo por elas suplantados. 

63-

64 

         A existência de objectos ligados ao culto daomeiano da cobra-deus nas Alagoas 

coloca-nos diante de uma das formas pelas quais o escravo negro resistiu pacificamente à 

força niveladora do seu novo habitat: teimando em conservar as raízes das suas crenças e 

surpestições, todo o fundo místico se sua alma, de vez que fora impossível, por 

circunstâncias várias independentes de sua vontade, manter os mesmos moldes anteriores 

de vida espiritual.  

          Nas Alagoas, os primitivos terreiros receberam, sem dúvida, adeptos do culto Vodum, 

mas se torna imposssivel, actualmente, reconstituir as fases por que passou esse culto, 

saber si existiu perfeitamente organizado. Tudo leva a crer que esse culto sofreu, 

naturalmente, o mesmo fenômeno sincrético observado na Bahia entre as duas culturas – 

Gêge e Nagô, dando em resultado a cultura Gêge-Nagô. 

 

VOLUME XXVIII. Ano 1968. 

DUARTE, Abelardo. Tribos, aldeias & missões de índios nas Alagoas. 

PG TEXTO 

101          Partindo dos estudos publicados sobre os índios quinhentistas do Brasil, há que 
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distinguir dois tipos de classificação. 

         Em Tapuias e Tupis, os primeiros de língua travada, e os segundos, de língua geral, 

eram os índios designados habitualmente assim pelos portugueses. A bem dizer, fora a 

primeira das classificações.  

(...) 

          Segundo José Bernardo Fernandes Gama (10), ao caetés, bastante numerosos, 

aguerridos e navegantes, se espraiavam da margem esquerda do São Francisco até a ilha 

de Itamaracá; e também pela costa, de Itamaracá até o rio Abiai, os tabajaras, na Paraíba; 

e, daí, até a costa do Rio Grande do Norte, os potiguaras. O sertão era habitado pelas 

tribos cariris. 

 

          (10) Fernando Gama, José Bernardo – Memórias Históricas de Pernambuco, vol. I, 

Recife. 

102           Gabriel Soares de Souza, (11) referindo-se aos caetés, diz: “Este gentio nos 

primeiros anos da conquista deste Estado do Brasil senhoreou desta primeira costa da 

boca do Rio S. Francisco até o rio Paraíba, onde sempre teve guerra cruel com os 

Pitiguares, e se matavam”, etc, etc. 

          São as noticias clássicas. A descrição do modo de vida, hábitos e costumes do índio 

habitante do território alagoano feita por Adriano Jorge corresponde à clássica.  

          (11) Gabriel Soares de Souza – “Noticias do Brasil”, vol. I, São Paulo, s/d. 

114            CAETÉS 

          Habitavam a costa alagoana o São Francisco, especialmente no extenso vale do 

Jacuipe. Antigas referências localizaram-no nos arredores do Porto dos Franceses, que, 

segundo Gabriel Soares, eram três, o Velho, o Novo e o prôpriamente chamado dos 

Franceses. Tribo numerosa e aguerrida, sofreu total dizimação. 

131 

132 

          Nos estudos de que se tem noticia sobre o Contingente indígena nas Alagoas, 

passou de certo modo, sem ênfase, o dos ostrários. (...) 

          Alfredo Brandão chegou a escrever que “em Alagoas, existem muitos sambaquis, os 
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quais não foram estudados, sendo porém barbaramente destruídos para a fabricação de 

cal”. (27) Alude aquêle autor à existência de Sambaquis, segundo informações, em 

Coruripe, côo também adiante de Pôrto do Francês. 

          Também, Francisco Izidoro, em trabalho publicado na Revista do Instituto (28) fez 

referências a um Sambaqui de grandes proporções, nestes termos: “Há, a meia légua da 

sede da cidade e a uma do Pontal (*), um enorme sambaqui começado agora a explorar, 

para o fabrico de cal, o qual denota a existência de um cemitério ou de uma aldeia de tribo 

de índios. Ali têm se encontrado igaçabas com ossos petrificados, machados, armas de 

guerra, pilões e outros artefatos de pedra mui rústicos que pelo seu estado denotam uma 

origem remota”. 

          (27) Alfredo Brandão – “A Escrita Prehistorica do Brasil. Com um appendice sobre a 

prehistoria de alagoas”. B.D.C. Civilização Brasileira S/A Ed. , 1937, Rio.  

          (28) Francisco Izidoro – “Descripção geographica, estatística e histórica dos 

Municípios do Estado de Alagoas” – Revista do I. A. G. A. , n.° 1 do vol. III, 1901, pág. 105. 

          (*) Pontal de Coruripe, território alagoano.  

133          Os sambaquis achados no território alagoano estavam sempre perto da costa (Pontal 

de Coruripe, Porto do Francês, Porto da Cal, Porto das Ostras).  

 

VOLUME XXXIV. Ano 1978. 

Os Franceses em Alagoas no século XVI.  

PG TEXTO 

38 

– 

39  

          O porto onde D. Rodrigo se acolheu e no qual se abrigavam naus franceses 

denomina-se Batel e demora na foz do rio Coruripe. Era um dos três portos dos franceses 

assinalados por Gabriel Soares no litoral alagoano: “Da ponta da barra do Coruripe, contra o 

rio de S. Francisco se vai armando uma enseada de duas léguas em qual bem chegado a 

terra estão os arrecifes de D. Rodrigo, onde também se chama o porto dos Franceses, por 

se eles costumarem recolher aqui com suas naus à abrigada desta enseada, e iam por 

entre os arrecifes e a terra, com suas lanchas, tomar carga de pau-se-tinta, no rio Coruripe”. 

(65) Na relação do autor quinhentista, alinham-se mais dois outros: o “Porto Velho”, que 
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conservou através dos tempos o designativo de “Porto dos Franceses”, situado no extremo 

sul da restinga de Maçagueira, e o “Porto Novo”, atual Pituba, na foz do rio-canal do Poxim. 

39           Pelo exposto, fica evidenciado que o litoral alagoano, da foz do Camaragibe ao S. 

Francisco, era pouso habitual dos corsários da Bretanha e da Normandia: Camaragibe, 

Barra de Santo Antonio, Pajuçara, Jaraguá, Francês, Pituba, Pontal do Coruripe, todos 

esses ancoradouros figuraram no trafico com suas naus de Saint-Malo e de Honfleur. A 

lembrança da visita dos intrépidos entrelopos perdeu-se com os tempos e a toponímia 

alagoana registra,hoje, apenas um “porto do Francês”. Os demais caíram no esquecimento 

e foram substituídos por novas denominações dadas pelos portugueses a partir da 

ocupação efetiva da terra; outros, como o de Jaraguá, conservaram seus nome indígenas, 

na verdade os únicos adotados pelo “mair” amigo que varava os mares para trazer aos 

belicosos caetés miçangas para adorno e machados para o corte da “arabutan”, a preciosa 

madeira que, devidamente aproveitada, iria tingir os belos tecidos de Flandres e de Lyon. 

40           O sul, a partir do Cabo de Santo Agostinho, era em toda a Nova Lusitânia o trecho 

onde mais livremente se firmavam os franceses que, apoiados na amizade dos indígenas, 

chegaram a induzi-los ao ataque contra as duas vilas nascentes do primeiro donatário. 

43-

44 

          Desse período de insegurança para os colonos, quando os índios tornaram-se mais 

ameaçadores, é o episódio célebre do naufrágio de D. Pedro Fernandes Sardinha, nos 

baixios de D. Rodrigo (78). Embora não haja indicação de presença francesa no triste 

acontecimento, foi o ódio aos portugueses, insuflado pelos destemidos contrabandistas e 

seus representantes em terra – os línguas que se mesclavam com os nativos e adotavam 

seus costumes – , que levou os belicosos caetés ao morticínio dos náufragos da N. S. da 

Ajuda, selando assim, o próprio extermínio. 

          A orla litorânea onde se desenrolou a tragédia – de tradicional influencia francesa – 

era considerada, pela hostilidade dos gentios, perigosa para os navegantes em caso de 

naufrágio ou arribada. Sem dúvida, os caravelões dos moradores resgatavam também na 

costa, correndo o risco comum a todas as aventuras: se os indígenas “ao descoberto 

comerciavam e mostravam amor aos portugueses, em secreto, se colhiam alguns 

descuidados, os matavam e comiam”, conta Fr Vicente Salvador (79). Foi do mesmo modo 

atraiçoado que agiram na foa co Coruripe, acolhendo amistosamente os pobres náufragos, 

(a partir daqui, página 44) para trucida-los em seguida na barra do rio S. Migeul. A noticia 
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acoou dolorosamente na sede da colônia, e o próprio Nóbrega, que como todos os jesuítas 

não apreciavam o bispo, lamentou: “ali acabarão clérigos e leigos, casados e solteiros, 

molheres e meninos! Ainda escrevendo isto se me renova a dor que tive quando vi que não 

havia casa em que não ouvesse prantos de muytas viúvas e órfãos” (80). 

          Duarte da Costa preparou-se para vingar a afronta, o que não efetuou pela 

necessidade de auxiliar a armada que viera socorrer o Rio de janeiro, onde Villegagnon se 

firmara. Os índios, convencidos da importância do golpe desfechado contra os portugueses, 

cresceram em arrogância e tornaram-se cada vez mais temidos. (81) O litoral alagoano, ao 

sul de Jaraguá, permaneceu abandonado aos franceses e caetés, como evidencia a carta 

de um jesuíta que de Salvador se dirigia para Pernambuco. 

45           Os índios que dominavam a orla litorânea de Alagoas até o S. Francisco -  a gente 

sospeitosa –  eram os caetés, ainda não atingidos pela expedição punitiva dos filhos do 

primeiro donatário. “Estavam muito soberbos”, como dizia o padre Nóbrega, por terem 

exterminado muita gente e muito principal” – D. Pedro Fernandes Sardinha e os que com 

ele naufragaram em Coruripe. 

46           Na época da conquista, assinala Gabriel Soares, senhoreava o litoral nordestino uma 

tribo belicosa e traiçoeira, que vivia em continuas guerras, tanto com seus vizinhos tupis do 

sul e do norte – tupinambás e potiguaras – como com os tapuias do sertão. Eram os caetés, 

grandes músicos e amigos de bailar, pescadores e nadadores exímios que se destacavam 

ainda pela originalidade de suas embarcações – jangadas feitas com periperi. Com barcos 

aparentemente tão frágeis, não se satisfaziam perlongavam o litoral em hostilizar os 

tupinambás do rio S. Francisco, mas para dar guerra aos índios da Bahia. 

          Uma linha extensa de recifes acidentavam a costa alagoana e tornava perigosa a 

navegação:dos freqüentes naufrágios aproveitavam-se os caetés, matando e comendo os 

sobreviventes. Assim agiram com os tripulantes e passageiros da nau N. S. da Ajuda, que 

se perderam nos baixios de D. Rodrigo, escapando da chacina apenas dois índios da Bahia 

e um português. Entre os sacrificados figuravam personalidades ilustres, como Antônio 

Cardoso de Barros e D. Pedro Fernandes, primeiro bispo do Brasil. O crime dessa vez 

provocou represálias e um ato foi baixado, condenando à escravidão os perigosos 

comedores de carne humana. 

          Gabriel Soares refere que formou-se uma confederação das tribos inimigas – 
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tupinambás, tupinaés e tapuias – que desbaratou os caetés: os que escaparam ao cativeiro 

foram mortos, salvando-se apenas os que se refugiaram na serra do Aquetiba.  Fr. Vicente 

Salvador apresenta outra versão: foi a bandeira dos irmãos Duarte e Jorge de Albuquerque, 

iniciada em 1560, que liquidou o poder dos índios do S. Francisco. A expedição dos filhos 

do primeiro donatário, porém, não conseguiu varrer da costa os belicosos caetés, segundo 

podemos inferir de um documento coetâneo. 

47           Da enorme população indígena que corria a a costa brasileira quando Cabral aqui 

aportou, pouco restava no final do século. E se tempos depois, no decurso de um novo ciclo 

econômico, era corrente a afirmativa de que “sem negros não havia açúcar”, poder-se-ia 

antecipar que sem índios tornava-se impossível a prática do comercio clandestino da 

ibirapitanga durante o quinhetismo. 

          Com a extinção dos caetés e conseqüente avanço do povoamento desaparece 

praticamente a influencia francesa no litoral alagoano. 

48           Palco destacado da “pequena guerra do pau-brasil”, Alagoas despertou para a 

história contemplando o domínio inicial dos franceses que, por dilatado período, dominaram 

o escambo com o indígena. Embora não tenham deixado aqui memória de fortaleza ou 

feitoria, como em Pernambuco, ainda continuam lembrados na toponímia pelo porto do 

Francês que até hoje conserva seu nome de origem. Além do surgidouro quinhentista, onde 

as naus dos armadores da Bretanha e da Normandia vinham se acolher, pouco ou nada 

restou da aventura francesa em Alagoas: mestiços oriundos da permanência dos intérpretes 

mairs entre as cunhas, logo dissolvidos na massa de indígenas e possivelmente extintos 

pela morte ou cativeiro a que foram condenados os caetés pela chacina do primeiro bispo 

do Brasil e de seus companheiros de naufrágio. 

 

II.2. Referências sobre a história e o folclore relacionado com as localidades estudadas  

 CAVALCANTE, José Oswaldo. Conhecendo Alagoas. 2ª. Ed. Maceió: Joc.com Editora, 

2005. 

PG TEXTO 
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          Coruripe  



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 54 

309  

          O rio Coruripe, conhecido como Cururugi pelos índios, deu o nome ao município. A 

região ficou conhecida por ter sido palco do naufrágio da Nau que conduzia o bispo Dom 

Pero Fernandes Sardinha a Portugal. 

 

          As festas locais: Bom Jesus dos Navegantes e de São Sebastião, em janeiro; 

Festival do coco, em fevereiro; São josé do Poxim, no dia 19 de março; emancipação 

política, comemorada no dia 16 de maio; São Roque, em 16 de agosto e da padroeira, 

Nossa Senhora da Conceição, em 08 de dezembro. 

 

 

Alagoas – Seminário de integração municipal, guia dos municípios. Maceió: Governo de 

Alagoas/Secretaria de Comunicação social; Organização Arnon de Mello, 1993. 

PG TEXTO 

folheto Coruripe (131km de Maceió) 

O rio Coruripe, conhecido como Cururugi pelos índios caetés, deu o nome ao 

município. A região tornou-se conhecida por ter sido palco do naufrágio da Nau que 

conduzia o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha a Portugal. Na costa de Coruripe 

aconteceu também, o naufrágio do navegador espanhol Dom Rodrigo de Albana. Em 

sua homenagem foi batizado um grande rochedo no ano de 1560. 

 O povoado nasceu de uma capela. No local j’s se comercializava ativamente o 

pau-brasil e outras madeiras. Na segunda metade d século XIX, Coruripe prosperou a 

ponto de superar a Vila de Poxim, à qual estava subordinada. Foi elevada a Vila em 

1866. 

 Inicialmente, portanto, a freguesia era Poxim, criada numa data controvertida. 

Com mudança da sede do município de Poxim para Coruripe, a freguesia, sob 

invocação de Nossa Senhora da Conceição, também foi transferida. Em 1882 foi 

instalada a comarca de Coruripe, extinta em 1932, finalmente, restaurada em 1935, 
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Nossa Senhora da Conceição é a padroeira. 

 O rio Coruripe é o principal acidente geográfico, mas são as praias que atraem 

milhares de turistas. O turismo tem contribuído para ficar o homem à região. Além disso, 

a prosperidade do município está ligada ä agroindústria açucareira. A cidade se desta 

também, pelo artesanato rico, trançado em palha de ouricuri. 

 

PEDROSA, Tânia de Maya (org). Arte popular de Alagoas. Maceió: Grafitex, 2000 

PG TEXTO 

 35 

 

          Em algumas cidades do interior, como o povoado de Poxim (Coruripe) e o 

povoado de Tapera (Anadia), existem folguedos apropriados para a festa dos 

padroeiros. São José, padroeiro de Poxim, tem em Mané do Rosário, um folguedo que 

se apresenta durante todo o dia de festas pelas principais ruas do povoado, o seu 

anunciante. 

36           Mané do Rosário 

Grupo de mulheres e homens mascarados que dançam, pulam e se requebram ao som 

da banda de pífanos. Surgido em 1762, quando estava sendo construída a Igreja de São 

José, padroeiro de Poxim (Coruripe). 

 Naquele ano, durante a festa de homenagem ao Santo, aparecem dois 

mascarados que brincavam e dançavam ba porta da igreja. Todos os anos, por ccasião 

da festa, surgiram os mascarados e ninguém conseguia sobre quem era. Em 1776, 

sumiram, deixando a população saudosa. 

 A comunidade reunida resolveu copiar os trejeitos e danças e, como não sabiam 

o nome da brincadeira, atribuíram o fato ä Manuel do Rosário, pessoa que gostava de 

dançar Reisado e Maracatu. 

 O grupo de Manuel do Rosário do Poxim tem coordenação de Maria Benedita 

dos Santos. 
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BRANDÃO, Théo. Folguedos Natalinos. Maceió: Museu Théo Brandão/ UFAL, 2003 

PG TEXTO 

172           Coruripe 

          Folguedos: Chegança, Pastoril, Reisado, Maracatu, Quilombo, Baiana, Mané-do-

Rosário. 

101          Chegança 

          Segundo auto marítimo existente em Alagoas, é a versão brasileira, ou melhor, 

nordestina das mouriscadas da Península Ibérica e das danças mouriscas da Europa. 

363           POXIM 

          Pequena villa da província das Alagoas, na margem direita do rio de seu nome e a 

1 legoa do mar, com uma ponte sobre o dito rio, e uma igreja parochial dedicada á Māi 

de Deus. 

          Seu districto se acha limitado da parte do norte, pelo rio Jiquiá; da do sul, pelo 

Cururipe; da do oeste, se estendi por grandes matas, e a léste banhāo-no as águas do 

Oceano. Sua população é avaliada em 3000 habitantes; a maior parte de raça indígena 

e ed alguns brancos que cultivāo os generos ordinarios do paiz em terras excellentes, e 

fazem grande quantidade d’azeite de mamona, que serve mais para luzes, que para as 

boticas. Depois da villa, a povoação maior d’este districto é a aldeia da Conceição. 

          POXIM – pequeno rio da província das Alagoas 

          POXIM – Idem na comarca de Ilhéos, a que os primeiros exploradores pozérão o 

nome de JUIZIO 

          POXIM – Ribeirão da província de Sergipe. 
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ANEXO III – DEPOIMENTOS 

• Dona Edith 

• Dona Cota (Maria José dos Santos) 

• Dona Tereza 

• Seu Bé (Emanuel Marques dos Santos) 

• Dona Letícia 

• Florentino José dos Santos (S. Floro) 

• Dona Angelina 

• Cleber do Estaleiro 

• Dona Zezé 

• José Lúcio da Silva (Zé Neguinho) 

• Silvia Lima dos Santos 

• Anadege Silva de Oliveira 

• Maria Enedina da Silva 

• Rosália Maria da Conceição 

• Maria Gedalva Santos da Silva 

• Maria Goreth de Jesus 

• Maria do Carmo (Dona Nega) 

• Sr.João Balbino 

• José Tarcísio dos Santos (Sr. Pezão) 

• Juraci Silva de Oliveira  

• Dona Antônia 
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DONA EDITH  
Local e data da entrevista: Poxim em 11/03/2006 
 
<Madalena> (...) Eu fiquei sabendo que a Dona Edith pegava menino a muito tempo, não foi? (...) 
como foi que a (...) senhora, a senhora pode me contar, como que a senhora aprendeu e (...)? 
<Dona Edith> Eu aprendi minha filha, com a graça de Deus né?! E uma (...) minha cumade, família 
do meu fio. Ela achou que eu podia ficar no lugar dela. Ela chamou e eu fiquei(...) 
<Madalena> Como era o nome dela? 
<Dona Edith> Josefa Vieira 
<Madalena> Então, ela vivia aqui? 
<Dona Edith> É aqui! (...) Todos aqui era ela. 
<Madalena> Aí a senhora começou a ajudar? 
(as vozes se misturam) 
<Madalena> A senhora aceitou n´? 
<Dona Edith> Fazer o que né?! Não tinha outra. Fiquei no lugar dela, mas depois não deu certo 
mais não, (...) muito nervosa já, com um menino que nasceu, que eu nunca tinha visto daquele 
jeito, aí desisti. 
<Madalena> Foi por isso que a senhora desistiu? 
<Dona Edith> Foi. 
<Madalena> Ele era defeituoso? 
<Dona Edith> É, nasceu com a cabeça dele, com aquelas bola assim. Agora, a dou 
Tora disse que era o juízo, que nem tinha sido... sei não, era uma porção de bola assim (...) na 
cabeça toda. 
<Madalena> Aí a senhora viu isso? 
<Dona Edith> Vi, e ainda fiquei com medo, e não conhecia nem (se era menina antes), eu conheci 
quando olhei assim de banda que eu vi, só assim o cangote do menino, sabe?! Os cabelinho, eu 
disse: - Olhe minha filha, bote força que o seu filho que vem. Depois o menino nasceu, e eu 
também desisti, fiquei muito nervosa, não podia nem chegar alguma pessoa na minha porta 
chamar. Eu digo: Ah, eu não vou mais nunca, (eu não fui). 
<Madalena> E agora, como é que as pessoas aqui fazem pra...? 
<Dona Edith> Ah! Vão pra Coruripe, que tem ambulância, onde ela se senta (...) vão simbora. 
<Madalena> E faz quanto tempo que a senhora parou? 
<Dona Edith> Quanto tempo? 
<Madalena> É. 
<Dona Edith> Ah, eu nem me lembro mais, (eu nunca gravei essas) coisa nãomulé! Já ta com 
muitos anos já. 
<Madalena> Com uns dez anos, uns cinco? 
<Dona Edith> Uns cinco mais ou menos. Aquela menina da Raquel, depois disso ainda peguei a 
menina da Raquel, e aqui menino da Maria do Luízio Neto, aquele segundo. 
(As vozes se misturam) 
<Madalena> Dona Edith, outra coisa também né! Ontem lá com sua filha, com (seus amigos), 
então, elas falaram também que a senhora também benze né? 
<Dona Edith> As vezes, porque vem as crianças e as mães traz as criancinha, pa passar o ramo, e 
eu passo na! 
<Madalena> Tu passa o ramo né? 
<Dona Edith> É mulé. 
<Madalena> E isso, Passar o ramo? É, há muito tempo que a senhora faz? 
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<Dona Edith> Tá, Ta com bastante tempo, Eu aprendi isso por causa de uma filha que eu tenho 
aqui, ela ta aí agora, (...) de abusar o povo, foi do tempo que essa cumade minha, parteira, morreu, 
eu digo: - Eu tenho que aprender pra não ta abusando o povo (...) outra velhinha que me ensinou. 
<Madalena> E essa outra velhinha, passava o ramo também? 
<Dona Edith> Era. Como era o nome dela que eu me esqueci? 
**** - Sebastiana. 
<Dona Edith> Só chamava ela de velha, não sabia nem, não chamava nem pelo nome, era velha. 
<Madalena> E que planta a senhora usava pra benzer? 
<Dona Edith> A planta? É a vassourinha. Tem uma vassourinha de cura mesmo, e tem o pinhão, 
agora tem gente que cura com qualquer mato né?! 
**** - Tem mangericão também. 
<Dona Edith> Tem mangericão também, é bom. 
<Madalena> Mas a senhora usa mais o pinhão ou a vassourinha? 
<Dona Edith> É, porque o manjericão num tenho, e aqui eu já pelejei e num vai a frente a 
manjericão.  
<Madalena> E pinhão e manjericão a senhora têm no quintal? 
<Dona Edith> Tenho no quintal. 
<Madalena> Eu posso é depois fotografar? Tirar um retratinho da planta? 
<Dona Edith> Pode sim, eu vou buscar o pinhão e a vassorinha, quer agora? 
<Madalena> Não precisa tirar não, (às vezes se misturam), não a incomode não. 
<Madalena> Quando a senhora... A senhora mistura o pinhão e a vassorinha ou a senhora usa ou 
um ou outro dependendo do problema?  
<Madalena> Ou um ou outro, agora se eu puder os três e um tiver completo, aí eu (...) outro 
matinho e boto. 
<Dona Edith> Que outro? 
<Madalena> Ou a vassorinha ou a, como é o nome?  
* - Pinhão. 
Dona Etdith– uhum? 
<Dona Edith> Sim, ou a vassorinha ou o pinhão, completo, quem tiver menos, eu boto o outro pra 
completar os três, agora... três palhinhas, sim (...) 
<Madalena> Ah! Então são três galhos? 
<Dona Edith> É, agora a primeira vez né três, a segunda, deixo dois, e a terceira, deixo um. [risos]. 
<Madalena> Então tem que ser três vezes né?!  
<Dona Edith> É. 
<Madalena> Então se eu quiser hoje, aí eu não posso? 
<Dona Edith> Não, mas num tem disso não, pode... 
* - (...) 
<Dona Edith> Tem um negócio de fechar a cura que eu não sei, esse negócio de fechar, eu 
mermo... 
* – (...) 
<Dona Edith> Porque termina né? E eu do jeito que começo eu (...) a reza é uma só. 
* – (...)  
<Dona Edith> Mas o povo tem um negócio de fechar a cura, fechar a cura, eu não sei como é que 
fecha, eu, termino assim. 
*  – Três vezes (...) 
<Dona Edith>  Três vezes 
* – primeira, segunda, ah terceira. 
<Dona Edith> Na terceira, aí termina. 
<Madalena> E a reza? Dona Edith, a senhora pode me falar a reza ou é segredo? 
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<Dona Edith> Não, não é segredo não, posso até dizer. 
<Madalena> A senhora pode me dizer então? 
<Dona Edith> Posso, oi: Os poderes de Deus tão te benzendo, os poderes de Deus tão te curando, 
os poderes de Deus tão te retirando, olhado, crianças que tem olhado (...)  caído, sangue mau, 
sangue ruim, todas mazelas dessa criança (...), e reza o pai nosso né?! E pronto, a (curada) é 
essa, (risos). 
* - E fica bom? 
<Madalena> E fica bom né? 
<Dona Edith> Dizendo que... é porque... é a fé deles que tem em Deus né? Ai fica bom. As mãe 
que vem pra rezar, a mulé veio (...) rezar você fica bom, quando foi na outro dia ela disse: ele já 
não tem mais nada, já ta bom, (...) rezar, é assim. 
<Madalena> E quem ensinou essa reza pra senhora, foi aquela, a mulher que rezava antes? 
<Dona Edith> Ah não, já foi outra, essa já morreu também, eu escutei ela rezando assim: os 
poderes de Deus tão te benzendo, os poderes de Deus tão te curando, os poderes de Deus tão 
retirando, olhado, (...), caído, tudo, a gente fala tudo da criança né?! 
<Madalena> E do adulto também né?! 
<Dona Edith> E do adulto também é, (...) na esperteza, (...), na tua gordura, na tua boniteza, na tua 
feiura, no teus cabelos, no teus olhos, em tudo a gente fala, e o sangue (...) poderes de Deus e a 
fé que o povo tem, (...) fica bom, em mulé e tudo, quem vem rezar, pra rezar. É, e assim vai 
levando a vida até quando Deus quiser. 
* - (...) e ela curou e quando foi com alguns minutos, aí a espinha saiu. 
<Dona Edith> Mas eu não to lembrada, é porque eu esqueço viu! Eu não uso... 
<Madalena> Por que (...) dona Edith com o pinhão e com a vassourinha, e com sua reza, o que 
que a senhora já curou de doença assim? 
<Dona Edith> Mau-olhado, (...) inventando a historia do mau-olhado  né?! Mau-olhado, e aí eu 
rezo.(Não tem quem reze) 
<Madalena> O mau-olhado que provoca a doença é? 
<Dona Edith> Sim, as doença, os menino. 
* - (Fica sem ânimo). 
<Dona Edith> Doente é, tem febre, vomitando, e assim vai, ficar bom, diz eles, diz os pais e as 
mães, que fica bom, Deus é quem cura né?! Eu né minha fia, quem te cura é Deus, quem te benze 
sou eu, é.[risos]  
<Madalena> E qual que é a melhor hora do dia pra benzer? Qualquer hora do dia, da noite (...)? 
<Dona Edith> (...) qualquer hora do dia, da noite (...) dormindo muito cedo. 
* - (...) viu Madalena! 
<Dona Edith> Apois Madalena, é assim mesmo, a gente vai levando a vida assim como Deus quer, 
o povo quer aí eu benzo assim, mas quem cura é Deus, quem benze sou eu né?! (...) vai levando a 
vida. 
<Madalena> Agora a gente pode ir lá fotografar a planta? 
<Dona Edith> vamo, vamos! 
<Madalena> Brigada! 
<Dona Edith> Quer escrever aí também é? As palavra, aí! Com os poderes de Deus to te 
benzendo, com os poderes de Deus to te curando, com os poderes de Deus to retirando, olhado 
(...), como é seu nome? É Madalena né? De Madalena (...) sagrado (...) trabalho(...) mau-olhado e 
inveja (...) santíssima, quem te cura é Deus, quem te benze sou eu, em nome de Deus pai todo 
poderoso. Ainda quer mais? [Risos]. 
<Madalena> Quero! 
<Dona Edith> Ai! Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o 
vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na Terra como no Céu, o pão nosso de cada dia nos 
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daí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, não 
nos deixai cair em tentação, mas livrai de olhado (...). 
Ave Maria cheia de graça, (...) mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe 
de Deus, orai por ela (...) toda hora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém! 
<Dona Edith> Oia Maria Gorete! Muchou! 
* - (...)  
<Madalena> Ta vendo, eu tava com mau-olhado então né Dona Edith?! 
<Dona Edith> Um olhadinho (...) [Risos]. Eita Madalena cê fica fazendo (...). 
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DONA COTA (Maria José dos Santos)  
Local e data da entrevista: Pontal de Coruripe em 19/04/2006 
 
<Dona Cota> (...) meu nome é Maria José dos Santo... 
<Madalena> Hã? 
<Dona Cota> mas o apilidaram... a minha mãe... a minha vó apilidoude Cota, por Cota ficou, todo 
mundo só me atende por Cota. 
<Madalena> Quantos anos a senhora tem dona Cota? 
<Dona Cota> Eu tenho 65 anos. 
<Madalena> Então, e a senhora nesceu aqui? 
<Dona Cota> nasci não, nasci no Miai de São Roque.  
(...) 
<Madalena> e chegou aqui quando? 
<Dona Cota> Aqui, tem uma porção de ano que eu moro aqui. 
(...) 
<Madalena> Dona Cota, eu soube que a senhora faz óleo de coco. 
<Dona Cota> faço. 
<Madalena> Então, a senhora aprendeu onde a fazer? 
<Dona Cota> Hein? 
<Madalena> Onde é que a senhora aprendeu? Com quem? 
<Dona Cota> (...) minha mãe, no tempo que era viva, no Miai, que a gente só usava óleo de coco 
no cabelo. 
<Madalena> É? E... 
<Dona Cota> ainda hoje eu uso. 
<Madalena> ah é? 
<Dona Cota> É, num gosto daquela (...) que (...) o cabelo com sebo, cria piolho, aí (...) o óleo do 
coco. 
<Madalena> (...) e o que mais que a sua mãe fazia que te ensinou? 
<Dona Cota> (...) tirar massunim, na praia, (...) massunim, fazer óleo de coco, fazer beiju, essas 
coisa, a gente (...) na interior de Miai de São Roque. 
<Madalena> E como é que a senhora faz beiju? 
<Dona Cota> beiju, a gente rapa o coco e bota na massa, acabar, bota no forno, (...) quando o 
forno tá quente, aí bota, (empaiadinho) assim, aí quando ele pega (...) vira... 
<Madalena> vira... 
<Dona Cota> É, que nem tapioca 
<Madalena> Beiju e tapioca é a mesma coisa? 
<Dona Cota> É. 
<Madalena> É? 
<Dona Cota> É, com a tapioca com o coco misturada, a gente bota no forninho e (...) aqui faz 
(estaladeira), que não tenho forno. 
<Madalena> Que forno que não tem? 
<Dona Cota> Um forninho de ferro que lá a gente tinhya no Miai, tinha... 
<Madalena> forno de ferro? 
<Dona Cota> Hum, que aqui não tem, lá a gente ... 
<Madalena> Como é que era o forno de ferro? 
<Dona Cota> É assim, esse redondinho, oi... 
<Madalena> Sei, aí bota... 
<Dona Cota> Bota no fogo, quando tá quente aí mistura a massa do coco, a goma, tempera com 
sal, acabar mistura o coco, não... , tempera a goma, quando o forno tá quentinho, aí espaia assim, 
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aí faz arrepiada, arrepiada, arrepiadinha, acabar, quando tá (...) aí bota uma camada de coco, 
outra camada de goma, aí chama tapioca arrepiada, e a misturada é ôta, a misturada é a goma 
misturada com o coco, é gostosa (...). 
<Madalena> E arrepiada? 
<Dona Cota> E arrepiada, é assim, bota a goma no forno, quando ela tá embeiçando aqui, já perto 
de virar, aí a pessoa bota uma camada de coco por cima, aí bota uma camadinha de goma, aí vira, 
arrepiada. 
<Madalena> e o óleo de coco? 
<Dona Cota> O óleo de coco, a gente (abre) o coco, quando acabar de rapar, aí bota um 
bocadinho de água no fogo, bota no coco, aí tira aquele leite, todinho, fica só o bagaço limpo, o 
coco já tá cá o óleo, o leite do coco, aí bota numa panela, côa, bota a panela e bota um arupema, 
côa, aí bota no fogo, uma hora de relógio, por aí assim, (...) já tá no óleo, já não tem mais água, já 
é o óleo, (...) já é o óleo do coco mermo. 
<Madalena> Tá, antão a senhora... , mas, quando a senhora... , a senhora disse que pegava uma 
panela, e colocava um pouco de água? 
<Dona Cota> (...) panela, a gente fazia o leite do coco, rapava oito, dez coco, o povo mandava 
fazer o óleo, aqui mermo, aí (...) o leite. 
<Madalena> Então não leva água não né? 
<Dona Cota> Leva, se não for com água, não tira leite, que o coco soltar leite o leite tem que botar 
água, se não botar água, não dá, a senhora espreme o dia todinho, e (...) sai, aquele oleozinho 
mas num... 
<Madalena> Então rapa o coco... 
<Dona Cota> é... 
<Madalena> ... e coloca a água. 
<Dona Cota> é (...) 
(...) 
<Madalena> e me diz uma coisa Dona Cota, é... , a senhora sempre usou óleo de coco? 
<Dona Cota> Por vida. 
<Madalena> Só pro cabelo? 
<Dona Cota> era, só pro cabelo. 
<Madalena> Na cozinha, num usava não? 
<Dona Cota> (...) o povo aqui, quando eu morava lá no interior de São Roque, pa lá do Miai, pa lá 
do Coruripe, eu usava só no cabelo. Oia, (...) passa a mão aqui. 
<Madalena> é macio. 
<Dona Cota> é ele que eu boto, num cria pioio, num cria cassa, num cria nada, o óleo de coco, e 
depois que eu cheguei aqui, eu fazia pra metade do povo todinho aí. Não sabiam não, fazer não. 
Fazia, tirava (...) sem cozinhar, sem dar o ponto, aí quando era com três dia, tava azedo, fedendo, 
que tem tirar ele dando o ponto. 
<Madalena> como é que é o ponto? 
<Dona Cota> fica o óleo limpo, sem água, (...) sabe, (...) quando tá o óleo no fogo, aí que ele tá... , 
no óleo mermo, aí pega um talinho de coqueiro, uma coisa assim, aí bota dento, bota aqui no fogo, 
se estralar, ainda tem água, e se não estralar, não tem mais água, e se tirar com água, aí fica 
azedo, fica ruim, (...) agora sem água. (...) a senhora arruma dois coco, que eu faço aqui pra 
senhora... 
<Madalena> ver 
<Dona Cota> Ver! Viu. 
(...) 
<Madalena> Tem que ser um coco bem madurinho, né? 
<Dona Cota> É, uns dois coquinho assim pra eu fazer pra senhora ver. 
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<Madalena> Ah é mesmo. 
<Dona Cota> Aí lá a senhora (...), vendo eu fazer aqui, num tem trabaio, só é mermo rapá o coco, 
e tirar o leite, e coar, e botar numa panela, seca a água, fica só o óleo, o óleo do coco (...). 
<Madalena> E aí quando a senhora chegou aqui, a senhora viu que o pessoal aqui usava pra 
cozinhar, né também? 
<Dona Cota> aqui o povo cozinha, (...) cheguei aqui o povo fica... o povo pobre, quando eu 
cheguei aqui no pontal, o povo era muito pobre, é tudo pobre, era, aí fazia o óleo do coco pra fritar 
peixe, o óleo do coco, fazia de frasco, (...) , nesse tempo ói, o coco era fartura aí... 
<Madalena> Hoje não é mais não? 
<Dona Cota> Tem, tem, mas não é como no outro tempo. 
<Madalena> era mais coco? 
<Dona Cota> No tempo era mais, o povo num ligava, e hoje o povo liga, tem dono, caro. O negocio 
tudo mais difícil né?! Mas no tempo que eu cheguei aqui, ninguém queria coco não. Eu ia até pra 
chã, trazia uma bolsa de coco, rapava dois coco, três coco, fazia uma (...) de óleo. Agora se a 
senhora quiser arrumar o coco, (...) que eu faço pra senhora ver, pra quando chegar lá, aprender a 
fazer. 
(...) 
<Madalena> E Dona Cota, a senhora falou que quando chegou aqui era tanto coco que o povo 
nem ligava. 
<Dona Cota> Ah aqui... 
<Madalena> Eles usavam esse coco pra quê? 
<Dona Cota> Vender pra levar pra Aracajú, pra fabrica, (...) 
<Madalena> Então pegava o coco daqui pra levar pra Aracajú. 
<Dona Cota> É, Aacaju e Maceió também, Maceió tinha fabrica de coco... 
<Madalena> Mas, é... usava a palha também pra cobrir casa, num usava? 
<Dona Cota> usava, aqui as casa é tudo de paia, aqui só não, no mundo por aqui nessa 
redondeza de praia, até pnde eu moro, é tudo casa de paia, tirava a paia, acabar abria, eu mermo, 
uma casa que eu tinha, eu quem abriu a paia todinha pra cobrir a casa. 
<Madalena> foi né? 
<Dona Cota> era. 
<Madalena> era de taipa? 
<Dona Cota> é, de paia. 
<Madalena> era toda de taipa e... 
<Dona Cota> era de paia rosadinha, depois foi que o povo foi... se aletrando, aí pegaram o tapado 
de barro, tapadinha de barro. 
<Madalena> e a senhora teve casa de taipa, de barro? 
<Dona Cota> tinha, tinha, de paia, lá no miai de são roque... 
<Madalena> mas de barro a senhora chegou a ter? 
<Dona Cota> (...) era de barro. Lá no Miai onde eu morei e me criei, era... foi todo mundo casinha 
de paia, aí depois amelhorou mais, foi melhorando, (...) pobreza, era pobre, naquele tempo era 
todo mundo pobre mermo, aí pegaram fazer a casinha de barro, outro arrumava a esteira, cobria, 
outro acobria de paia e (...) de paia, (...) dali, oi, tão fazendo fogo ali oi, tudo, as paia vendo assim. 
Agora graças a Jesus, tudo é rico, tudo, tudo, tudo é rico, graças a Deus, mas ainda no meu 
nascimento, nasci na pobrezinha da beleza. 
(...) 
<Dona Cota> (...) a minha família era tudo pobre, a gente se... vivemo, com a graça de Deus, e uns 
massuni que dava na praia, a gente ia tirar, pra vender na feira, dez (tonho), (dois) cruzados, cinco 
tostão o quilo, pra comprar a farinha e o feijão pra poder a gente comer, a pobreza era muito 
grande nesse mundo de Deus, não era só onde eu nasci não, é aqui também era. 
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<Madalena> A senhora fazia esse massuni como do Cota? 
<Dona Cota> é na praia. 
<Madalena> como é que a senhora fazia? 
<Dona Cota> a gente tirava (...) como... aqui num tem não, no Maceió, uma vez eu cheguei em 
Maceió eu vi, na praia o massuni, na praia de lá. A gente tirava ele na beira da praia, ele vinha 
mandado de Deus, foi, ele vinha de lá mandado de Deus, ninguém sabe de onde é que ele vinha. 
(...) as menina dizia lá no Miaí: Oia, tá dando massunim na praia. 
<Madalena> na areia assim? 
<Dona Cota> É, na areia, na beira da praia, vem, assim beirando... 
<Madalena> (...) escondido, enterrado... 
<Dona Cota> é, enterado na maré. 
<Madalena> fica enterrado? 
<Dona Cota> é, aí a gente ia, a gente levava os balainho assim, enrolava, pegava (tirando). Tinha 
vez que dava tanto que a gente tirava assim ói, oi o monte, a gente tirava pra, pro (rancho), fazia 
um ranchinho na beira da praia, acabar cozinhava, acabar (...) arupebinha (cessando), quando era 
no sábado, a gente ia pra feira, Coruripe, eu morava no Miaí de São Roque. 
<Madalena> E a senhora ia como pra feira? 
<Dona Cota> pra feira, a gente tirava a semana todinha, tudo pobre, tudo pobre, todo mundo tirava 
aquele massini, cessava na beira da praia, quando era sexta-feira, a gente vinha pra feira... 
<Madalena> (...) vinha como? 
<Dona Cota> tinha uma que vinha com o balaio na cabeça. 
<Madalena> a pé? 
<Dona Cota> a pés! De lá do Miai, que eu nasci e me criei. Vinha a pés, pedia o (...) o povo pra 
trazer o massuni, (...) disse que é uma légua boa, diz o povo, eu acho que é mais. A gente vinha a 
pé, saia de lá madrugadinha, quando era seis hora, sete hora, a gente tava entrando no Coruripe, 
na feira. 
<Madalena> e dona Cota, aí tirava o massuni... 
<Dona Cota> tirava o massuni na praia... 
<Madalena> sim, aí, mas aí ia guardando ele durante a semana? 
<Dona Cota> era. 
<Madalena> guardava, conservava... 
<Dona Cota> torrava, a gente (...) no sal, quando acabar a gente botava no sol, (...) 
<Madalena> (...) botava sal... 
<Dona Cota> sal, e torrava... 
<Madalena> ... e torrava no... 
<Dona Cota> no fogo, (...) quando tava cozinhado, sabe! 
<Madalena> torrava sem água? 
<Dona Cota> com água! 
<Madalena> Ah, então pegava o massuni, passava sal... 
<Dona Cota> lavava... 
<Madalena> lavava... 
<Dona Cota> ... tirava toda areia, colocava numa panela e botava o salzinho pra ferver, no outro 
dia a gente... acabava, escorria, no outro dia botava no sol, ficava amarelinho, gostozinho ele 
torrado, seco. 
<Madalena> aí quando a senhora trazia pra vender, era todo amarelinho. 
<Dona Cota> era, a gente trazia de saco assim, ói, de massuni, que eu era a tiradeira de massuni 
mermo, a gente ia tirar no Miaí, até no Brejão, no Brejão! Longe a gente ia, uma légua mais do Miaí 
de São Roque pro brejão. 
(...) 
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<Dona Cota> tirava o massuni, tinha vez que eu tirava dez lata de gás, sabe?! Lata, daquela lata, 
eu tirava dez lata duma maré, botava pro rancho... 
<Madalena> Sim, e é isso que eu queria trazer, a senhora falou assim, que fazia um ranchinho na 
praia  
<Dona Cota> ranchinho de palha... 
<Madalena> na praia mesmo? 
<Dona Cota> é a beira da praia assim, a maré lá, e cá (...)  
<Madalena> aí, esse ranchinho a senhora usava pra quê? 
<Dona Cota> pra cessar massuni e dromir, a gente tirava até ne Frecheira, perto do Piaçabuçu... 
<Madalena> sei, sei... 
<Dona Cota> ... do Peba. A gente ia tirar até lá. 
<Madalena> Nossa... 
(...) 
<Madalena> Dona Cota, quando a senhora cozinhava o massuni, a senhora cozinha em lata né? 
<Dona Cota> Sim, em lata dessa de gás, que a gente faz hoje. 
<Madalena> lata de gás... eu num sei como é que é essa lata não. 
<Dona Cota> num sabe não? 
<Madalena> não. É tipo aquelas de manteiga? 
<Dona Cota> sim, é tipo aquelas, era daquelas. Aí porque aquela de manteiga tem a tampa né!? E 
essa outra de gás, num tinha, furava o buraco, pra ir botando, vendendo o gás. Quando desacupar, 
vendia a gente. 
<Madalena> Ah... 
<Dona Cota> Era uma lata de gás 
<Madalena> Sei... E Dona Cota, eu queria só perguntar uma coisinha.. 
<Dona Cota> Pregunte. 
<Madalena> A senhora tem é... olho de coco aí? 
<Dona Cota> tem não. 
<Madalena> ah que pena. 
<Dona Cota> Porque eu num faço, porque... (...) mais difícil, agora lá onde eu nascí e me criei, ave 
maria, eu fazia muito, e eu antes eu.. quando eu morava ali perdo da zezé, que eu morei alí, (...) ia 
pra chã, quando vinha fazia, fazia pro povo, o povo levava coco lascado, eu fazia. Mas (...) porque 
aqui num tem mais. 
<Madalena> e esse óleo de coco serve pra remédio também? 
<Dona Cota> Óleo de coco, quando o cabelo tiver caindo, e pra exação, (...) exação. 
<Madalena> e o quê mais? 
<Dona Cota> pra afinar a pele. 
<Madalena> é? 
<Dona Cota> hum rum. 
<Madalena> tiver a pele ruim, aí passa, (...) tomar banho, aí fica a pele fina. 
(...) 
<Madalena> É... Dona Cota, a senhora falou que o óleo de coco serve pra inchaço, a senhora 
sabe outro remedinho assim, de outra planta, de outra fruta, pra coisa assim? 
<Dona Cota> Não, (...) remédio assim... 
<Madalena> Remédio caseiro? 
<Dona Cota> mas, aqui não existe. Ói, lá no Miaí, o povo fazia óleo de dendê, eu ainda fiz uma 
vez.  
<Madalena> Como é que é o óleo de dendê? 
<Dona Cota> porquê tinha dendê, hoje não existe. 
<Madalena> Na mata é? 
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<Dona Cota> era, hoje acabou-se. O povo lá fazia, o povo mais velho fazia, aí eu, como era mais 
meia sabida também, aí eu ia espiar como era. 
<Madalena> como é que faz o óleo de dendê? 
<Dona Cota> é um trabalho, e todo mundo num faz, tem um (...), todo mundo num faz, um negocio 
danado o óleo de dendê. Aí eu olhava o povo fazer. 
<Madalena> mas a senhora falou, tem um... 
<Dona Cota> tem um negocio que todo... 
<Madalena> (...) da borra? 
<Dona Cota> todo mundo num faz, que (dá só) a borra... 
<Madalena> que dá... 
<Dona Cota> que desmancha só borra. 
<Madalena> ah tá. 
<Dona Cota> tem um negócio, num sei o que é. Eu fiz a primeira vez aqui, eu morava lá em baixo 
ali perto da zezé, (...) aí eu num sabia, (...) de dendê, (...) eu digo: como é que eu vou fazer? Sem 
saber, mas eu até, tem uma porção de ano que eu moro aqui. (...) 
Aparentemente o gravador foi desligado e ligado 
<Madalena> ah então, me conta isso dona Cota, como é o segredo pra fazer o óleo de dendê? 
<Dona Cota> é. 
<Madalena> ninguém pode ver? 
<Dona Cota> não. 
<Madalena> então me conta, como é que é? 
<Dona Cota> se assim ói... (...) o povo, quando vai fazer o óleo de dendê, fazer óleo de dendê, 
(...)é uma (defensa) muito grande, eu disse, : eu ainda vou fazer um teste. Quando foi um dia, que 
eu arrumei uns dendê... agora, nem entra ninguém, nem ninguém vê, só vê eu sozinha, e se entrar 
uma pessoa, quando sair, ele já vai simbora. (...) aí foi bonito viu, aí eu arrumei o dendê, os 
meninos arrumaram o dendê, (...) aí eu digo: eu vou fazer sem ninguém saber. Ainda deu meia 
garrafinha, mas porque ninguém viu, nem entrou dentro de casa. 
<Madalena> ele, ele... 
<Dona Cota> se entrar, no que entrar que sair, ele já vai simbora. 
<Madalena> o óleo desaparece? 
<Dona Cota> é. 
<Madalena> da panela? 
<Dona Cota> da panela. 
<Madalena> na hora que tá cozinhando? 
<Dona Cota> tá no fogo, chegar uma pessoa, (diz) já vou! Viu Cota! Pronto, tá no fogo (...) né?! 
Agora uma pessoa dizer: Eu já vou, viu Cota! Ele já vai também. 
<Madalena> é? 
<Dona Cota> é... 
<Madalena> (...) 
<Dona Cota> (...) chegar uma pessoa, (...) fazendo e chegar uma pessoa, a pessoa nem conversar 
nem nada, e num dá atenção pra ela ir simbora logo, porque se ela disser: já vou. Aí eu tava 
fazendo, um bocado, que lá no Miaí tinha muito, pé de dendê era muito lá, eu tava fazendo, um 
bocado até bom, que quando eu pensei que não, eu tou sozinha, com a porta fechada, só tá aberta 
a de baixo, digo: mas não vem ninguém pra aqui, fazer aqui. Aí eu rapei, coisei ele todinho, pisei 
ele no pilão, caiu a caca todinha, (...), machuquei, mais cheroso 
<Madalena> mas é o que? É um coquinho? 
<Dona Cota> É um coquinho... 
<Madalena> tá então... 
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<Dona Cota> ... como o coco de aricurí, de... daqueles aricuri dos Oiteiro, que a gente passa 
assim... 
<Madalena> (é o pé do coco)... 
<Dona Cota> é, ele tem o coco... 
<Madalena> ...dendê 
<Dona Cota> ... dento o coquinho, dento, a casaca dele é amarelinha que só ouro. 
<Madalena> então, aí tem o coquinho, aí tira a casca, como é que é q faz? 
<Dona Cota> tira a casca dele e... vai botando lá, que dá trabalho, (...) miudinho desse 
tamanhinho, o oricurizinho, quando acabar de tirar a casca todinho, bota no pilão... 
<Madalena> bota o coquinho no pilão? 
<Dona Cota> a casca. 
<Madalena> a casca. 
<Dona Cota> o coco bota fora, aí bota a casca no pilão, e bota a água (...) bota no fogo, aí bota no 
fogo, aí esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega até se desmantelar, a casca tirar o leite 
dele, e quando ele frever, frever, frever, frever, aí (...) bota no chão, eu fiz uma vez, eu fiz meia 
garrafa, mas de porta fechada. 
<Madalena> e o coco?joga fora porque? 
<Dona Cota> bota fora! Porque é duro, e ninguém come. 
<Madalena> mas faz mau não né?! 
<Dona Cota> não, num faz mau não, porque é muito duro... 
<Madalena> então o dendê... 
<Dona Cota> ... agora come assim, se comer o grande assim, aí (laca) com aricurí, que o coquinho 
dele é como de aricuí, o tamanho do coco de aricurí, (dos) aricurí que vende na feira, nesses lugar 
que o povo compra, é o mesmo tamanho deles, porque no Miaí tinha muito nesses tempo que eu 
morei. 
<Madalena> então, aí bota a casaca do dendê pra cozinhar com água?! 
<Dona Cota> é, tira a casca todinha, acabar bota dento da panela com água, bota no fogo, 
cozinha, cozinha, cozinha, quando tá bem frevido, eu fiz duas vez ainda, uma vez eu fiz meia 
garrafa. 
<Madalena> e o que bota no pilão que a senhora falou? 
<Dona Cota> a casca do dendê pra pisar. 
<Madalena> antes de cozinhar? 
<Dona Cota> antes de cozinhar, pisa pra botar no fogo. 
<Madalena> e pisa ela com quê? Só com a casca pura? 
<Dona Cota> Só com a casca pura, que é pra tirar o óleo, pra poder dá o óleo do dendê.aí pisava 
a casca, como quem pisa uma farinha de coco, uma coisa, viu?! Pisando aqui, botando numa 
vasilha, (...) botando na panela, (...) derradeira vez que eu fiz, deu meia garrafa, de porta fechada, 
(...) três litro de dendê, mas sem ninguém (pressentir) (...) nem eu dizia a ninguém. A primeira vez 
deu uma meia garrafa, (...) depois com o tempo, a menina disse: Ói Dona Cota, tem tando do 
dendê ali no Omar, vamo ver pra fazer um tiquinho de óleo. Eu digo: Eu num sei fazer. Todo 
mundo (...) fazer. 
-Eu sei não mulé. 
-E você num sabe fazer não? 
-não. 
-E onde é que tem esse dendê? 
Disse: lá no seu Omar. 
Aí um dia eu saí mais um menino que eu tinha, morreu esse, aí eu saí mais ele, o Julio, João, João 
Roberto, vamo tirar ali uns dendêzinho, alí no seu Omar, aí ele disse: pra quê mãe? Eu digo: eu 
quero ir ver uns dendê pra eu espiar, eu num conheço dendê, aí eu saí mais ele, (...) tirei três 
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cacho, mas tinha de trazer carga, só tirei três cacho, botei dento dum saco, vim embora, botei lá, 
quando foi um dia, num tinha ninguém em casa, fiquei descascando ele, fui descascando, fui 
guardando, fui guardando, e quando foi no outro dia, acabei de descascar o resto, que é melhor 
descascar com a faca do que pisar, porque no pilão é ruim de pisar, que era pisando e saltando, 
aqueles caroço grande, num é (...) é uma coisa né? Aí era ruim, eu tira na faca todinha, e os 
coisinha dele, é a mesma coisa de aricurí, a carninha dento, mermo coquinho de aricurí. 
<Madalena> é?! 
<Dona Cota> é, merma coisa. Aí nesse dia eu tirei um bocado, guardei, quando foi no outro dia, 
botei no pilão, pei!, pei!, pei!, pei!, (isso tudo)... num tinha ninguém em casa, só eu, sozinha, tavão 
tudo fora, e eu num dava noticia, num dava... sabia ninguém, pra num chegar gente e esbagaçar 
né?! Aí eu pisei caldinho, botei no fogo, com casca e tudo, freveu, freveu, freveu, freveu, quando 
foi agora, eu fui espiar, já tava marelo! Que só coloral, amarelo, eu digo: Ói! Isso sem ninguém 
saber, porque se entrar gente, e oiar, quando sair, num fica, só fica a panela, (...) já tem ido 
simbora, carrega. 
<Madalena> carrega né? 
<Dona Cota> é. 
<Madalena> ele, a panela fica sequinha? 
<Dona Cota> sequinha, vai simbora, a pessoa (...) já vou! Pronto. 
<Madalena> aí evapora né? 
<Dona Cota> é 
<Madalena> seca igual... 
<Dona Cota> seca... 
<Madalena> ... (...) no fogo. 
<Dona Cota> ...é, é uma ciência da beleza, aí eu botei no fogo sem ninguém dento de casa, botei 
a panela no fogo. Aí nesse dia deu mais de meia garrafa, de óleo. 
<Madalena> então fazer o óleo de dendê é uma ciência da beleza? 
<Dona Cota> é uma ciência. 
<Madalena> da beleza. 
<Dona Cota>é, da beleza, e (...) mermo, (...) ciência num dá nada, (...) trabalhando pra... perdido. 
Se botar no fogo e chegar um, chegar oto, chegar oto, uma palestra, uma conversa, quando a 
senhora for espiar a panela, só tem a panela, já tem ido em simbora tudo. 
<Madalena> que coisa em Dona Cota. 
<Dona Cota> é. Ciência. As meninas me diziam, mas eu num acreditava, mas (...) se disser: já 
vou! (...) agora vou perder. (...) 
<Madalena> e outras colegas da senhora falavam também a mesma coisa? 
<Dona Cota> era porque quando eu fazia sozinha dento de casa, eu mora numa ruinha de (...), 
casinha de palha, eu fazia caladinha, sozinha, num dava, (precisa) ver 
<Madalena> mais outra pessoa também fazer óleo de dendê, essa pessoa também falava assim 
(...) 
As vozes se misturam 
<Dona Cota> não, num falava não, num fazia não, ninguém num fazia não, que não tinha coragem. 
Num foi eu só... era disposto é pra tudo, lá o povo num fazia não. 
<Madalena> e a senhora servia pra quê o óleo de dendê? 
<Dona Cota> ói, pra inchação, pra inchação, muita gente botava na comida. (...) em serve pra 
inchação, (...) pra inchação, bota, se (...) tiver com uma dor na junta, passa, viu?! E o povo bota em 
comida. 
<Madalena> a senhora usava pra remédio também, pra botar em (...)... 
<Dona Cota> era, quando tava com uma dor inchada, aí passava ele. 
<Madalena> em que comida que a senhora colocava ele? 
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<Dona Cota> no outro tempo, a gente botava na carne. 
<Madalena> na carne? 
<Dona Cota> é, na galinha... 
<Madalena> na galinha. 
<Dona Cota> agora o povo botava em peixe, botava tudo, mais cebola no peixe não. 
<Madalena> mais na galinha a senhora achava. 
<Dona Cota> é, na galinha é gostoso. Agora no peixe é ruim, porque bota coco, botava (...) aí, já 
desmantelava né?! 
<Madalena> aí a senhora fazia com o oleo de dendê, ou botava só um pouquinho pra dar o gosto? 
<Dona Cota> só um tiquinho, como tempero ou vinagre. 
<Madalena> ah sim! 
<Dona Cota> se fizesse com ele, botava a perder a comida... 
<Madalena> é né! 
<Dona Cota> eu fiz duas vezes, num achei bom não. O povo que comeu acharam bom, mas eu 
achei bom não. Agora pra todo remédio ele serve, se a senhora tiver com uma dor aqui... agora é 
cheiroso. 
<Madalena> é? 
<Dona Cota> (bicho) cheiroso, né? 
<Madalena> num sei. 
<Dona Cota> é. (...) por aqui tivesse, (...) se por aqui tivesse perto, eu ainda... eu arriscava fazer 
pra senhora ver. 
<Madalena> (...) 
<Dona Cota> mas aqui não tem. 
<Madalena> não, não tem. 
<Dona Cota> tem não. Eu acho que agora num existe mais em canto nem. Só se for lá pro sertão, 
só se for pro sertão. Por que çá no Miaí onde eu nasci e me criei, tinha muito, mas acabaram tudo, 
que era no brejo, nesse tempo era no brejo, hoje não tem mais brejo. 
<Madalena> do oricurí não dá pra fazer nada? 
<Dona Cota> não, aricuri não. 
<Madalena> nada? 
<Dona Cota> só faz o (...) lascando ele, o óleo, mas é trabalhoso. 
<Madalena> o óleo do oricurí? 
<Dona Cota> sim, que é miudinho. 
<Madalena> mas dá pra fazer óleo de oricurí também? 
<Dona Cota> eu não sei não, mas o povo fazia, agora eu nunca fiz não, porquê é trabalhoso. 
<Madalena> é né? 
<Dona Cota> porquê é um coisinha desse tamanhinha. A senhora quebra aquele negócio pra 
coisar, aí dá trabalho, de aricurí eu nunca fiz não, agora o óleo do coco, eu faço, fazia pro povo lá 
no Miaí, e fiz o óleo de dendê duas vez. Não fiz mais porquê o dono do terreno era muito ruim, ái 
chegou derrubou, cortou os pé do dendê. 
<Madalena> nossa que tristeza né Dona Cota. 
<Dona Cota> Foi, no brejo. 
<Madalena> poxa. 
<Dona Cota> é, aí ele cortou os pés do dendê, aí eu não fiz mais, que eu só quem fazia era eu, 
porque eu já tinha feito a primeira vez, primeira vez só deu meia garrafa, porque entra um, entra 
oto, entra oto, entra oto, pronto... 
<Madalena> (...) 
<Dona Cota> ... aí já vai, vai simbora. E eu fazendo calado, sem ninguém saber, e na outra vez eu 
fiz mais de meia garrafa, amarelinho, cheiroso! O dendê, agora depois que eu vim de lá, vim do 
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Miaí, num fiz mais nada, que aqui não existe, aqui não existe mais um negócio disso, lá a gente 
vivia no Miaí, tirando massunin na praia, era o trabalho da gente lá, tirar massunin na praia, acabar 
botava pro rancho, um ranchinho de paia na beira do morro, quando acabar, (vinha ver lenha). 
<Madalena> tinha morro lá? 
<Dona Cota> tem, tem 
<Madalena> é morro de areia? 
<Dona Cota> sim 
<Madalena> é que o povo chama de duna? 
<Dona Cota> sim, (...) a praia é aqui... aqui é o morro, a praia é como ali, aqui a gente descia aqui 
pra baixo, fazer o ranchinho... 
<Madalena> (...) é aqueles morro que o vento leva? 
<Dona Cota> sim 
<Madalena> é, morro que o vento leva? 
<Dona Cota> é 
<Madalena> duna é?! 
<Dona Cota> é 
 
Lado B 
 
<Madalena> Dona Cota, só pra eu terminar, eu queria perguntar uma coisa a senhora. Quando a 
gente tava falando aqui, um pouquinho atrás né?! Que a senhora falou do morro, aí eu falei: Dona 
Cota, mas esse morro caminha? O vento leva? Você falou, a senhora falou: Não, porque tem 
aquele matinho... 
<Dona Cota> A salsa? 
<Madalena> (...) 
<Dona Cota> Aquele matinho, a salsa 
<Madalena> A salsa, a senhora falou: e salsa serve até pra remédio. 
<Dona Cota> é. 
<Madalena> Que remédio? 
<Dona Cota> Pa... o povo lá fazia pra... pra era meu Deus? E o povo de fora (...) o povo de fora... 
(...) sim, quando tá com (...) pocado, o povo leva de monte, aquela salsinha, aquela... 
<Madalena> salsa de praia 
<Dona Cota> (Sim). É uma corda, (...) corda...  
<Madalena> eu sei, aí tem branca, a flor né? 
<Dona Cota> é 
<Madalena> e tem lilás, tem roxinha né? 
<Dona Cota> É. Aí leva pra fazer cozinhado pra... coisa inchado, pra pereba, no ôto tempo, os 
mangaieiro, vinha ver, pra vender no Maceió, pra remédio, aí o povo comprava. 
<Madalena> O que é que é mangaieiro? 
<Dona Cota> mangaieiro? É aquele povo que vende nas feira, no chão, aquelas coisa, aquelas 
miudeza, ... 
<Madalena> chama mangaieiro? 
<Dona Cota> mangaieiro, vende foia, vende uns matinho enrolado assim, aquelas coisa, aqueles 
baguio, (...).... 
<Madalena> é mangaieiro aquele que vende só coisa pra remédio? 
<Dona Cota> Sim! No chão... 
<Madalena> só pra remédio? 
<Dona Cota> é... 
<Madalena> mangaieiro? 
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<Dona Cota> a gente chama mangaieiro, (...) o povo chamava mangaieiro, que era (vendia) de 
coisa do mato. 
<Madalena> mangaieiro? 
<Dona Cota> mangaieiro, era. 
<Madalena> e aqui, será que chama como hein? Aqui no Pontal do Coruripe? 
<Dona Cota> aqui chamava assim, todo mundo chamava. 
<Madalena> Ah! Também né?  
<Dona Cota> é, mangaieiro, que vendia aquelas coisinha. 
(...) 
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DONA TEREZA  
Local e data da entrevista: Poxim em 18/03/2006 
 
<Dona Tereza> Quando o meu filho morreu, na hora que ele tava morrendo chegou uma comadre 
minha e disse que o menino tava morrendo de fome. Aí que quando o menino morreu que 
sepultaram, eu asonhei, no meu asonho mesmo, como se fosse nós aqui conversando ele veio me 
perguntar: “mãe...” perante essa luz! Acredite que existe mesmo... “mãe quem foi que disse que 
tava morrendo de fome”?” Eu digo: eu que sube. Eu não disse nem quem foi. Eu só fiz dizer: eu 
que sube meu fio. Quando eu  disse “eu que sube meu fio”,  ele desapareceu e até hoje! O menino 
com  15 dias de nascido! Acredito. Acredito e tem mesmo! Nunca vi tanta da alma! Elas fica 
conversando assim como nós quatro ta aqui, olha! Você fica pensando que é uma pessoa. Assim, 
carne humana. Deixa que é uma fantasma.... o fantasma tem  uma pintura dos inferno...Acredito 
por Deus... que existe mesmo! Porque... se tem o zabumbeiro, ... todos nós tem uma arte quando é 
vivo, mas quando a gente morre fica  na mesma arte que nós vivia. É. Se toca zabumba, quando 
morre vai tocar zabumba. Se é pescador, quando morre você não pode entrar na mesma água,  
que ele se agarra nas tua perna! Se joga uma tarrafa cê num suspende a tarrafa que ele só quer 
chamar pra baixo. É uma força! Que não tem bicho pra igualar a força dele. Tudo existe em vida e 
quando  morre fica na mesma vida que existia. 
 
Obs.: Escutei a fita duas vezes, e também acredito que o restante do depoimento não acrescenta 
muito a esta pesquisa, no entanto, acho válido a transcrição para trabalhos futuros. 
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SEU BÉ (Emanuel Marques dos Santos) 
Local e data da entrevista: Poxim em 11/03/2006 
 
LADO A 
 
<Madalena> (...) O nome do senhor é Emanuel Marques dos Santos? 
<Seu Bé> Marques dos Santos é, o nome todo, é. 
<Madalena> Nasceu no...? 
<Seu Bé> Devia ter botado de Bel mermo né?! 
<Madalena> Hã? 
<Seu Bé> Devia ter botado de Bel mermo né?! 
<Madalena> Não?! Bé? 
<Seu Bé> Bel. 
<Madalena> Ah, é Bel né? 
<Seu Bé> Manuel Marques o nome todo, o como eu nasci né?! 
<Madalena> É 
<Seu Bé> O de guerra, o de guerra. 
<Madalena> Então, Emanoel Marques dos Santos, e todo mundo chama o senhor de Bel. 
<Seu Bé> De Bel, é! 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> Aí o senhor nasceu no pau do des...? 
<Seu Bé> Pau do Descanso. 
<Madalena> Pau do Descanso. 
<Seu Bé> Hum. 
<Madalena> Em Janeiro de 1940. 
<Seu Bé> É né! 
<Madalena> É né! È né! 
<Seu Bé> É né! É né! É né! 
<Madalena> O senhor disse num foi? 
<Seu Bé> É, sim, foi. 
<Madalena> E o dia? 
<Seu Bé> O dia eu não sei dizer a senhora, que ele não me dizia, minha mãe. 
<Madalena> É né! 
<Seu Bé> Hum, só dizia a data que eu nasci sabe?! 
<Madalena> O mês. 
<Seu Bé>Do mês sim, mas não me dizia, também não me liguei de perguntar a ela né?! 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Hum! Que já me contaram isso mas eu não sei dizer. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Hum. 
<Madalena> Melhor dizer o que já sabe, que é Janeiro. 
<Seu Bé> (...) É, em Janeiro, de 40.  
<Madalena> (...) Aí a idade o senhor sabe. 
<Seu Bé> É, tudo nos meu documento tem, de Janeiro de 40. 
<Madalena> É, então o senhor tem 66 anos 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> Né?  
<Seu Bé> (...) Ainda vou interar né? 
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<Madalena> Já interou 
<Seu Bé> Já interei sessenta e seise? 
<Madalena> Já. 
<Seu Bé> Já num foi? 
<Madalena> Foi, porque a gente ta em março né? 
<Seu Bé> É, março. 
<Madalena> Então, aí já passou janeiro né? 
<Seu Bé> É.  
<Madalena> Então o senhor já fez. 
<Seu Bé> Já fiz não foi? 
<Seu Bé> Eu já vou em 67 né? 
<Madalena> É, o ano que vem. 
<Seu Bé> É, o ano que vem. 
<Madalena> Isso.  
<Seu Bé> Sim, mas eu só intero 66 mesmo no fim desse num é? 
<Madalena> Não.  
<Seu Bé>  Não? 
<Madalena> O senhor interou 66 no início desse ano.  
<Seu Bé> Em janeiro. 
<Madalena> Foi. 
<Seu Bé> Num foi? 
<Madalena> Hanran. 
<Seu Bé> Foi em janeiro, todo dia 15 eu intero ano não é? 
<Madalena> É dia 15?  
<Seu Bé> É sim, é, (...) dia 15 eu (...). 
<Madalena> Ah, então é dia 15. 
<Seu Bé> Sim que do dia 15 é (...) aniversário. 
<Madalena> Sim.  
<Seu Bé> Foi 
<Madalena> Então é dia 15 de janeiro.  
<Seu Bé>  Sim é, 15 de janeiro, é. 
<Madalena> É seu Bel 
<Seu Bé>  É. 
<Madalena> 15 de janeiro.  
<Seu Bé>  Num tá certo? 
<Madalena> Ta certo, agora ta certo. 
<Madalena> Então Seu Bel, eu tava conversando ontem com o Ademar né?! 
<Seu Bé> Hum. 
<Madalena> Aí ele contou que o senhor faz 
<Seu Bé> (Se faço?) 
<Madalena> Uma, o senhor faz uma... 
<Seu Bé> Corda 
<Madalena> Corda! 
<Seu Bé> Corda, era, eu fazia corda. 
<Madalena> Então? 
<Seu Bé> Eu, mais meu irmão, vivia, eu me criei nisso, corda e roça. Foi. 
<Madalena> E... 
<Seu Bé> Agora, a corda (...) (não adianta dizer a senhora como eu fazia), porque a senhora não 
vai nem agravar não né? 
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<Madalena> Mas... 
<Seu Bé> Mas qué que eu (...) conte? 
<Madalena> Quero! 
<Seu Bé> Sim (...) 
<Madalena> Depois aí no dia, ta? 
<Seu Bé> Só tem graça a senhora vendo. 
<Madalena> Aí então, aí eu vou ver. 
<Seu Bé> Sim, quando eu (...), como é que tira, (...) eu tiro, aqui é o pau né?! O pau né?! Sim, aí 
eu levo a foice, quando chegá lá, aí eu tiro da minha altura, pra baixo o (cavaco), entende? 
<Madalena> Entendo! 
<Seu Bé> Sim, aí eu tiro o (cavaco) depois do (cavaco) pronto, que eu vejo o que dá, quanto que 
eu quero, aí do mesmo pau eu corto o toco, sabe? 
<Madalena> Sei 
<Seu Bé> Sim, eu corto o toco, num fica o toco? 
<Madalena> Fica. 
<Seu Bé> Aí o toco eu lasco, sabe? Sim aí eu boto um pauzinho dento do toco, e fica aquela, e 
fica aquela radiazinha né? 
<Madalena> Fica. 
<Seu Bé> Aí daquela racazinha aí eu vou (...) o cavaco, entende? Sim aí fica o cavaco lá, e eu 
trago a imbira, ta entendendo? 
<Madalena> Tou entendendo. 
<Seu Bé> Trago a imbira pra fazer a corda. 
<Madalena> Ta. 
<Seu Bé> Sim, aí daquela imbira, eu cheo em casa vou ripar ela, toda arripadinha, ripadinha, 
ripadinha, pó mode fazer ela no carreté. 
<Madalena> Então 
<Seu Bé> Hum 
<Madalena> Então Seu Bel, aí é ..., o senhor falou que é imbira né? 
<Seu Bé> Imbira, é, imbira. 
<Madalena> E tem... 
<Seu Bé> Imbira-vermeia 
<Madalena> Imbira-vermelha! 
<Seu Bé> Vermeia, tem a vermeia, tem a de jangada, tem a de, jangada dessa de pescador, de 
pescar no mar, sim, aquele pau é da imbira também, aí tem a pindaíba, sim, a pindaíba a (fruta) 
serve pa dor. 
<Madalena> Que dor? 
<Seu Bé> Qualquer dor, se a senhora tiver com ela na barriga, a senhora tomou, comeu a (fuica), 
a fuita (...) passando, é. 
<Madalena> É mesmo? 
<Seu Bé> É, imbiri..., a imb..., a pindaíba. Sim, é, aí dá (...) corda, essas téi qualidade dá corda, a 
pindaíba, a imbira-vermeia e a jangada. 
<Madalena> E tem aqui perto, plantado isso? 
<Seu Bé> Tem na mata! 
<Madalena> Na mata? 
<Seu Bé> Na mata é! 
<Madalena> Mas tem muita ou pouca? 
<Seu Bé> Tem, tem pouca, agora tem pouca, porque só tem na grota, as chã, roçaram tudo pra 
cana, né?! Só tem em grota agora. 
<Madalena> Mas o senhor sabe aonde fica né?! 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 77 

<Seu Bé> Eu sei onde fica. A grota eu sei, que eu sei tudo (...) por aqui. Eu fio natural de Pau do 
Descanso, mas me criei aqui, não me criei (...), eu cheguei aqui garotinho, com a faixa duns oito 
ano (...), aí a minha mãe morou aqui uns quinze ano, aí (...) os quinze ano, nois foi morar em 
Coruripe, aí lá em Coruripe eu morei até..., quarenta e sete, quarenta e sete ano, lá, sim, aí ela 
infaleceu, agora eu num digo assim (hora) quanto, porque não agravei, né?! Sim, mas ela 
infaleceu, (bota) uma faixa duns quinze ano ela lá, aí depois faleceu, aí eu fiquei sozinho mais meu 
irmão, fiquei, fiquei, fiquei, eu tinha (...) de novo, e o meu irmão já casado, mas já tinha um bocado 
de fio, aí eu fiquei, fiquei morando, morando, fiquei, fiquei, sei que ainda morei uns 47 ano, lá em 
Coruripe sabe? 
<Madalena> Lá em Coruripe. 
<Seu Bé> Sim, Coruripe. 
<Madalena> Seu Bel, o senhor falou que o senhor tem quinze filhos mais ou menos? 
<Seu Bé> É, (...) quinze filho, é (...) morto e sabe?! Vingado, (...) falecido e vingado. 
<Madalena> E dos vingado assim, é, algum desses vingado o senhor ensinou a fazer a corda? 
<Seu Bé> Se (...) fazer corda? 
<Madalena> Se ensinou? 
<Seu Bé> Ensinei não senhora, ensinei não senhora, porque quando e vim, quando eles vinheram 
nascer, eu num trabalhava mai, em corda, sabe?! 
<Madalena> Até quando o senhor trabalhou com corda? (...) 
<Seu Bé> E trabalhei com corda na faixa de, na faixa, na faixa do dezessete ano. 
<Madalena> 17 anos? 
<Seu Bé> Sim, 17 ano, mais ainda sei fazer. 
<Madalena> Essa (...) ...É que bom hein seu Bel, e essa corda era usada pra quê? 
<Seu Bé> Essa corda era usada pa amarrar bicho, que era que tinha nesse tempo, sabe?! 
<Madalena> Que bicho seu Bel? 
<Seu Bé> Bicho, (co...) o cavalo, boi, o bode, sabe?! Todo tipo de bicho, desse tempo o bicho só 
comia mais, amarrado, era difícil ter cercado, né?! Sim, mai esses tipo de bicho. 
<Madalena> E era da grossura de ...? 
<Seu Bé> A grossura (hora homi, se eu tivesse aqui uns meno saco, eu fazia assim a grossura, a 
grossura mais ou meno...). 
<Madalena> Um dedo? 
<Seu Bé> Era na grossura dessa raiz aqui, as corda, sabe?! Sim, na grossura dessas aí ói. 
<Madalena> Uhum é bastante... é bem grossa né? 
<Seu Bé> É bem grossa, é. (...) a fina, a de bode era mais fina, a de bode sabe? A de bode era 
nessa, essa, era nessa, nessa, nessa, nessa, era nessa base aqui, a de bode, viu? Dessa aqui é 
mais grossa num é? 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É, a de bode era nessa grossura aqui oi, a de bode, ói, assim fininha. Agora a (...) nesse 
tempo era uma corda que de repente ris... rececava, sabe?! Mas a senhora de vez em quando 
precisava ta aguiando. 
<Madalena> Ah, tinha que molhar? 
<Seu Bé> É tinha que molhar ela no verão. 
<Madalena> E molhava é... 
<Seu Bé> E cum água. 
<Madalena> Só com água? 
<Seu Bé> Só, só, é. 
<Madalena> Aí o senhor fazia, e se não vendesse logo tinha que... 
<Seu Bé> Vendia, vendia, já tinha a (embulante) pra pegar! Era fazendo e ele (inconduzindo) pai 
feira, pa feira. 
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<Madalena> E pra feira de onde? 
<Seu Bé> Pra feira do Campo Alegre. 
<Madalena> Campo Alegre. 
<Seu Bé> Sim, eu mais o meu irmão vendia em São Migué, vendia no, até no Jequiá da Praia, 
tudo isso eles encomendava. 
<Madalena> E nessa feira né quando o senhor chegava pra entregar né?! 
<Seu Bé> Uhum 
<Madalena> Outras pessoas (...) 
<Seu Bé> Comprava! Não senhora, num tinha quem fizesse não, só nóis mesmo. 
<Madalena> Só... 
<Seu Bé> Só, só. 
<Madalena> O senhor e o seu irmão? 
<Seu Bé> E meu irmão e tinha outro vizinho que fazia, vizinho sabe?! Sim mas esse vizinho vendia 
pa outras fera, a sinibú a da Anadia, sabe?! Sim já vinha o comprador pra comprar... 
<Madalena> E essa corda... 
<Seu Bé> ...na porta. 
<Madalena> ...durava muito? 
<Seu Bé> Adurava, adurava muito, ela durava a faixa dum, duns dois me ... amarrada no animal, 
assim no verão, era a base dun dôi mêi. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É porque o sol né?! Resseca muito, agora no verão ela durava a base duns seis mêi, 
uma, uma só no bicho. 
<Madalena> E hoje a gente num vê mais essas cordas. 
<Seu Bé> Hoje num vê mais, porque num tem o produto né?! Num tem o, produto, tem o produto 
sim na mata, mas ninguém usa. Tem muita gente, que a gente fala, e ele até ignora, pergunta o 
que é? É, pergunta o que é? 
<Madalena> (...) Não conhece. 
<Seu Bé> É, num conhece é, que é importante o serviço é importante, é, e pra fazer só faz com téi, 
cum três pessoa. 
<Madalena> Ah precisa de três? 
<Seu Bé> É, precisa de três pessoa pra fazer. 
<Madalena> Então fazia o senhor, o seu irmão... 
<Seu Bé> Fazia eu, o meu irmão, a minha mãe, e a minha irmã, também, as minhas irmã, era, era 
sim. 
<Madalena> E o senhor... 
<Seu Bé> Na semana nós fazia duzentas, trezentas peça. 
<Madalena> Quantos metros assim? Mais ou menos uma peça dá...? 
<Seu Bé> Uma peça noi fazia por metro, fazia por braça. 
<Madalena> Braça. 
<Seu Bé> Sim, a senhora entende a braça? 
<Madalena> Entendo. 
<Seu Bé> É isso né, nois fazia com seis braça, sei braça sabe?! De tamanho, sim era faixa como 
daqui, era mai curto do que daqui p aquele muro, daqui pa esse postozinho aí da bandeira, agora 
mai pequeno. 
<Madalena> Era menor um pouco 
<Seu Bé> Era menor um pouco, era, era, era da faixa daqui, desse daqui (...) cruzeiro, é era dessa 
distância, e nois também fazia cum 30 braça, pa pescar no mar. 
<Madalena> Então (...) saber também. 
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<Seu Bé> Sim, sim nois fazia cum trinta braça pa pescar no mar, muito pescador daqui comprava, 
pra amarrar a jangada lã no mar, sabe? Sim, ele botava uma peda, numa ponta, e dispejava no 
mar, sabe?! A peda, sim, e amarrava a ota cabeça na jangada. 
<Madalena> Pra jangada não ir embora? 
<Seu Bé> Sim, sim, pra jangada num ir embora, aquele minuto que ela tivesse ali pescando, ela ta 
ali amarrada, né?! Sim. 
<Madalena> E dentro da água o tempo todo, então a corda durava? 
<Seu Bé> A durava, ah! Fosse pa água Ave Maria, era o mermo que ta..., era vida pa ela. 
<Madalena> Era? 
<Seu Bé> Era, a corda era, era. 
<Madalena> Então, dura mais na água né?! 
<Seu Bé> Na água era, na água, agora pro seco ela durava mas num era muito não, que 
rececava, rececava. O serviço é complicado, dona, é, é complicado. 
<Madalena> Mas o senhor tem até hoje é, os instrumentos (...)? 
<Seu Bé> Os instrumentos eu num tenho mais, mas to fazendo um pra ele ver. 
<Madalena> Ah então o senhor, mas o senhor sabe fazer? 
<Seu Bé> Sei, os intrumento de fazer? Sei. 
<Madalena> O senhor sabe. 
<Seu Bé> Sei fazer, to fazendo um pro mode ele ver e quando eu fizer nói vai fazer a peça. 
<Madalena> Uhum. 
<Seu Bé> Botar no museu. Eu to com vontade de botar no museu umas téi né?! 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Umas três a gente bota, a gente, agora depois dela feita, depois dela feita, aí a gente 
quebra ela todinha, sabe?! Sim, os pedacinho, com base daqui pra aqui é, aí sai enrolando, sabe?! 
Enrolando, enrolando, enrolando, enrola todinho, quando a gente faz do cento pra cá, a carga é em 
cento, a conta da animá, carrega, sabe?! 
<Madalena> Um cento de... de... 
<Seu Bé> De corda. 
<Madalena> De corda, cada uma com seis braço? 
<Seu Bé> Sim cada uma com seis braço, é, seis braça, aí a conta é um cento, a pra carregar, pa 
qualquer fera. Aí a gente quebrando ela, quebrando ela, quebrando ela, que quando acaba de 
enrolar ele fica desse tamainho sabe?! 
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> Sim, aí quando vai fazer o moio po animá carregar, a gente faz tipo caixão, sabe?! Sim, 
tipo caixão. 
<Madalena> Não, não sei não. 
<Seu Bé> Não sabe não? 
<Madalena> Não. 
<Seu Bé> Uhum. Caixão, caixão é desse, do jeito do move né, do jeito do move de uma tampa de 
caixa de fogão a gái. 
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> (...) Sim, é naquele tipo, o volume. 
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> Sabe? Que fica, sim fica todo bonitinho depois de marrado. 
<Madalena> É né? 
<Seu Bé> (...) No meio. 
<Madalena> Seu Bel e pra fazer um cento de... 
<Seu Bé> De corda? 
<Madalena> Dessa corda, ela não tem um nomezinho não? Essa corda? 
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<Seu Bé> Tem, é imbira-vermeia. 
<Madalena> Corda de imbira-vermelha. 
<Seu Bé> Imbira-vermeia é, é. 
(As vozes se misturam). 
<Seu Bé> Todo mundo só conhece por... 
(As vozes se misturam). 
<Seu Bé> Todo mundo só entende por corda de imbira-vermeia. 
<Madalena> Aí quantas imbira precisa tirar pra fazer? 
<Seu Bé> (...) Não tem quantidade. Não tem quantidade não senhora, o que a senhora puder tirar, 
tira, sabe? 
<Madalena> Pra fazer... 
<Seu Bé> Pra fazer um cento, pra fazer duzento, pra fazer trezento. 
<Madalena> Pra fazer (cem) braça, precisa quanto de imbira? 
<Seu Bé> Pra fazer trei braça. 
<Madalena> (Cem) 
<Seu Bé> Cem braça, pra fazer cem braça é a faixa dum, é a faixa duns doi, duns doi moio, aqui 
assim ói, doi moio, sabe? Aí depois dela ripada. Sim, dela ripada, é uns doi moio aqui assim, agora 
aquele moio, a gente bota o pauzinho aqui no cinturão, entende? Sim, bota o pauzinho aqui no 
cinturão e bota ele aqui ói, a imbira, sim. 
<Madalena> Na... 
<Seu Bé> Na cintura. 
<Madalena> Na cintura! 
<Seu Bé> Sim, na cintura, sim, agora aqui tem um menino acentado no tamburete, ou uma mulé 
ou um homi mermo, quem for, coxando no veio, sabe? Coxando no veio, aí ele coxando e eu 
fiando, fiando, fiando, fiando pra fazer o cordão, que é teis cordão numa só, numa peça, sim teis 
cordão, um cordão na grossura de um dedo, sim, pa fazer uma peça só, sabe? Sim, aí eu vou 
quando acabo de fazer o cordão, lá tem um pau enfiado, eu amarro, e tem ôto aqui, aí o menino 
tira do cambito, chama cambito, tira do cambito, e bota ali no pau, eu já vendo, faço ôto, entende? 
<Madalena> Entendo. 
<Seu Bé> (...) Assim, é. Agora, e o cento é trezentos cordão. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É num é, sim. 
<Madalena> (Três né?). 
<Seu Bé> Sim é, é trezentos cordão o cento, é muita coisa né? 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É, ah dona, como é o nome da senhora? 
<Madalena> Madalena. 
<Seu Bé> Ah dona Madalena, era um sofrimento. 
<Madalena> Era? 
<Seu Bé> Era (...) né?! 
<Madalena> Ô seu Bel (...). 
<Seu Bé> (...) vivia daquilo. 
(Ventania) 
<Madalena> Parar de falar um pouquinho né? Cê ta... 
<Seu Bé> Não, não senhora, não, por isso não, era um sofrimento, era um sofrimento, po que 
(digamo); poquê era muito complicado né? É, muito complicado. Também só tinha uma coisa, 
naquele tempo, ninguém passava fome. 
<Madalena> Eu sei. 
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<Seu Bé> A caça era demai, era. Tinha casião que o meu irmão, o meu irmão num trabalhava 
nesse dia, só cavando buraco de caça, era. 
<Madalena> Seu Bel, o senhor quer tomar um pouco de água? 
<Seu Bé> Não, não senhora, eu num to nervoso não, porque tenho essa mania, de quando tenho 
pena de uma coisa, eu choro. Já tinha, já me deu vontade de ir ao médico, (...) mas já me disseram 
que não tem remédio. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Né? É. 
<Madalena> É porque às vezes a gente lembra. 
<Seu Bé> SE lembra num é. 
(as vozes se misturam). 
<Madalena> Se emociona. 
<Seu Bé> (...) Eu não posso ter pena de nada, que pego logo chorar, é sim. 
<Madalena> Mas é o jeito do senhor. 
<Seu Bé> Sim senhora, o meu coração é muito fraco. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É, é, é sim. 
<Madalena> Isso não é doença não, sabia?  
<Seu Bé> Não é doença não né? Nem é nervoso? 
<Madalena> Não, não. 
<Seu Bé> Pois é assim é. As vez eu tenho até vergonha. 
<Madalena> Não senhor. 
<Seu Bé> É de vez eu tenho até vergonha, é dona Madalena. 
<Madalena> Não. 
<Seu Bé> Sim, apois é dona Madalena, é sim, é. A senhora quando vinher, que nós for tirar as 
imbira, a senhora vê aquele negocio, nois tira as imbira e fai, é.  
<Madalena> Com muito prazer, acompanhar o senhor. 
<Seu Bé> É, é muito importante, é. O serviço é muito importante pa ver, viu! Sim. 
<Madalena> Claro, é. 
<Seu Bé> É importante. 
<Madalena> E seu Bel, o senhor quando a gente tava conversando, o senhor falou que tinha muito 
animal né? 
<Seu Bé> É tinha muito animal nesse tempo, tinha. 
<Madalena> A caça né. 
<Seu Bé> Tinha, tinha muito animal, agora não tem não, agora não tem animal não (...). 
<Madalena> (Que animal tinha mais?). 
<Seu Bé> É tinha mais. 
<Madalena> Qual? Qual que tinha? 
<Seu Bé> O que tinha mais? 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Burro, cavalo, era esses tipo de animal, sabe? Sim. 
<Madalena> Tinha carro de boi? (...) 
<Seu Bé> Senhora? 
<Madalena> Carro-de-boi? 
<Seu Bé> Tinha muito, tinha, tinha muito, ainda mermo (Deus), qual foi o dia que nois foi? Parece 
que foi quarta-feira que nois foi aqui pra cima, po Teotônio Vilela, po lugar que tem chamado brejo, 
o Ademar foi ver aquelas flor que tá no jarro, sim, a (senhora) (...) do doutor Jorge, dá todo ano, aí 
nois foi ver, aí chegamo (...) doi. 
<Madalena> Dois carros-de-boi? 
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<Seu Bé> Doi carro-de-boi, sim. 
<Madalena> É antigamente, esses carros-de-boi, a corda que o senhor fazia, num... 
<Seu Bé> Não. 
<Madalena> Não tinha utilidade? 
<Seu Bé> Não senhora, pra carro-de-boi, não. 
<Madalena> Nada né? 
<Seu Bé> Não, não senhora, pra carro-de-boi num dá não. 
<Madalena> Pra amarrar o boi? 
<Seu Bé> Num dá não, num dá não, pra carro-de-boi num dá não que é fraca. 
<Madalena> É fraca né? 
<Seu Bé> É, pra carro-de-boi é do coro dele. 
<Madalena> A... 
<Seu Bé> É a corda 
<Madalena> É do couro... 
<Seu Bé> É do couro dele, pra arrochar sabe?! Arrochar a carga, só o que agüenta. É, a carga.  
<Madalena> O senhor tinha dito (...) carne de caça né? (...) 
<Seu Bé> Caça era, caça era, caça. 
<Madalena> (...) O que é que o senhor comia muito aqui? 
<Seu Bé> O que eu comia muito? 
<Madalena> É, de carne de caça aqui. 
<Seu Bé> A carne que noi comia mais era preguiça, e uma caça também, sabe?! Cutia, (...) paca 
com andu, que era tudo isso era caça. 
<Madalena> E fazia como? 
<Seu Bé> A caça? 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Matava e cozinhava, sabe?! 
<Madalena> Mas cozinhava como? Com quê que cozinhava? Assava? (...) 
<Seu Bé> Cozinhava, cozinhava, fritava, fritava, sabe?! Sim cozinhado (...) fritado, né? Sim era 
assim, viado-vermeio. 
<Madalena> Viado-vermelho? 
<Seu Bé> Sim, é cada um ói, do tamanho dum carneiro.  
<Madalena> É mesmo? 
<Seu Bé> É tinha (...) até na lagoa, dento da lagoa. 
<Madalena> É mesmo? 
<Seu Bé> Era, dento da lagoa, é. 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> Era, nesse tempo era importante, era, hoje tem fartura, mas é tudo caro, né?! (...) com o 
dinheiro, né?! 
 Naquele tempo era um tempo, também ruim da gente passar dona Madalena, num é 
Madalena? 
<Madalena> E Madalena. 
<Seu Bé> Sim era um tempo (...) da gente passar dona Madalena, mas era um tempo saudave, 
que a senhora num tinha a precisão tanto de dinheiro. Não, (...) comprava uma roupa, passava 
(dois) ano, era, (...) de comer mistura, num se aperriava pra -------, não senhora, a gente arrumava 
no mato, era. Hoje é que nois tamo no tempo que a senhora não pode matar uma cobra. (...) Se 
ela souber que a senhora matou uma cobra, Ave Maria, é um crim..., é um processo horrive, é, 
agora muitos ainda mata escondido né?! Escondido, (...) num veja nem saiba, mata, mas hoje não 
pode matar (...). 
<Madalena> Porque o Ibama não tem tanta gente assim pra vigiar, né?! O Ibama tem pouca gente. 
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<Seu Bé> É pouca gente é, é. 
<Madalena> Eles proíbe, mas (...) 
<Seu Bé> Ói, ainda hoje eu (...) carvão (...) em casa mesmo eu tenho uns 70 saco. 
<Madalena> Então, eu queria saber desse carvão, como é que é? 
<Seu Bé> O tipo, o tipo do carvão? 
<Madalena> É, eu queria que o senhor me (ensinasse) (...) 
<Seu Bé> Só se a senhora (...) carvão, só se a senhora, visse, eu tenho uma caeirinha lá no quintá 
queimada, e tenho o carvão em casa, (...) senhora visse. Quer ir lá em casa? 
<Madalena> (Não). 
<Seu Bé> É pertinho muié. 
<Madalena> É. 
(Fim do lado A). 
 
<Madalena> O senhor falou que morou muito tempo em Coruripe né seu Bel? 
<Seu Bé> Foi, foi, foi. 
<Madalena> O senhor conhece um (mateiro) chamado Nilo? 
<Seu Bé> Um mateiro, um mateiro?! 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Chamado Nilo?! 
<Madalena> Chamado Nilo? 
<Seu Bé> A senhora sabe até o endereço aonde ele morava? 
<Madalena> Não, não, é que eu ouvi falar nele sabe?! Ouvi falar que ele é um senhor, né?! Que 
conhece muita planta. 
<Seu Bé> Muita planta. 
<Madalena> Muita árvore lá. 
<Seu Bé> Sim muita árvore. 
<Madalena> Né, mora em Coruripe, aí eu, aí o senhor falou, ah! Que morou 47 anos em Coruripe. 
<Seu Bé> Ele ainda mora em Coruripe? 
<Madalena> Mora, e ele tá trabalhando na Usina. 
<Seu Bé> Sim na usina. 
<Madalena> Em Coruripe. 
<Seu Bé> Coruripe. 
<Madalena> Agora não sei o que é que ele faz, mas... 
<Seu Bé> (...) Madalena 
<Madalena> Ele conhece bastante planta né, aí eu pensei que o senhor podia conhecer ele né? 
<Seu Bé> Conhecia ele não, (...) conheço muita gente dali, mas não (vejo) falar nele não. 
<Madalena> É Nilo. 
<Seu Bé> Nilo, hum, sim. 
<Madalena> E falando da caieira né. 
<Seu Bé> Sim, da caieira, é. 
<Madalena> Seu Bel, você pode..., do jeito que o senhor me contou, sobre a corda, né, da 
(imbira)-vermelha. 
<Seu Bé> Uhum, é. 
<Madalena> O senhor pode me contar também da caieira? 
<Seu Bé> Como é. 
<Madalena> Assim tudo, é toda... 
<Seu Bé> Sim, tudo, sim sim. A caieira eu corto nela lenha, sabe?! 
<Madalena> Qualquer lenha? 
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<Seu Bé> Sim qualquer lenha é, qualquer lenha, até de mangueira, eu faço (...) aqui de mangueira, 
que lenha não tem mai, faço de mangueira. 
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> Aí corto a lenha. 
<Madalena> Mas a mangueira que... 
<Seu Bé> Daquela, que a senhora... 
<Madalena> É da... 
<Seu Bé> Sim, daquela ali ói, (...) que ta por dento.  
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> Sim daquela, aí vem o dono do sítio me dá né?! Tá impatando o coqueiro. 
<Madalena> Tá impatando o coqueiro, a mangueira (tá doente). 
<Seu Bé> Sim, sim, a mangueira tá doente, as vez quer morrer né?! Aí num tem mais futuro, né?! 
Aí ele me dá, aí eu vou, corto ela no pé, corto ela no pé, pinico, todinha, todinha, todinha, quando 
eu acabo de pinicar, eu (...) (teis) (...) ali sabe? (...) Sim (...) aí eu começo a juntar lenha lá, sabe?! 
Ajuntando, ajuntando, ajuntando. A senhora já viu lenha (apertada)? 
<Madalena> Não senhor. 
<Seu Bé> Não. Sim, eu saio ajuntando ela lá agora ajuntando espalhada, sabe?! Sim espaiada, 
espaiada, espaiada, quando a lenha, eu vejo que a lenha se acaba naquele final, eu aí (...), 
(outros) tei toco, sabe? Acabou-se, já acabei de fazer, que a lenha acabou-se, sim, aí eu faço dela 
conforme o tanto da lenha, entende? Sim eu tenho (feito como) daqui o cruzeiro, sabe, sim eu 
tenho (feito como) daqui o cruzeiro. 
<Madalena> Daqui o cruzeiro dá mais ou menos uns... 
<Seu Bé> Dá uns... de mangueira, que não rende não de mangueira, daqui o cruzeiro dá a faixa 
duns 70 sacos. 
<Madalena> Até o... a da mangueira não rende, a do umbuzeiro é que rende mais. 
<Seu Bé> É num rende, de mato é que rende mai, da lenha da mata, daqui o cruzeiro, ela dá a 
faixa duns 120 saco. 
<Madalena> Daqui ao cruzeiro a gente tem quantos metros mais ou menos? Uns oito metros? 
<Seu Bé> Daqui ao cruzeiro é a faixa duns oito metro, é, é uns oito metro, uns oito metro de (...) 
né? 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> É uns oito metro, a faixa, uns oito metro, de oito pra sete. 
<Madalena> É né? 
<Seu Bé> É a faixa duns oito pra sete metro.(...) Também, conforme a largura dela, sabe? A 
laigura, essa altura daqui pra lá, é o avançamento, né? Conforme a largura dela, entende? 
<Madalena> Entendo. 
<Seu Bé> Sim, conforme a largura, aí também, dá 70 saco, dá 120, por aí assim. 
<Madalena> Mas o senhor tem que deixar ela ficar assim, o senhor deixa ela secando? 
<Seu Bé> Pera aí! Escute como é! É uma mão-de-obra também, aí quando ela tá feita assim eu 
ajunto um bocado de palha de coqueiro, sabe? Sim, aí eu abraço ela com cipó, cipó entende? Sim 
aí saio estivando a paia, estivando a paia, cerco ela todinha. 
<Madalena> Então a madeira fica toda cercadinha de palha? 
<Seu Bé> Toda cercadinha de paia, é, cercadinha de paia, por cima eu ajeito o ramo, ramo de 
tomate né? Sim, aí cubro ela por cima de ramo, todinha, todinha, todinha, viu? Sim, fica bonitinha, 
depois de coberto, aí quando eu acabo de cobrir ela todinha de ramo, aí eu agarro o enchadeco e 
vou cobrir de terra, cobrir de terra, é cobrir de terra, cobrir de terra. Dona Madalena, eu (do meu 
nascer) do meu nascer eu boto assim, do meu (...) da idade de oito ano pra cá, eu tenho dado uma 
trabaiada, viu! Tenho, tenho trabaiado, (...) o fio que se cria sem pai num é? Já contou tudo num é? 
É já contou tudo, eu fiquei (com a idade da minha mãe), meu pai deixou a minha mãe, eu fiquei 
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com trei meses de nascido, trei mei, e ela criou cinco filho, no cabo da enxada, (...) trabalhando 
aqueles proprietário, feitor de roça né? Atrabalhando nas casa de farinha, aqueles fornecedor de 
mandioca, tudo isso, e com tudo isso criou cinco filho. 
<Madalena> Uma luta né? 
<Seu Bé> Uma luta foi, uma luta. 
<Madalena> E seu Bel, o senhor falou que depois que tá tudo coberto... 
<Seu Bé> Sim coberto, aí depois que tá tudo coberto... 
<Madalena> (o senhor vai)... 
<Seu Bé> ...eu boto fogo lá onde eu principiei. 
<Madalena> Mas o senhor falou que pegava a terra... 
<Seu Bé> Terra! Terra! Cobre ela todinha de terra. 
<Madalena> Toda de terra. 
<Seu Bé> Toda, toda, toda de terra, depois que tá coberto, aí eu boto fogo. 
<Madalena> Depois que tá toda coberta de terra aí o senhor coloca... 
<Seu Bé> Sim, é, depois que ta toda coberta, aí eu boto fogo, aí pronto, aí num se apaga mai, não, 
vai se queimar, já vai virando carvão, é. 
<Madalena> Não vira cinza? 
<Seu Bé> Não, não senhora. Vira se incendiar, se deixar ela afundar, sabe? Deixar ela afundar, o 
fogo afundar ela, e ela alevanta a labareda. Sim, mas é pra ter cuidado, botando muita terra ela 
num afunda não, se deixa ela afundar, perde. Já perdeu o trabalho. 
<Madalena> É né. 
<Seu Bé> É, quando chega lá, ta a labareda cobrindo, tem dela que... 
<Madalena> Perde o trabalho. 
<Seu Bé> É, aí perde o trabalho, é o maior cuidado, de noite, dona Madalena, é o maior cuidado 
da gente. 
<Madalena> É né? 
<Seu Bé> Tem casião da gente espiar ela até de noite. 
<Madalena> Fica quanto tempo queimando? 
<Seu Bé> Conforme o tamanho dela, conforme o tamanho dela, uma daqui pra quí o cruzeiro, é a 
faixa duns quinze dia. 
<Madalena> Queimando? 
<Seu Bé> Queimando é, a faixa duns quinze dia. Sim! E por debaixo dela eu abro trei suspiro, 
sabe? Sim tei no (...) e trei na boca, que é pra fumaça ventilar. 
<Madalena> Ah! Três no início aqui, e três na... 
<Seu Bé> E trei lá, é, aí a fumaça fica ventilando, sabe? 
<Madalena> Ventilando. 
<Seu Bé> Sim ventilando, agora o do (...) é quem juda, e o da boca quem queima é o nordeste. 
<Madalena> O nordeste. 
<Seu Bé> Sim, esse nordeste agora ói, que tá ventando, ajuda a queimar, sabe? Pra ele não se 
apagar.  
<Madalena> Isso, quando o senhor tava falando da sua mãe, seu Bel, o senhor falou, né?! Da luta 
dela... 
<Seu Bé> Da luta é, da luta. 
<Madalena> E o senhor falou que ficava na casa de farinha. 
<Seu Bé> Hum, casa de farinha, é. 
<Madalena> Então... 
<Seu Bé> Eu nasci, eu mamei com 15 ano, cê acredita? Mamei até com 15 ano de idade, é, rapai, 
(quase) rapai. Minha mãe dava muito leite e eu fui o (primeiro) aí eu atentava mamar, né, ela 
também nunca negou. 
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<Madalena> Até quinze anos? 
<Seu Bé> Até quinze ano, mamei. 
<Madalena> E... 
<Seu Bé> Ela (...), foi! Foi! (o Ademar se ré) é (...) se ré, quinze ano, é. As veze aquele vizinho 
dizia: Dona Maria, tira a mama desse homi. Aí ela dizia: Eu não, tiro a mama do meu fio não, 
enquanto ele quiser mamar, eu tenho leite. Ela criou uma vez, é, dois menino no peito, um dela, e 
um do mora..., do patrão, (...) dava leite num era?! Aí o patrão falou com ela pra ela criar o menino, 
ele pagando por semana, sim. 
<Madalena> E quantos filhos ela teve? 
<Seu Bé> Ela teve cinco. Seis! Seis, sim, vingou-se cinco e uma morreu garotinha, debaixo dum 
(fogo), de casa de farinha. 
<Madalena> É mesmo? 
<Seu Bé> Queimada, foi. Ela foi barrer, (...) o meu pai tirou uma farinha, a base de nove hora da 
noite, aí num deu tempo ela barrer a casa de farinha, aí quando foi no ôto dia, o meu pai foi 
trabalhar, e ela agarrou a bassoura e foi barrer a casa de farinha, a menina acompanhou, quando 
ela começou a barrer a casa de farinha, né? Aí a menina, ela, a menina sumiu-se brincando, né?! 
Ah, quando ela deu fí já foi o grito, dona Madalena, foi o grito da bichinha dento do fogo, as brasa 
tudo viva ainda dento do fogo, que a lenha boa né?! Ele acabou a farinha por nove hora da noite, 
as brasa ficou todinha viva, quando foi bem cedo ainda tava cheio de brasa, aí a bichinha 
brincando, aí entrou no (fogo), entrou no (fogo) eu acho que ela achou graça foi a cinza né?! 
<Madalena> Sim. 
<Seu Bé> A cinza alvinha, a cinza alvinha da lenha, aí entrou no fogo, a minha mãe foi pegar, foi o 
grito dela. Aí lá corre, vixe meu pai do céu, minha fia tá dento do forno, aí correu pra cá, e cadê se 
ela podia pegar na menina? E puxava a menina pra fora, aí foi Deus que deu (...) a ela que ela foi 
ver o rodo, o rodo que mexe farinha, a senhora sabe o que é? 
<Madalena> Sei. 
<Seu Bé> Sim, foi ver o rodo que botou dento do forno, que puxou ela pa fora, aí cadê ela poder 
pegar na menina? Cheia de brasa, homi aí eu sei que ela (...) ajeitou os pano dos (pandeiro) da 
casa de farinha, que bota (pano), (tem pano) de saco, pano de saco pra botar a massa, né?! Ela 
pegou os pano e enrolou ela, e abafou que as brasa foi se apagando, se apagando, e ela botou a 
menina em casa, mas aturou 14 dia. 
<Madalena> Foi né?! 
<Seu Bé> 14 dia, toda, toda cheinha d’água, que a queimação, ela não enxuga não, é (...) água. 
<Madalena> É né? 
<Seu Bé> É, é, aí não teve futuro. 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> (...) 
<Madalena> Então essa casa de farinha né?! Tem uma lembrança, boa, né, que... 
<Seu Bé> Tem, tem uma lembrança boa (...). 
<Madalena>... que tava né, vocês né, sua mãe... 
<Seu Bé> Hum, minha mãe, é... 
<Madalena>... seus irmãos... 
<Seu Bé> ... me lembro de tudo é... 
<Madalena> (...) coisa triste também né? 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> Essa lembrança triste. 
<Seu Bé> É a lembrança, é. A minha mãe foi uma mulher sofredora, também, trabalhou muito, pra 
criar esse cinco fio. 
<Madalena> E essa casa de farinha era de vocês então, né? 
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<Seu Bé> Não senhora, era do patrão. 
<Madalena> Do patrão? 
<Seu Bé> Do patrão, era, do patrão.  
<Madalena> O senhor pode me contar também, como o senhor já me contou né, da corda, e da... 
<Seu Bé> Da corda. 
<Madalena> E da... 
<Seu Bé> Da caieira 
<Madalena> Da caieira! A casa de farinha o senhor lembra... 
<Seu Bé> A casa de farinha... 
<Madalena> ...bastante? assim como era essa casa de farinha? 
<Seu Bé> A casa de farinha, qualquer uma, ou essa que a menina queimou-se? Qualquer uma 
né? 
<Madalena> Não, a que o senhor teve mais... 
<Seu Bé> Mai conhecimento. 
<Madalena> Mais conhecimento, é. 
<Seu Bé> Sim, eu posso dona Madalena, dizer a senhora como é, a senhora quer saber os 
(aviamento), né? 
<Madalena> É, eu queria saber como, o que que o senhor lembra da casa de farinha? 
<Seu Bé> Da casa de farinha! Sim, ói a casa de farinha tem o ..., a senhora quer saber o trabaio 
ou o feitio?  
<Madalena> O que o senhor quiser contar... 
<Seu Bé> O que eu souber dizer né? Sim, a casa de farinha, a gente bota a mandioca sabe? E 
rapa, rapa ela, depois de toda rapadinha, tirada a casca, aí vai cervar né? Vai cervar, aí depois 
dela cervada, (imprensa) na prensa, depois dela prensadinha a massa fica seca, aí passou no 
arupemba, sabe? Tem a arupembazinha, cheia de (...) ralo, um ralo de ralar mio, sim, uma 
arupemba é assim, ela rela (...) penera ela todinha, aí depois disso fica peneradinha, quando tá 
toda peneradinha, aí a gente vai secar ela no forno, sabe? O (forno vai pro fogo) aí (aonde) vai 
secar ela no forno, é botando a massa e botando lenha, botando massa e botando lenha, também 
com pouquinha (...) ela tá seca, sequinha a farinha. 
<Madalena> Muita gente 
<Seu Bé> Não senhora, pra fazer a farinha, a basta, trei pessoa, tei... tei pessoa. 
<Madalena> O senhor lembra de alguma música que essas pessoas cantavam enquanto faziam 
farinha? 
<Seu Bé> Alguma música? 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É dona Madalena, dona Madalena, eu tenho lembrança das música, que eles puxando 
mandioca tocava, e era mais pagode, sabe? Sim... 
<Madalena> Então o senhor pode... 
<Seu Bé>... mai pagode (...) 
<Madalena> O senhor pode me... 
<Seu Bé> Eu cantar uma? 
<Madalena> Isso. (risos) 
<Seu Bé> (risos) ah! Meu Deus, eu não sei não dona Madalena. 
<Madalena> Não, não, sabe sim! 
<Seu Bé> Eu não tenho voz não... 
<Madalena> Não, não, não precisa ter voz não, não seu Bel, por favor. 
<Seu Bé> Ai meu Deus (...) 
<Madalena> Eu também não tenho voz, eu canto. 
<Seu Bé> Quer saber (duma) né? 
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<Madalena> É 
<Seu Bé> (...) cantar (duas) de pagode aí ele começava assim ói, o cantador ne?: 
 Êita, boa noite seu Zé Davina 
 Sua esposa como vai? 
 Seus fiinho como está? 
 Seus fiinho como está? 
 Boa noite seu Zé Davina 
 Sua esposa como vai? 
 Seus fiinho como está? 
Isso era o cantador sabe? Com o pandeiro, sim, e era louvando o dono da casa, entende? 
<Madalena> Entendo. 
<Seu Bé> Sim, era a noite todinha, agora não era essa só, tirava mai né? ... 
<Madalena> Então, o (...) 
<Seu Bé> Ele tinha assunto né?! Tinha assunto, e eu sei que... 
<Madalena> Mas esse cantador ele trabalhava também na casa de farinha, ou ele chegava...  
<Seu Bé> Não, esse cantador, esse cantador assim, era tempo de festa. 
<Madalena> Sim. 
<Seu Bé> Sabe? Que ele chamava, pra tocar na casa, aí vinha aquele (...) de gente né? Vinha 
aquela porcentagem de gente, que ele já tinha achamado, aí quando era de tardezinha, ia 
encostando, ia encostando, quando era de noite... 
<Madalena> Mas, agora... 
<Seu Bé>... era festão. 
<Madalena> ... essa música, as pessoas cantavam enquanto faziam farinha? 
<Seu Bé> Não senhora, não era quando tava fazendo farinha não, era quando tava na festa, na 
casa, dia de véspera de São João, véspera de Natá, sabe?! Sim, véspera de Natá era isso sabe?! 
E a... 
<Madalena> E a casa de farinha? 
<Seu Bé>... e a música... é na casa merma, era a mesma, eles cantava no pagode, cantava na 
casa de farinha. 
<Madalena> Era a mesma... 
<Seu Bé> Era puxando a mandioca, sabe?! Que nesse tempo era braço, num era motor, hoje é 
motor, né?! 
<Madalena> E outra... 
<Seu Bé> Hoje puxa no motor. 
<Madalena>... outra música, o senhor lembra? 
<Seu Bé> Ôta música? 
<Madalena> È 
<Seu Bé> Assim: Ei sou eu seu Zé... 
      Ei sou eu seu Zé... 
Ah! Hora homi eu esqueci o... 
      O gaio da briantina 
      Sou eu seu Zé, namorado de menina 
Era uma né?! 
      Mas é sou eu seu Zé 
      O gaio da briantina 
      É sou eu seu Zé 
      Namorado da menina 
Era uma né?! Era (sim) 
<Madalena> Bonita (...) 
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<Seu Bé> É bonita, né?! Aí tinha aqueles versos sabe?! Pra rimar na frente, os verso eu não sei. 
<Madalena> É né? 
<Seu Bé> É, que a vantagem do pagode, é ter o verso. 
<Madalena> É né?! 
<Seu Bé> Num é?! É que é pro mode (dela) ir mais na frente, sim. 
<Madalena> E outra (...) 
<Seu Bé> Eu sou muito (...), eu sou muito (...) da cabeça (...) é, (...) 
<Madalena> Que nada seu Bel. 
<Seu Bé> Só aprendi esses da (...) só. 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> E eu também (...) ói: 
 Ô mamãe lá vem o dia 
 Minha fia deixe vim 
 Que eu não deve nada a dia 
 Nem o dia deve a mim 
 Mas mamãe lá vem o dia 
 Minha fia deixe vim 
 Que eu não devo nada a dia 
 Nem o dia deve a mim 
Tudo isso era do pagode, sabe? Sim, é (...) 
<Madalena> (...) Que bonita essa música! 
<Seu Bé> É 
<Madalena> Deve ter um monte né?! 
<Seu Bé> Era gente, era muita gente, era (...) 
<Madalena> (Agora) tem muita música né?! 
<Seu Bé> Tem muita, é, tinha muita música, muita, muita mesmo, mas eu já me esqueci da 
metade né?! E nisso tirava o dia, tirava a noite e manhecia o dia, e casião de trei dia dia nesse 
(batido), era, comendo e bebendo, comendo e bebendo era lindo, era bom, viu. Hoje não, hoje é 
(...) diversão é tudo com violênça né?! Violênça! Hoje num dá pra ninguém brincar, a pessoa de 
idade, não, naquele tempo brincava o veio, a veia, e num havia violênça, hoje só brinca mermo os 
moço, moço, menino, rapaz né? Os veio o que é que vai fazer em brincadeira hoje em dia de 
moço? Passar vergonha né?! Mas naquele tempo não, brincava o veio, brincava a moça, brincava 
tudo, é, aquele tempo que eu nasci era assim, é. 
<Madalena> Ô Bel, muito obrigada 
<Seu Bé> E era bonita a festa, era bonita, e a senhora quer ver bom, era na tapagem da parede, 
como ele falou, da casa, sim. 
<Madalena> Então. 
<Seu Bé> (É gente) 
<Madalena> Eles também cantavam... 
<Seu Bé> Cantavam, cantavam, mas daí eu não peguei música nenhuma né, que eu também era 
menino né?! Me... num me liguei muito, não me liguei, também (...) 
<Madalena> Mas o senhor já participou já de alguma tapação? 
<Seu Bé> Já, já, alcancei muita também, alcancei, alcancei muita tapagem de casa, era lindo 
também, era, muito lindo, é. 
<Madalena> Qual a parte que o senhor achava mais bonita da tapação?  
<Seu Bé> Da tapaçao, era o barreiro, o barreiro, é. O barreiro é onde cava o barro, sabe? Sim, faz 
o barro pra levar pra parede, é. 
<Madalena> Aquele momento que o senhor achava mais bonito? Da tapação? 
<Seu Bé> Era, era o barreiro. 
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<Madalena> Porque tem vários momentos né? 
<Seu Bé> Sim. 
<Madalena> Tem o envarado, tem o barreiro... 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> ...tem o pisoteamento pra pisotear o barro... 
<Seu Bé> É sim, pisar o barro é. 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> (...) era pisar o barro e fazer o barro, era o mais bonito, da tapagem da casa, sabe? Sim, 
é. 
<Madalena> Era... 
<Seu Bé> (...) Quando acabava de tapar, de tardezinha, né? Conforme a hora que acabasse, aí a 
senhora amarrava um bocado de ramo na enxada, (sim), sabe? E saia fazendo a entrega, o dono, 
sabe? Sim. 
<Madalena> Ramo de que? 
<Seu Bé> O ramo de mato, desse mato. 
<Madalena> Qualquer um? 
<Seu Bé> Sim, qualquer um, a senhora fazia aquela pacotinha, e amarrava no final da enxada, 
né?! Aí botava nas costa e saia aquela roda entregando a casa. Hum. 
 A música era essa, era essa assim: 
 Oh minha babuleta 
 Minha namorada 
 Minha babuleta 
 Das asinha luruada 
Era esse sabe? Sim, aquela roda. 
<Madalena> Quando acabava de tapar? 
<Seu Bé> Quando acabava de tapar, era. 
 Minha babuleta, 
 Minha namorada, 
 Minha babuleta 
 Das asinha luruada 
Era essa a música, é até acabar, até arrudiar ela todinha. 
<Madalena> Isso aqui em Poxim, por aqui né? 
<Seu Bé> Aqui no Poxim, fizeram, a faziam também, fazia, mai era difícil porque não tinha o 
cantador, era, o cantador era na mata, tinha, era morava na mata, é. Naonde eu (...) no Coruripe, 
que é profissioná, mas num tá fazendo mai, porque não existe, e também a idade dele já chegou 
né?! Mas era profissioná, essas música quase tudo era dele. 
<Madalena> É? 
<Seu Bé> É! 
<Madalena> Como era o nome dele? 
<Seu Bé> João Nicio. 
<Madalena> João? 
<Seu Bé> João Nício. 
<Madalena> João Nício. 
<Seu Bé> Sim. 
<Madalena> Ele mora aonde? 
<Seu Bé> Mora no Coruripe. 
<Madalena> Mora lá em... 
<Seu Bé> Mora, mora. 
<Madalena> ...no Coruripe. 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 91 

<Seu Bé> E eu sei onde ele mora. 
<Madalena> É onde que ele mora? 
<Seu Bé> Ele mora na vassoura. 
<Madalena> Na vassoura. 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> E ele então que sabe um monte de música (...)? 
<Seu Bé> Ah ele sabe, que ele era o cantador, era o puxador da música. 
<Madalena> Quando tapava a casa? 
<Seu Bé> Sim, ele cantava em letra, ele cantava em letra. 
<Madalena> É né?! 
<Seu Bé> Em letra, é, ele cantava em letra, ele era chamado, era o cantador de fazer toda essa 
música, é. Pau do Descanso, Escorrega, Cabotan, tudo isso é lugar, sabe? Sim, Cabotan, (Chã) de 
Imbira, Mosquito, que hoje é Campo Alegre né? Hum, tudo isso ele era chamado. 
<Madalena> Era chamado (...) 
<Seu Bé> Era chamado, é profissioná, é. 
<Madalena> Seu Bel, o senhor falou, eu queria o senhor repetisse pra mim uma coisa... 
<Seu Bé> Se eu souber, eu digo. 
<Madalena> Que eu fiquei, é, que eu gostei muito, né?! De saber... 
<Seu Bé> A senhora gostou? 
<Madalena> ...de que amarrava... 
<Seu Bé> Sim da corda... 
<Madalena> ...o raminho... 
<Seu Bé> Sim da enxada! 
<Madalena> Na enxada! 
<Seu Bé> Sim, hum. 
<Madalena> Então, o dono da casa, era. 
<Seu Bé> Era, o dono da casa, agora quem amarrava o galho era a gente que trabalhava, sabe?... 
<Madalena> Tá, então... 
<Seu Bé> Sim, quem tava no barreiro, (aquelas) parte que tava no barreiro, sabe?! A senhora se 
tivesse num barreiro, e tivesse uma enxada também, que quisesse amarrar, amarrava. 
<Madalena> Ganhava um (...)... 
<Seu Bé> Pa acompanhar, sabe?! Sim, pra acompanhar. 
<Madalena> Tá, então assim, todo mundo que ia participar da tapação lá... 
<Seu Bé> Quem quisesse... 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> Sim quem quisesse. 
<Madalena> (...) enxada (...) pegava um raminho. 
<Seu Bé> Era, agora aquele do barreiro já era escolhido, num era todo mundo, era escolhido, 
sabe? Oito homi, nove homi, dez homi. 
<Madalena> Pra ir pro barreiro? 
<Seu Bé> Sim, pra ir pro barreiro, e os ôto ia tapar. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> É, sim. 
<Madalena> Carregar o barro (...) 
<Seu Bé> Eles fazia o barro, eles fazia o barro, pisava de pé e já tinha ôto pra tirar do barreiro, ôta 
turma... 
<Madalena> (...) 
<Seu Bé> ...sim, ele já ia fazer ôto, entende? Pra andar mais ligeiro. 
<Madalena> É. 
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<Seu Bé> É, porque se os que fizesse o barreiro, fosse embolar o barro pra tirar, custava mai. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Num é? Aí já entregava ao ôto, ôta turma, aí aquela turma, tirava o barro pra levar pra 
parede, sim, aqueles ôto já ia cavar ôto barreiro, era assim. 
<Madalena> Era assim. 
<Seu Bé> Era assim, era (...). 
<Madalena> Era dividido o trabalho? 
<Seu Bé> Senhora? 
<Madalena> Era dividido? 
<Seu Bé> Era dividido, era. 
<Madalena> Então... 
<Seu Bé> Agora aquilo ali era comendo e bebendo. 
<Madalena> Comendo... 
<Seu Bé> Comendo e bebendo, era. 
<Madalena> E o dono que dava? 
<Seu Bé> O dono que dava, aquilo ali a senhora não comprava nada, toda dispesa era por conta 
do dono da casa, era, nesse tempo a carne era (inchando), matava alguém dizia mais: Come a 
carne aí minha gente, se faltar, eu mato ôto porco. Quatro arroba, teis arroba, era assim era. 
<Madalena> E seu Bel, o senhor falou que botava o raminho lá na enxada... 
<Seu Bé> Sim, na enxada, é. 
<Madalena> Era que raminho? Era qualquer mato? 
<Seu Bé> Qualquer mato! 
<Madalena> Qualquer mato. 
<Seu Bé> Sim, qualquer mato. 
<Madalena> Aí a pessoa mesmo, o dono da enxada que botava na enxada, ou o dono da casa que 
dava o raminho pra cada um? 
<Seu Bé> O dono da enxada era quem botava, amarrava. 
<Madalena> Ah sim! 
<Seu Bé> Sim, sim, sim! A senhora tava trabaiando coma sua enxada né?! Aí a senhora ia amarrar 
a sua vassourinha na sua enxada, pra arrudiar, sim. 
<Madalena> Arrudiar o quê? 
<Seu Bé> Arrudiar a casa! Arrudiar a casa, entrar dento de casa, sabe?! Entrava nos quarto, na 
sala de janta, no quarto, na cozinha, pra entregar, e já (...) entregar, entregar o dono né?! Sim. 
<Madalena> Mas por que será que botava esse raminho hein? 
<Seu Bé> Pra ficar mais bonito né?! 
<Madalena> (risos) 
<Seu Bé> É (...). Porque dona Madalena, se saísse com a enxada pura, não tinha graça né? 
<Madalena> É né?! 
<Seu Bé> Aí ele fazia aquela vassourinha, pra enfeitar. 
<Madalena> Pra enfeitar né? 
<Seu Bé> Enfeitar, era. 
<Madalena> É (...)... 
<Seu Bé> Era (resguardar) era, e a música era essa da entrega. 
<Madalena> Como era mesmo a música? 
<Seu Bé> Minha babuleta 
     Minha namorada 
     Minha babuleta 
     Das asinha luruada 
Era essa a música, era. Era essa, e quando to na roça, canto tanto só. 
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<Madalena> É?! 
<Seu Bé> É, de vez em quando, as minha musiquinha que eu sabia né?! Agora não (...) tou 
cantando música quase nenhuma, eu to rezando.  
<Madalena> É? 
<Seu Bé> É, mai rezando. Rezando Ave Maria, Santa Maria né?! E (...) chegar perto de mim, num 
é?  
<Madalena> É né seu Bel? 
<Seu Bé> É, é, é, é. 
<Madalena> Nesse tempo que a gente (...) agora, o senhor não lembrou não de outra música? 
<Seu Bé> De outra música? Lembrei nada dona Madalena, é que eu num terminei de dizer que eu 
sou muito (vuldo)? 
<Madalena> Que nada, seu Bel, o senhor já lembrou já de tanta música. 
<Seu Bé> Sou muito (vuldo), sou muito (vuldo). 
<Madalena> O senhor me contou tudo, o senhor me contou aqui... 
<Seu Bé> Coisa pra danar, num foi? 
<Madalena> Ah! Uma lembrança tão boa (...) 
<Seu Bé> Tão boa... 
<Madalena> O senhor tá de parabéns (...) 
<Seu Bé> É dona Madalena, era assim. 
<Madalena> E eu sou muito agradecida por seu (...) 
<Seu Bé> Oh meu Deus, repare. É. 
<Madalena> (...) Pra mim é uma honra. 
<Seu Bé> É pois é, sim (...) agravou as música que eu cantei primeira? 
<Madalena> Gravei... 
<Seu Bé> Gravou sim, era assim. 
<Madalena>... Gravei 
<Seu Bé> É, era assim. 
<Madalena> E ainda tem mais espaço pra... 
<Seu Bé> Espaço. 
<Madalena>... Pra gravar mais alguma música se o senhor quiser. 
<Seu Bé> Pois é. 
 Minha babuleta 
 Minha namorada 
 Minha babuleta 
 Das asinha luruada 
<Seu Bé> É 
<Madalena> Minha babuleta 
     Minha namorada... 
<Seu Bé> Minha babuleta 
     Das asinha... 
Seu Bé e Madalena - ... luruada 
 
<Seu Bé> Sim. 
<Madalena> Então vamo cantar nós dois. 
<Seu Bé> Vamo 
<Madalena> Vamos 
Seu Bé e <Madalena> Minha babuleta 
                        Minha namorada 
                        Minha babuleta 
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                        Das asinha luruada 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Aprendeu? 
<Madalena> Aprendi 
<Seu Bé> Aprendeu (...) 
<Madalena> Brigada! 
<Seu Bé> Sim, a outra é assim ói: 
 Mai sou eu seu Zé 
 O gaio da briantina 
 Diz sou eu seu Zé 
 O namorado da menina 
É, aprendeu? Também? 
<Madalena> Vamo! 
<Seu Bé> Vamo nois doi! 
<Madalena> Então vamo! 
Seu Bé e <Madalena> Mai sou eu seu Zé 
   O gaio da briantina 
   Diz sou eu seu Zé 
   O namorado da menina 
<Madalena> (risos) 
<Seu Bé> (...) casei com ela, que que as vez tomava café e deitava assim no banco, no alpendre, 
né?! Aí cantava ela, (e quando eu parava) ela dizia: canta de novo nego!  
<Madalena> [risos] 
<Seu Bé> E não, (...), aí ela dizia: Era você que (tirava) nos pagode? Eu digo: era eu nada, era o 
cantador, eu nessas altura, eu tava dançando mais as menina(...). 
<Madalena> É né seu Bel. 
<Seu Bé> Sim, é, é, tava dançando, mais gravava algumas, né?! (...) cantando. 
<Madalena> Alguma dança que o senhor dançou que... 
<Seu Bé> Pagode! 
<Madalena> Que não se dança mais? 
<Seu Bé> Que não se dança... é, não dança mais pagode! Hoje chama côco de roda, né?! 
<Madalena> Ah! (...) 
<Seu Bé> Sim, côco de roda, é. No côco de roda eu sou doutor, é, no côco de roda eu danço que 
me enfado, é. 
<Madalena> Então o senhor é doutor no côco de roda? 
<Seu Bé> Sou, sou no côco de roda eu sou doutor, pra dançar sou, agora não sou pra cantar né?! 
Sim, mas pra dançar sou. Esse cantador que eu to, que eu to dizendo a senhora que era 
profissioná, (...), é em termo de moça né?! É, dancei muito (risos). 
<Madalena> Ê... 
<Seu Bé> Era, chegava a suar a camisa... 
<Madalena> Que bom hein! 
<Seu Bé> Era, suava de moiar a camisa, tinha casião que a gente levava duas muda, moiava uma 
e trocava ôta, era... 
<Madalena> É, dançava mais quando o côco de roda? 
<Seu Bé> De noite... 
<Madalena> Mas só quando tinha festa ou quando... 
<Seu Bé> Quando tapava a casa, quando tapava a casa era, sim, quando fazia a entrega, que eu 
to dizendo a senhora, quando fazia a entrega ao dono, né?! Que fazia essa música, aí ia cuidar em 
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tomar banho, entende? Sim ia cuidar tomar banho, tomar café, então quando dava seis hora pra 
sete hora, aí (cuidava) ir dançar, ir dançar, é. 
<Madalena> (Aí era) a hora do côco? 
<Seu Bé> Aí era a hora do côco, era. Ia até bem cedo, ia até bem cedo. 
<Madalena> (...) (virava)? 
<Seu Bé> (Virava) (...) o sol ói, era. 
<Madalena> Porque a tapaçao começa cedo, né? 
<Seu Bé> (...) Começa cedo, começa seis hora. 
<Madalena> Então ia, passava o dia todo... 
<Seu Bé> Sim... Todo é... 
<Madalena> ...chegava (...) tomava banho... 
<Seu Bé> ...era... 
<Madalena> ...pra dançar côco? 
<Seu Bé> Era pra dançar. Quando era seis... 
<Madalena> (...) O pagode, né? 
<Seu Bé> Sim, quando era quatro hora, cinco hora, conforme a altura que cabasse né?! Sim, as 
vez uma casa pequena, aí também conforme o povo, acabava cedo, né?! E outros acabava já 
tarde, já na hora do banho, eu tapei uma mesmo, minha, que noi acabemo já, já querendo 
escurecer. 
<Madalena> Quantas casas suas o senhor tapou? 
<Seu Bé> Minha casa mermo que eu tapei, eu ainda cheguei tapar ... trei. 
<Madalena> O senhor teve três casas de taipa? 
<Seu Bé> Trei, trei, eu fiz uma, mas não cheguei tapar. Ôto, no sertão, sim, essa eu não tapei no 
sertão. 
<Madalena> Só ficou envarada? 
<Seu Bé> Só ficou envarada, e desmanchada, aí depois eu vendi o terreno, vim me embora de 
novo, aí vendi ela, vendi o terreno com ela, ela eu desmanchei e trouxe pra casa, pra cá de novo, 
hum, porquê não me agradei do lugar. 
<Madalena> Foi né?! 
<Seu Bé> Foi, não me agradei do lugar, aí vim me embora, só passei (oito, nove)... 
<Madalena> Então a casa que o senhor nasceu, a casa que o senhor viveu com a sua mãe, né, 
era de taipa? 
<Seu Bé> De taipa era, de taipa... 
<Madalena> Depois que o senhor cresceu... 
<Seu Bé> Quando eu fiquei rapaz, de dezoito ano pra lá, que eu (dei) fazer uma minha (bem) 
juntinha da dela, sim, aí, pensando que ela queria ficar mais eu né? Eu fiz a casa até meia grande. 
É mas ela não quis ficar não, esse povo veio, só acha bom só. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Né? Aí ela disse: Meu fio, pra quê você quer uma casa do tamanho dessa? Aí eu digo: 
Minha mãe, casa só presta grande, e eu tô fazendo essa casa pro mode a senhora ficar mais eu, 
(aí) essa aí, nós derruba, e fica mior, pra não ficar cobrindo ela de paia. Aí ela calada, quando ela, 
eu tapei a casa, que casei, que eu fiz solteiro, já fiz minha casa solteiro, aí quando eu tapei a casa 
que me casei, aí falei com ela, pra vir pra dentro da casa mais eu, mas ela não quis, não quis: Não 
meu fio, eu fico na minha mermo. Aí ficou na casinha dela mermo, mas pertinho da minha. 
<Madalena> Isso em Coruripe? 
<Seu Bé> Em Coruripe, foi, já em Coruripe, sim. 
<Madalena> Aí a sua, né, era de taipa? 
<Seu Bé> É. 
<Madalena> Aí o senhor ficou... O senhor casou, ficou nessa casa... 
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<Seu Bé> Nessa casa que eu fiz e ela ficou na dela... 
<Madalena> Na dela, mas depois... 
<Seu Bé> ...Sim, pertinho. 
<Madalena> ...De lá o senhor saiu. 
<Seu Bé> De lá eu saí pro sertão. 
<Madalena> Pra que lugar (do sertão)? 
<Seu Bé> Sim, pro sertão, o lugar era, chamava Bulandim. 
<Madalena> Bulandim. 
<Seu Bé> Bulandim, é, fica acima do Limoeiro, a senhora foi no Limoeiro? 
<Madalena> Não senhor. 
<Seu Bé> Não, (...) o Limoeiro, ele fica acima do Campo Alegre. 
<Madalena> Tá 
<Seu Bé> É, o Limoeiro, hum. 
(As vozes se misturam) 
<Seu Bé> Ali, é agreste, é agreste. 
<Madalena> Fez de taipa lá também? 
<Seu Bé> Foi, lá eu fiz de taipa, mas não cheguei tapar, sabe? 
<Madalena> (Só fez) varar? 
<Seu Bé> Sim, eu só fiz varar. 
<Madalena> Aí o senhor... 
<Seu Bé> Me desanimei e vim me embora. 
<Madalena> ...desanimou, veio embora... 
<Seu Bé> Foi. 
<Madalena> ...Aí o senhor trouxe a madeira. 
<Seu Bé> Trouxe a madeira, de novo. Fiz uma em Coruripe. 
<Madalena> Aí fez de novo em Coruripe? 
<Seu Bé> Foi, fiz uma em Coruripe, que essa que eu fiz no tempo da minha mãe, eu vendi. 
<Madalena> Tá. 
<Seu Bé> Sim, eu vendi. 
<Madalena> Aí fez... 
<Seu Bé> Eu vendi, dei um meio, uma banda dos meus fio, que era órfão de mãe, né? Aí dei a 
banda deles e fiquei com a minha. 
<Madalena> Aí o senhor fez outra de... 
<Seu Bé> De taipa de novo. 
<Madalena> De taipa de novo 
<Seu Bé> Sim, de taipa de novo, quando vim do sertão, sim. (Aí) depoi, aí depoi no Coruripe ainda 
fiz trei, (...) fiz trei de novo. 
<Madalena> E aqui? 
<Seu Bé> Aqui eu não fiz nenhuma não senhora, comprei. 
<Madalena> Mas de taipa? 
<Seu Bé> De taipa, é. De taipa também, mas é nova, uma casa nova, segura, a minha sabe? Que 
eu comprei, sim, é nova, casa boa, grande. 
<Madalena> O que o senhor acha de... 
<Seu Bé> Da casa? 
<Madalena> Da casa de taipa? 
<Seu Bé> Eu acho dona Madalena, eu acho a casa de taipa mai segura do que a de tijolo, é mai 
segura, agora o valor é mai pouco, né? Mas é mai segura. 
<Madalena> Mas por quê é mais segura? 
<Seu Bé> Segura é. Por que é mais segura? 
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<Madalena> É. 
<Seu Bé> Porque ela é toda amarrada, com (...), de (...), tesoura, tudo, amarrada de cipó, lugar 
que tem prego, lugar de tudo, e a de tijolo não pega prego em canto nenhum. A casa de tijolo, 
depois dela rachar ela vai se embora, né?! E a casa de taipa ela aparta todinha, ela aparta as 
parede todinha e sendo bem feita, ela acenta no chão, e não cai, (...) é. Agora a senhora sabe que 
tudo só quer pegar o valor né?! (Por) que tá de cima é tijolo, tijolo, tijolo que não se acaba, e tem 
vida, mas a casa de taipa é muito segura, é, muito segura, pra principiar a casa de taipa é toda na 
madeira, no prego, na (...), tudo isso, é ... 
<Madalena> E das casa de taipa que o senhor teve, alguma ela era coberta com palha de 
coqueiro? 
<Seu Bé> Não senhora, não senhora, das que eu fiz, eu não cobri nenhuma, só tudo de teia. 
<Madalena> É. 
<Seu Bé> Tudo de teia, é. Era coberta essa que eu morava mai minha mãe, porque já comprei 
feita, comprei o terreno com a casa, sabe? Sim, casinha, casinha vagabunda. 
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DONA LETÍCIA  
Local e data da entrevista: Poxim em 18/03/2006 
 
Lado A 
<Madalena> Dona Letícia, quais são os nomes, então, das três frutas que a senhora comia 
bastante, que o seu pai fazia? 
<Dona Letícia> Massaranduba, piaçaba, catolé e purunã. 
<Madalena> Ah! Purunã. 
<Dona Letícia> A purunã é a maior. 
<Madalena> do tamanho de que? De um côco? 
<Dona Letícia> Nada, nada, ela é grandinha, mais grandinha assim (...) aqueles cacho bem 
grande, das palmeira alta, e a piaçaba ela bota baixinha. 
<Madalena> Como é que é o gosto de cada uma? 
<Dona Letícia>É, tem o gosto, o sabor melhor. A gente come com farinha, a minha irmã gostava  
tanto de comer a purunã com farinha e café. 
<Madalena> Então, purunã, como é que é, a purunã é do tamanho de um saputí, né? 
<Dona Letícia>É, assim como um saputi é. 
<Madalena> Do tamanho do saputí. Aí ela é uma palmeira? 
<Dona Letícia>É uma palmeira grande, mais alta, a piaçaba é mais baixinha 
<Madalena> Piaçaba, aí... 
<Dona Letícia> A piaçaba e o catolé é baixa. 
<Madalena> Catolé é baixa. 
<Dona Letícia> É, a massaranduba é assim, (como) essa daí, (...) desse pé, cresce mais, mais 
maior, agora a folha é mais grossa, na massaranduba. O goití. 
<Madalena> O goiti. 
<Dona Letícia> O goiti é (...) o goiti, apois, o goití bota cada goití, (...) goití grande assim, (tá) tão 
amarelo. 
<Madalena> Amarelinho, eu já comi. 
<Dona Letícia> (...) muito saborosa, aqui tinha. 
<Madalena> A casaca bem fininha... 
<Dona Letícia> é bem fininha, aqui, ali no caminho do (rio) tinha muito. 
<Madalena> Parece um pouco manga. 
<Dona Letícia> É, é (essa assim) 
<Madalena> (...) com o dente assim. 
<Dona Letícia> É, é. 
<Madalena> A purunã, a senhora comia como? 
<Dona Letícia> Ah! Meu pai descacava, e quando acabava tirava a gente da..., tirava as tira, (...) 
rapava com a faca, e a gente comia. 
<Madalena> E de que cor é? Como é a purunã? Ela é... 
<Dona Letícia> Amarelinha. 
<Madalena> Amarelinha. 
<Dona Letícia> É dento, é. 
<Madalena> Amarelinha. 
<Dona Letícia> Amarelinha. 
<Madalena> Tem carocinho? 
<Dona Letícia> Tem caroço, a gente só come a carne por cima, os caroço é um côco dento. 
Mada lena – Ah! É um côco...  
<Dona Letícia> É, tem um côco dento. O óleo daquele côco, serve pra qualquer coisa, pra 
enfermidade, se a (...) tiver um menino com a cabeça pocada, aí quebra aquele catolé e tira o 
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côco, pisa, e tira aquele sumo, e passa na cabeça do bichinho, aquelas (pereba) tudo sara. Eu 
tinha um menino, tinha, o meu primeiro menino, ele pocou a cabeça todinha, meu pai disse: Oi, eu 
vou caçar um bocado de catolé e vou quebrar pra pisar, pra tirar o sumo, pra passar na cabeça da 
menina, pra sarar a cabeça dele, (...) 
<Madalena> Então, o catolé e a purunã... 
<Dona Letícia> Tudo é uma coisa só, tudo tem um côco dento. 
<Madalena> Tudo tem um côco dentro. 
<Dona Letícia> É isso. 
<Madalena> Então tanto a purunã quanto o catolé, todas duas tem um coquinho, e o coquinho 
serve pra remédio. 
<Dona Letícia> Serve, serve... 
<Madalena> Agora o catolé é diferente da purunã, né? 
<Dona Letícia> É. 
<Madalena> Como é que é o catolé? 
<Dona Letícia> O catolé, ele não tem carne muita. 
<Madalena> Não tem carne. 
<Dona Letícia> Não tem carne não. O catolé é aquele seco dento. 
<Madalena> E, como é que é a cor do catolé? Como é? 
<Dona Letícia> É verde, verdinho ele, agora quando amadurece ele fica amarelinho, agora não 
tem gosto de nada. 
<Madalena> Não tem gosto de nada? 
<Dona Letícia> Não, só tem mais gosto, a purunã e a piaçaba, a piaçaba boa (...) essa piaçaba 
que o povo fai, tira as foia, quando acabar faz o chiqueiro pra pegar carapicú, faz o curra, dento do 
rio pra pegar carapicú, essa piaçaba, (o povo) faz a esteira assim, quando acabar, cerca, (...) 
(arapuca) de rio, e entra os peixe pralí. 
<Madalena> É né? 
 
<Dona Letícia> (Pra trás) era assim, a gente chegar, encontrar... 
<Madalena> É tipo uma palmeira, a piaçaba? 
<Dona Letícia> Hen? 
<Madalena> É tipo uma palmeira? 
<Dona Letícia> É, é, tipo uma palmeira. 
<Madalena> Acho que tinha muito lá em Piaçabuçú, né? 
<Dona Letícia> É Piaçabuçú, no caminho de Piaçabuçú tem, ali no (seu Paulo) tem muito, ali no 
chora menino. 
<Madalena> É né?! 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> Aí a piaçaba, então tem uma frutinha também. 
<Dona Letícia> Tem, piaçaba tem. 
<Madalena> Aí como é essa frutinha assim? 
<Dona Letícia> Ah! (...) bota os cacho em baixo, bem, bem nos coisa, bota o buzo no coqueiro, e 
vira piaçaba, e bota, e solta as bichinha. 
<Madalena> E é gostoso? 
<Dona Letícia> É gostoso 
<Madalena> E usa pra fazer remédio também? 
<Dona Letícia> É, tira o côco, pisa, e faz o leite do côco, quando acaba, faço assim. 
(conversa com alguém de fora) 
<Madalena> Então a piasaba ele serve também pra remédio né? 
<Dona Letícia> Serve, serve, o côco dela serve. 
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<Madalena> E pra que remédio? pra curar o quê? 
<Dona Letícia> Pra assim, corpo pocado, na cabeça de menino ferida. 
<Madalena> Então ó, purunã serve pra ferida na cabeça... 
<Dona Letícia> Cabeça, sim... 
<Madalena> Piaçaba também... 
<Dona Letícia> Piaçaba também... 
<Madalena> E catolé também, né? 
<Dona Letícia> É, o óleo do côco serve, pra (casca) da cabeça de criança. Aí o menino nasce, aí 
fica aquelas (casca), aí hoje em dia a gente compra esses, aqueles coisa, aqueles óleo jonson, 
né? 
<Madalena> Sei, sei. 
<Dona Letícia> Mas, pra (propri), pra criançaé o óleo do côco mesmo, mas o côco, pega o côco, 
rapa, faz o sumo, e bota no fogo pra fazer o (azeite), o óleo, aí passa ali, vai afroxando, a 
cabecinha do menino fica tudinho, (no outro tempo), criei meus filho tudinho assim, hoje em dia, já 
tem os meus neto que é com óleo jonson, compra aqueles litro e bota. 
<Madalena> Então a senhora fazia óleo do... 
<Dona Letícia> De côco 
<Madalena> de côco da... 
<Dona Letícia> É, pra tirar as (caspa) da cabeça do menino... 
<Madalena> Da piaçava... 
<Dona Letícia> Da piaçava... 
<Madalena> Do... 
<Dona Letícia> Da purunã. 
<Madalena> Da purunã... 
<Dona Letícia> Pra sarar as cabeça dos menino que pocava nos nascer dos dente. 
<Madalena> E do catolé? 
<Dona Letícia> E do catolé ele tem, é catolé, mas ele, ele bota bem alto, ele cai todinho que 
ninguém pega, porque ele é bem alto. 
<Madalena> É né? 
<Dona Letícia> É (...) 
<Madalena> E da massaranduba? 
<Dona Letícia> A massaranduba é parruda, é parruda, fica do jeito dessa acerola, vermeinha, 
vermeinha assim. 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> E o goiti, né?! A senhora falou também. 
<Dona Letícia> É, o goití é muito alto o pé, (o goití ali tem no caminho (...)) 
<Madalena> O goití também serve pra remédio Dona Letícia? 
<Dona Letícia> Serve pra dor (...), diz o povo que é dor de cólica, (...) aí faz o chá de goití, do 
caroço do goití, e dá. 
<Madalena> A então não é da carninha não? 
<Dona Letícia> Não, é o caroço, bota pra secar ele, quando acabar garda aquele caroço , ali serve 
pra dor de cólica de homi..  
<Madalena> Aí faz como? A senhora rala? 
<Dona Letícia> Faz o chá, o chá é, pisa, e faz o chá e vai pra beber. 
<Madalena> Ah! Então tem que pisar, né? O caroço. 
<Dona Letícia> É, é, corta um pedacinho, bota pra cozinhar, e pisa, e bota pra cozinhar, e faz o 
chá, e dá (...). 



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 101 

<Madalena> Da purunã, da piaçaba, do catolé, da massaranduba, do goití, qual é que a senhora 
gosta mais? Ou qual que a senhora  comia mais? 
<Dona Letícia> Era a purunã porquê tinha mais carne, a purunã tem mais carne, a massaranduba 
tem aquele doce, um sabor muito bom, ela gruda, a gente ta comendo ela (...), grudando na boca, 
(...) 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> É, gruda na boca, massaranduba. 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> É, a ingá não gruda muito, só tem aqueles caroço, a gente chupa ela, e bota fora. 
<Madalena> A ingá é aquela que dá na beira do rio? 
<Dona Letícia> A ingá não, tem da ingá, daquela da beira do rio que é muidinha, amarelinha, e tem 
a ingá do mato. 
<Madalena> É, como é que é? 
<Dona Letícia> Que é comprida, desse tamanho, ela é como, é criado com o catolé, a ingá é 
criado junto com o catolé. 
<Madalena> como assim criado junto? 
<Dona Letícia> Na mata, naonde tem o catolé, tem a ingá, tem o pé de ingá. 
<Madalena> É mesmo? 
<Dona Letícia> É sim senhora. É. 
<Madalena> Por quê será hein? 
<Dona Letícia> Porquê eles tudo criado, tudo dento daquela mata, aí tem, aí no chora menino, ali 
na Dona Célia, ali tem muito, e tem a ingá, tem a ingajurú, tem tudo. Ingajurú é da beira da praia, 
tem assim, aqueles pé de ingajurú, aquelas fruta vermeia. 
* - Na beira da praia é assim ó. 
<Madalena> É? 
<Dona Letícia> É, de ingajurú. 
<Madalena> Ta, então ingá e catolé. 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> Aí o ingá, o ingá a senhora falou que é do tamanho de uma vargem né? 
<Dona Letícia> É, desse tamanho ó, as ingá, agora elas bem cheinha, (...) gostosinha quando 
bota, puxa aí a carnezinha, chupa ela e sacodeo caroço, não engole porque se entope. 
<Madalena> É né? 
<Dona Letícia> É, se comer com o caroço, achando ela bôinha, (...) mais tarde ta entupida. 
<Madalena> É, então ela é que nem um feijão, assim? 
<Dona Letícia> É, é, é como um feijão, bota aquelas vargem, agora (...) 
<Madalena> Então, o ingá né? 
<Dona Letícia> É. 
<Madalena> O ingá da beira do rio, também não é uma vargem não? 
<Dona Letícia> Não, que tem um ingá da beira do rio, as ingá miudinha, dos pé, que é amarelinha, 
desse tamainho, que é dos pés que pende assim pra banda do rio, e bota aquelas vaginha, desse 
tamainho. 
<Madalena> Pequeneninha... 
<Dona Letícia> Pequeneninha, essa aí já é de outra, (...) é da mata mesmo. 
<Madalena> E pra... do ingá faz algum remédio (...)? 
<Dona Letícia> Não, faz não, faz não. 
<Madalena> (...) do gajurú? 
 
<Dona Letícia> Do gajurú, a raiz do gajurú, do lado que o sol nasce, a pessoa, é pra, essa dor nas 
cadeira, essa dor de coluna, diz que é muito bom, a do lado que o sol nasce, tira a raiz, faz o chá 
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dele, e fica tomando (...) da gajurú, do lado que o sol nasce, a pessoatira a raiz, e quando acabar, 
faz o chá, corta os pedacinho e bota na (...), faz o chá e bebe, diz que é bom pra coluna. 
<Madalena> É? 
<Dona Letícia> É. 
<Madalena> A senhora conhece tanta fruta ainda (...)... 
<Dona Letícia> (...) tanta fruta ainda 
<Madalena> Lembrou de mais... 
<Dona Letícia> A mais a... como é... sim, ainda onti a menina, a meninotrouxe praquí (perguntou): 
minha vó, a senhora quer? Eu disse: Eu não meu fio, isso é muito carregado, eu não gosto, 
daquelas que faz o sucos... 
<Madalena> (qual)? 
<Dona Letícia> Mangaba. 
<Madalena> Ah! mangaba 
<Dona Letícia> A senhora num sabe? 
<Madalena> Ah! É uma delícia mangaba. Qual? 
<Dona Letícia> A mangaba, é, que tem ali na Pituba. 
<Madalena> Ah! Na Pituba é um lugar então... 
<Dona Letícia> É. 
<Madalena> (...)É uma delíciamangaba. 
<Dona Letícia> É, onti o menino trouxe uma tigelinha, pra fazer um suco aqui, (...) disse: minha vó 
a senhora quer? Eu digo: Quero não fio, porque eu não gosto não, que é muito carregado a 
mangaba. 
<Madalena> É. 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> É, quando é que não pode comer a mangaba? 
<Dona Letícia> (assistida) 
<Madalena> quando é que não pode comer? 
<Dona Letícia> assistida. 
<Madalena> assistida 
<Dona Letícia> hum! 
<Madalena> Como é que é assistida? 
<Dona Letícia> a pessoa de menstruação não pode tomar. 
<Madalena> Ah! (...) 
<Dona Letícia> (Pra trás era) 
[risos] 
<Dona Letícia> Eita mulé 
<Madalena> Aí! Dona Letícia, então assistida. 
<Dona Letícia> É assistida 
<Madalena> (...) 
<Dona Letícia> Meu pai dizia assim. É minha mão, meu pai dizia assim: vocês não vão comer 
esses (...) carregada, a massaranduba é carregada. 
<Madalena> A massaranduba também não pode. 
<Dona Letícia> É carregada, e a mangaba porquê você ta assistida. 
<Madalena> Ah, então quando tiver assistida, não pode comer nem massaranduba nem... 
<Dona Letícia> Goiaba... 
<Madalena> Mangaba... 
<Dona Letícia> Mangaba! (...) assistida. 
<Madalena> Qual outra fruta que não pode comer? 
<Dona Letícia> Abacaxi. 
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<Madalena> Também não pode? 
<Dona Letícia> Não pode não. 
<Madalena> Eu não sabia não 
<Dona Letícia> Eu já vi mulher de resguardo comer abacaxi, mas pra trás não se comia. 
* - Siriguela também. 
<Madalena> É mesmo?  
<Dona Letícia> É 
<Madalena> Abacaxi. 
<Dona Letícia> Abacaxi. 
<Madalena> Quando... siriguela não pode comer quando? 
<Madalena> Ah! (...) 
<Dona Letícia> (...) sabe. 
<Madalena> Ele é seu neto? 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> Quantos anos ele tem? 
<Dona Letícia> Quatorze. 
<Madalena> Como é seu nome? 
<Madalena> Ari. 
<Dona Letícia> É, ah! ele é muito experiente, esse menino é muito experiente 
<Madalena> Conhece muita fruta né? 
<Dona Letícia> É. 
<Madalena> (...) 
<Dona Letícia> [risos] 
<Madalena> É dona Letícia, (...) Dona Letícia, eu não vou mais tomar o seu tempo não. 
<Dona Letícia> Não, pra mim tá... não, a gente tamo aqui (...). Aqui é uma palestra né? 
<Madalena> É, tô aprendendo tanta coisa com a senhora. 
<Dona Letícia> Tá? 
<Madalena> Tô... 
<Dona Letícia> (...) muita coisa, muita... a pessoa, pra trás era tanda da coisa que a gente tinhas, 
as avó da gente, fazia, conversava, aquilo era, fazia gereré, fazia rede, a gente fazia aquela rede, 
aquele gereré, pra pegar camarão, a gente tudo era trabalho da vida. 
<Madalena> Fazia rede e gereré com que fio? 
<Dona Letícia> Ô hoje faz o gereré, a gente faz o gereré com o cordão. 
<Madalena> O cordão mesmo, aquele que (...), rolinho assim. 
<Dona Letícia> O rolinho. 
<Madalena> E antes? 
<Dona Letícia> E pra trás... é o mesmo cordão, era pra trás, era, e agora a rede fazia com tucum, 
tirava no mato o tucum, eles tem os espeto, tem os cacho. 
<Madalena> A rede fazia com tucum. 
<Dona Letícia> Tu tucum, aí enfiava assim (...)... 
<Madalena> A rede de pesca? 
<Dona Letícia> De pesca. 
<Madalena> A rede toda? 
<Dona Letícia> A toda... 
<Madalena> Tuda era feita no tucum 
<Dona Letícia> tucum era, não tinha essa rede de (naylon) não, só era rede tudo do tucum. 
<Madalena> Durava muito? 
<Dona Letícia> a durava muito, pegava dum ano, pegava o ôto.  
<Madalena> E era bom pra pegar que peixe da região? 
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<Dona Letícia> Todos peixe do mar, todos peixe do mar, (a senhora crê) que era peixe (de bala), 
aqueles bagre, (...), aqueles tudinho (por ali), os pescador vinha tudo cheio de peixe. A pessoa via, 
comprava de... por quilo do tucum, a mulé fiava ele todinho, quando acabar fazia assim (...), e 
rodava, cochava, quando acabar de cochar botava na agúia, metia a agúia pra frente, (pra fazer). 
<Madalena> Quem era essa mulher? 
<Dona Letícia> A... essas mulé que fazia aqui já tá já no (restinho), nem falar não fala mais. É a 
Pinha. 
<Madalena> Dona Pinha? 
<Dona Letícia> Sim, era a Dona Pinha, essa foi a feiteira de rede que chegou aqui dento do Poxim 
que fazia rede, pa todo mundo, parece que tem noventa e tantos ano. 
<Madalena> É, não dá pra ela (...) 
<Dona Letícia> Não, ela não coisa não, não fala mais não ela 
<Madalena> Ah é né? 
<Dona Letícia> é (...) essa foi a primeira, essa daí, essa Pinha, foi que trouxe uma bahiana muito 
bonita da França, e ela veio brincar aqui. 
<Madalena> Ela trouxe uma bahiana? 
<Dona Letícia> bahiana pra brincar aqui dentro do Poxim. 
<Madalena> Da França? 
<Dona Letícia> Da França, da banda dos (...), ela veio com essa bahiana de lá, pra brincar aqui, e 
(...) aqui foi e aprenderam. 
<Madalena> (...) 
<Dona Letícia> O samba foi uma Gelcina que trouxe. 
<Madalena> Quem? 
<Dona Letícia> A Gelcina, ela trouxe de Marechal Deodoro. 
<Madalena> O samba... 
<Dona Letícia> O samba (...) que a pessoa canta no (samba), que tira muito verso, que... 
<Madalena> É samba de criolo? Como é que chama? 
<Dona Letícia> Sambaba, (...) samba, (...) num toca, num samba, num tem samba na porta da 
igreja, num tem caboquinha, num tem baiana, essa brincadeira todinha, guerreiro, baiana, 
caboquinha, caba... maracatu, tudinho foi do tempo da gente, lá dos pai da gente tudo. Meu pai era 
o boi de reisado. 
<Madalena> Ah! E era... 
<Dona Letícia> Era, ele dançava a... o maracatu. 
Maracatu é do Poxim 
Milhor mas só quem sabe é você 
Mas é quem sabe é você 
É assim a música do maracatu. 
<Madalena> Maracatu do Poxim 
<Dona Letícia> Era... Maracatu é do Poxim/ mas só quem sabe é você mas... aí aquelas veia, 
aqueles homi, tudo com aqueles brincão, a saia de mulé, aquelas blusa daquelas veia, do tempo 
antigo, e amarrava o (toço) na cabeça, botava o batom e o ruge, aí eles ficava rodando assim na 
porta igreja, dançando. É como esse tal de Mané do Rosário que sai, o Mane do Rosário que sai... 
<Madalena> Hoje. 
<Dona Letícia> Hoje! Todo mundo quer dançar Mané do Rosário, mas não sabe dançar, O Mane 
do Rosário, quando apareceu, que a minha mãe era viva (...), e o povo dizia assim: (...), hoje em 
dia a pessoa, todo mundo sabe dançar, onti dançou aqui, hoje vai dançar de tarde, aí amarra a 
cara, né, bota o chapéu, (...), bota aqui na cabeça, aí quando acabar, amarra um pano na cara, 
(...). O Mane do Rosário (quando eu saia), noutro tempo, mais a minha vó, a minha vó, a minha 
mãe que me pegou, ela foi quem inventou, foi que dançou, que sai esse homi por trás da igreja do 
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Rosário, (...). tirititi... [cantoria] , isso é no pixe, találálálá... [cantoria], só nesse (quilo), num é 
rodando, que não fai. 
<Madalena> Pêra aí, eu vou tirar uma fotografia da senhora agora. 
<Dona Letícia> [rizos] aí, aí é assim, aí é mane do rosário, que faz o jeito que faz aqui no Poxim, 
não faze dereito, porque... outras que só faz com cachaça, e aonde tá a cachaça, não faz nada 
que preste, a gente faz assim, (...) né? 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> Taralalálálálálá[cantoria] Catinga de mucego esquintuntintin...Ah Catinga de 
mucego, de Catinga de mucego, é Catinga do mucego, esquintuntintin esCatinga do mucego... Ta 
bom! [risos] Num estante cansa. [risos] 
<Madalena> É (...) deixa eu tirar uma. 
<Dona Letícia> ...Atrás da igreja o homi, se apresentou com um (...) na mão, e dançando o Mané 
do Rosário. Agora Matuta é assim: 
Minha matuta (eu vou) a Maceió 
Eu vou (alto) do Farol  
dá um paseio por lá 
(Bora) dançar viu...  
<Madalena> Vamos 
<Dona Letícia>  
Minha matuta é uma beleza 
Tem (canto em)Fortaleza  
Noite de Natal 
Se eu apanhar, eu me viro para o norte 
Eu não tenho sorte 
Eu ei de me vingar 
Se eu apanhar, eu me viro para o norte 
Eu não tenho sorte 
Eu ei de me vingar 
Minha matuta é uma beleza 
Tem (canto em) Fortaleza  
Noite de Natal 
Se eu apanhar, eu me viro para o norte 
Eu não tenho sorte 
Eu ei de me vingar 
 
<Madalena> [risos] (...) 
<Dona Letícia> Cansada viu, (...) 
<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> Aí, eu vou cantar ôta, (...) cantar uma peça de baiana (...). 
<Madalena> Canta. 
<Dona Letícia> (...) Baiana que... 
<Madalena> Quer parar um pouquino? A senhora pra descansar? Quer parar um pouquinho? 
<Dona Letícia> Não, (ta bom). 
<Madalena> (Ah! Então tá) 
<Dona Letícia> (Ela tem uma saia bonita)... 
<Madalena> (...) cantar pra mim? 
<Dona Letícia> a Baiana. 
<Madalena> Como é a Baiana? 
<Dona Letícia>  



 
 

Memórias da paisagem Caeté nas Alagoas 

 

 106 

Baiana quem te botou 
esse lindo anel no seu dedo? 
Foi a (mestra) Berenice, 
Pra cantar baiana sem medo 
Estava no (tombador) 
Na festa do (Barco) 
Baiana botou (luto na bota do leitor) 
O trem apitou 
A o maquinista desceu 
Vamo ver quem morreu 
Debaixo do vapor 
 
<Madalena> Hum! Que (...).Agora eu queria tirar uma foto da senhora 
<Dona Letícia>  
Oh minha mestra eu vim lhe preguntar 
Para nós tirar umas flor da Assucena  
Oh minha mestra eu vim lhe preguntar 
Para nós tirar uma flor Assucena 
Seu Mané Messia não tenha pena 
Se é a baiana de mulé morena  
Mané Messia não tenha pena 
Se é a baiana da mulé morena 
 
<Madalena> Ah! Muito obrigada. 
<Dona Letícia> É, muita coisa. 
 
No dia que eu perder 
A rima de cantorio 
As arve nã bota fruta 
Tudo que nasce num cria 
Doutor não tem energia, 
O mundo fica parado 
O céu todo anevoado 
A noite transforma o dia 
<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> Vou aqui atender (esse moço) (...) 
<Madalena> Sim 
 
Lado B 
<Dona Letícia> (...) porquê eu sofria da pressão, sofro da pressão. 
<Madalena> Dona Letícia, quantos anos a senhora tem? 
<Dona Letícia> Vô completar sessenta e sete no dia três de abril. 
<Madalena> três de abril? Tá pertinho hein? 
<Dona Letícia> Ta, (...) eu nasci em mil novecentos e quarenta. 
<Madalena> A senhora sempre morou aqui? 
<Dona Letícia> Nasci e me criei aqui, não saí pra canto nenhum, ía dá uns passeio fora, mas o 
meu (...) era aqui.  
<Madalena> Era né? 
<Dona Letícia> É aqui. (...) 
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<Madalena> Então... 
<Dona Letícia> Minha mãe nasceu aqui, meu pai também, meu (...), e eu sou daqui (do) Poxim. 
<Madalena> Então as musicas que a senhora sabe cantar da casa de farinha... 
<Dona Letícia> É, é... 
<Madalena> ... A senhora aprendeu aqui!? 
<Dona Letícia> Aprendi aqui, na casa de farinha mais o meu pai, o meu pai dançava muito pagode, 
cantava: 
ôi macaco quer, macaca rói o cocô cai 
ô mulé 
ôi macaco quer, macaca rói o cocô cai 
macaco cai, macaco quer, macaca rói 
ô mulé 
ôi macaco quer, macaca rói o cocô cai 
Isso foi do meu pai. 
<Madalena> Eita que bonito, que bonito. 
 
<Dona Letícia> [risos], é, muito bonito né? As música do ôto tempo era melhor do que de hoje. 
Hoje essas... esses tocar assim, essas dança assim, num era bom, bom era quando a gente 
dançava, aquela roda, e meu pegava um ganzá assim, sacodia assim... 
* - (...) 
<Dona Letícia>  
Ai, ai, ai, ai, a ladeira do pilar 
tá ruim de assubir, 
ainda onti vim de lá, e já hoje eu queria ir 
já hoje eu queria ir 
já hoje eu queria ir 
e a ladeira do pilar 
estar ruim de assubir 
 
A sua casa tem lama 
Na minha tem atoleiro 
Não há (carro como o / carrucumo) branco 
Nem amor como o primeiro 
 
Ai, ai, ai, ai, a ladeira do pilar 
tá ruim de assubir, 
ainda onti vim de lá, e já hoje eu queria ir 
é hoje eu queria ir 
(que) á hoje eu queria ir 
a ladeira do pilar 
estar ruim de assubir 
Ta vendo! Aí a gente ia pra roda assim, rapá mandioca, ficava aquele povo todo ali, a gente 
rapando aquela mandioca, pegava aquela faca ali, e pegava aquela mandioca, e ficava rapando. 
 
Minha mãe bem que dizia 
Hoje tornou me dizer 
Quem com porco se mistura 
Farelo tem que comer 
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Adeus casa de farinha 
Roda de puxar mandioca 
Muito obrigada senhora 
Que me deu a Tapioca 
 
[risos] muita coisa boa, viu! 
Graças a Deus eu venci, essas tarefada todinha, pisava uma cuia de milho, bem cedo pra fazer (...) 
pra vender, pelo um tostão, três (...), quientos reis, quando era de tarde a outra já falava: mulé 
vamo pisar uma (cuia) de arroz. Eu digo: Vamo mulé! 
Pisava a cuia de arroz, pra fazer os arroz e (abafava), aquelas panela de barro (...) de arroz. 
<Madalena> E a senhora chegou a trabalha numa lavoura de arroz também? 
<Dona Letícia> Lavoura de arroz, (apanhava) o arroz, (apanhava), acarregava aqueles braçado, e 
(apanhava) de cacho, fazia a coivara.   
<Madalena> O que era a coivara? 
<Dona Letícia> a coivara é juntar aqueles moio, tocar fogo, aí quando o fogo, num lambe toda 
aquela mata, aquelas madeira, aí fica aquele, quando toca (fogo), aquelas coivara assim comprida, 
aí fica aqueles pedaço má queimado, aí ajuntava pra uma de uma (...) na ôta, pra fazer a coivara 
pra acabar de... pra poder fazer... aplantar a roça, porquê, pra não deixar aquela... pra deixar como 
aqui, limpo. 
<Madalena> (limpar), preparar né? 
<Dona Letícia> preparar, é brocar todinho, quando acabar meu pai brocava, e a gente ia fazer as 
coivara, tinha o oitubo, tinha o inverno e tinha o janeiro, o inverno é (o do) mês de São João. 
<Madalena> Plantava aqui perto? 
<Dona Letícia> Plantava aí na chã, bem aí na chã, meu pai prantava arroz, feijão, melancia, cada 
abroba medonha... 
<Madalena> É. 
<Dona Letícia> É, cada uma abroba, a gente... macaxeira, num era dessas , essas macaxeira de 
hoje em dia é uma macaxeira muito procurada, mas a gente, ele plantava mais que parecia era (a 
baía), aí a gente fazia, pegava aquelas cacheira... macaxeira (baía), meu pai pobre, que a gente 
não tinha nada mermo, hoje eu tô rica milionára, (digo) assim porque eu tô, porque o que eu sofri 
na minha vida mais meu pai e minha  mãe não era pra... eu não sei(...) era porque nois tinha de... 
uma vez eu contando o meu menino mais velho né que tem quarenta... quarenta e oito ano, eu 
contando a ele, ele disse: mãe, se a senhora tivesse (...) era melhor do que a senhora tá contando 
o que já se passou-se com a senhora.Eu digo meu fio, é porque a vida é essa, hoje a sua mãe... 
uma pessoa diz assim: Ah! É porque a Letícia tá morando ali naquela casa de cerâmica. Mas não 
sabe que eu pegava as palha, fazia o chapéu, tirava as paia, botava pra secar,e ficava os talo, e os 
talo ali agente forrava e se deitava, que não tinha estera. 
<Madalena> Palha de quê? 
<Dona Letícia> Do aricurí. 
<Madalena> então a senhora sabe fazer chapéu de palha de... 
<Dona Letícia> De aricurí, faço chapéu de palha de coqueiro, faço chapéu da palha de aricurí, eu 
fazia. 
<Madalena> a senhora sabe fazer ainda? 
<Dona Letícia> sei fazer a trança, e fazer o chapéu  
<Madalena> é a mesma trança pra qualquer palha? 
<Dona Letícia> É, é a mesma trança... 
<Madalena> pra palha de aricurí, pra palha de coqueiro... 
<Dona Letícia> (isso) , paia de coqueiro, paia de coqueiro a gente lasca ela e faz a mesma trança. 
<Madalena> e qual outra palha? 
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<Dona Letícia> a de dendê, pa fazer abano, e chapéu tecido assim, desse chapéu tecido, no outro 
tempo, aquelas mulé fazia, tinha aqui uma mulher que fazia, mas o companheiro dela morreu, era 
a mãe da Gorete era que fazia de... a... tecido. 
<Madalena> Dona Edith? 
<Dona Letícia> Sim a Edith fazia tecido, o chapéu tecido. 
<Madalena> E quando a senhora é... a senhora falou macaxeira baía... 
<Dona Letícia> ma... 
<Madalena> num existe mais essa macaxeira não? 
<Dona Letícia> mas existe bom pouca, parece que não existe não. 
<Madalena> qual a diferença da... dessa... da macaxeira baía pra essa de hoje? 
<Dona Letícia> Porque essa de hoje... coz... ferveu tá cozinhada, e a baía ficava (vela),  a gente... 
(...) cozinhava (...) escaldado, num tinha gosto de nada, hoje, essas de hoje, é mermo que um 
inhame, (...) 
<Madalena> A de hoje a senhora acha melhor? 
<Dona Letícia> é, a de hoje a gente cozinha, vixe Maria! (...) macaxeira macia, é mermo que um 
inhame, a do tempo que meu pai aprantava, aí ficava escardada (a baía), a gente pegava aquele 
caco de côco, que nós não tinha prato nem nada(...) pegava aqueles caco de côco, meu pai alisa 
rapava, quando acabava fazia aquele moio de pimenta de cheiro, pimentinha malaguetinha assim 
de cheiro, fazia o moio e cozinhava que nós não tinha café. 
<Madalena> Mas aí usava então a... 
<Dona Letícia> A macaxeira 
<Madalena> ...caco de côco pra comer... como prato num é isso? 
<Dona Letícia> Como prato, caco de côco, rapava, partia o côco, deixava aqueles caco, quando a 
minha mãe parecia que (...) disse (...): (...) a minha mãe (...), a gente fazia um chapéu assim (...) 
fazia uma trança, quatro pra... quatro braças e meia de trança, fazia o chapéu quando acabar alí, 
no meio, já ia fim, faltava dois três palmo, a minha mãe dizia: senta aí, pra fazer o três palmo de 
trança, não vai poder fazer esse chapéu, senão você não se levanta. 
<Madalena> Quantos anos a senhora tinha? 
<Dona Letícia> Ali a base duns dez anos, (duns) doze anos né?! Quando a minha mãe morreu, eu 
tinha de... eu tinha vinte ano, tinha tido o primeiro menino tava com dois ano, e tinha tido uma 
menina tava com nove, aí tinha completado no... com dezoito ano eu tive um menino, e com seis 
mês que eu tinha tido um menino, tive a menina com nove mês.   
<Madalena> Aí a senhora falou que antes num tinha esteira né?  
<Dona Letícia> Era. 
<Madalena> Era esteira de quê? De junco que a senhora fala?  
<Dona Letícia> É esteira de junco, é a... não, de juntco não, é pipirí. 
<Madalena> De pipirí? 
<Dona Letícia> A estera de pipirí... 
<Madalena> Pipirí 
<Dona Letícia> ... a minha mãe comprava, mas a minha mãe não tinha, não podia, o meu pai fazia 
a estera de panero, os panero de (ipá) de palmeira 
<Madalena> Panero 
<Dona Letícia> Panero 
<Madalena> Como é que é esse panero? A senhora (...)? 
<Dona Letícia> Ele trança e faz aquele panero com o abano 
<Madalena> Trança... 
<Dona Letícia> Hum! Trança assim as paia do... pega o (panco) né!? O oio da parmeira. 
<Madalena> De qual palmeira? 
<Dona Letícia> Parmeira de catolé 
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<Madalena> Palmeira de catolé 
<Dona Letícia> Sim, piaçaba essa (assim), aí virava  
<Madalena> Tá, pode explicar. 
<Dona Letícia> Virava aquelas paia, fazia aquela... aquele panero, aí botava um virado pra cá, e o 
outro virado pra cá, fazia a cama de vara de cabotã, que era a linheira, as vara de cabotã era a 
linheira, as outras vara tinha aqueles nome, a de cabotã não tinha. (...) quatro cinco naquelas 
caminha de vara de (...) para afurar os buraco, minha mão furava os buraco e fazia aquela cama, 
aí se deitava três ni uma e (zas) três noutra  
<Madalena> Aí o chão era... é de... 
<Dona Letícia> O chão era de barro. 
<Madalena> Batido... 
<Dona Letícia> Batido... 
<Madalena> Aí furava, botava... 
<Dona Letícia> furava, botava a (...), duas no meio, uma lá e outra cá, e duas na cabeceira e duas 
nos pés, virava os panero, quando acabava botava, num tinha nem lençou minha fia, tinha vez que 
não tinha lençou, o lençou, quando nós se deitava tudo com um lençou só era uma briga, 
apanhava todo mundo numa cama, (...) dormia três, (...) irmã, dormia três irmã num lado, e duas ni 
outro, o menino mais veio que era homi, dormia numa rede na sala, uma redinha na sala. 
<Madalena> É... a senhora falou também, logo (que a gente começou) a conversar né?! Do arroz 
né? Do trabalho no arroz. 
<Dona Letícia> É... no arroz. 
<Madalena> E... 
<Dona Letícia> o arroz a gente aprontava ele nera? 
<Madalena> era muita gente trabalhando. 
<Dona Letícia> muita gente aprantando! 
<Madalena> a senhora lembra de alguma cantiga que cantava na... no arroz, no (...)? 
<Dona Letícia> Na (...) do arroz? 
<Madalena> É. 
<Dona Letícia> Cantava aqueles verso, aquelas...  
<Madalena> L senhora lembra (de alguma)? 
<Dona Letícia> Aquelas cantava, aquelas verso... 
Xô, xô labelé 
Xô, xô zabelé 
Essa noite eu não dormi, 
nem de dia tive sono 
Somente de imaginar 
Que meu bem tem ôto dono 
Aí isso é a gente cantando, aí a ôta respondia, que tava perto também... 
A sua casa pra minha 
O capim não nasce mai 
A passada que tu desse 
Era por (um) e num dá mais 
 
Xô, xô zabelé 
Xô, xô zabelé 
Essa noite eu não dormi, 
Só sonhando com você 
Você diz que é mentira 
Vô sonhar pra você ver 
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Era assim. (...) quando eu ia pros (covo) assim, que eu chegava com meus covo, a (...), que eu 
encontrava os camarão, que eu fazia covo, botava n’água, aí que quando eu chegava lá... 
<Madalena> No rio? Ou dentro da lagoa de(...)? 
<Dona Letícia> A... no rio, aí nesse rio mermo que tomam banho, aí tudinho era varge, aí fazia 
gosto de a gente botar um covo n’água, eu fazia cinqüenta covo, a gente tirava meia cuia de 
camarão. 
<Madalena> E quando a senhora ia pros covo, a senhora cantava? 
<Dona Letícia> cantava! Quando eu via (...) os camarão dentro dos covo, eu ficava tão alegre, que 
levantava assim o (...) ele fazia: quiztátatata... eu dizia: eita meu Deus, o dinheiro da farinha já vai 
aqui, meus Deus, chegar em casa, eu (...) dos camarão, (...) menino, torra aqui esse bocadinho, 
enquanto eu faço aqui, rapo esse côco, pra fazer o lanche, pra levar que o rapaz já foi na frente, 
que de sete hora pra gente chegar lá no padrão, em cima na Chã, pra chegar na roça no tempo 
certo. 
<Madalena> E quando a senhora via a camarão colvo, a senhora... 
<Dona Letícia> Cantava! 
<Madalena> cantava o quê? 
<Dona Letícia> cantava, eu cantava de alegria! 
<Madalena> Então... 
<Dona Letícia> toda cantiga eu cantava, eu cantava peça de bahiana, peça de guerreiro, cantava 
tudinho pá... cantar... deixa eu alembrar bem umas peça boa que eu cantava, quando eu chegava 
na beira do rio, que cantava... 
Amor de perto é querido 
De longe é (...) 
De perto só me da pena 
De longe só dá cuidado 
Oia, eu só cantava cantiga de amor, porque eu me destruí a minha vida com um homi, ele destruiu 
a minha vida, ele já era de idade, e era casado, e a mulher dele morreu, e eu pensava que ele ia 
me aproveitar, mas ele não me aproveitou, aí eu fiquei, que os pais dos meus primeiro menino. 
<Madalena> Sei. 
<Dona Letícia> Aí eu só cantava de (...) botava uma rede no meio da casa assim a boca da noite, 
cantava tanta peça, tanto verso pra ele, e ele ficava pela aqui e eu cantava. 
<Madalena> A senhora pode cantar outra? 
<Dona Letícia> Eu posso cantar outra, de qual é quer que eu cante? 
<Madalena> Ah! A senhora que escolhe. 
<Dona Letícia> Qualquer outra. Uma peça de bahiana? Posso cantar? 
<Madalena> Pode, pode, a... quanto que a senhora quizer. 
<Dona Letícia>  
Eu sou a pêra, sou maçã, eu sou a lima 
Sou goiaba e sou romã, sou a laranja da china 
Pra cantar eu tenho rima, pra rimar sou rimador 
Aqui dento do Poxim (...) não sinta dor 
É assim. 
Baiana quem te botou 
esse lindo anel no seu dedo? 
Foi a mestra Berenice, 
Pra cantar baiana sem medo 
Aí isso já era se remexendo. 
Estava no (tombador) 
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Na festa do (Barco) 
Baiana botou (luto na bota do leitor) 
O trem apitou 
O maquinista desceu 
Vamo ver quem morreu 
Debaixo do vapor 
Era assim. As baiana do outro tempo era muito bonita, dançava muito 
 
Gerreiro do mestre Antônho 
Carrega uma pá (...) 
E daonde vai a estrela de ouro 
Lá no tesouro a (...) estrela (davi) 
Éra... isso tudo... (isso é dinheiro) 
<Madalena> Bonito. 
<Dona Letícia> Ai, aí essa peça de... 
<Madalena> A senhora quer tomar um pouquinho de água? 
<Dona Letícia> Hum? 
<Madalena> Quer tomar um pouquinho de água? 
<Dona Letícia> Eu? 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> Eu tô... é porque eu fiz o (fogo), o meu (corpo) já tá cansado, que eu brinquei 
muito(...) 
<Madalena> Não brigada Dona Letícia, eu acabei de tomar.É... a senhora sabe muita música, poxa 
vida. Da casa de farinha, a senhora lembra de mais alguma? Da casa de farinha? 
<Dona Letícia> da casa... da casa de farinha? 
<Madalena> é. 
<Dona Letícia> ainda lembro de quando o meu pai era vivo, a gente ia pra casa de farinha, aí 
cantava mais aquelas peça, muitas peça da casa de farinha,mas ele era quem puxava mais, 
gostava de contar aquelas história de Trancoso, e a gente chegava e ficava escutando aquelas 
história de trancoso desde... 
<Madalena> Trancoso? Por quê? 
<Dona Letícia> História de trancoso, aquelas história veia do tempo antigo dos avore dele, contava 
as história de trancoso... 
<Madalena> Mas trancoso é o quê? Um lugar? 
<Dona Letícia> Não, não era um lugar, era as história que os veio inventava, aquelas história de 
trancoso, do ôto tempo. 
<Madalena> Ah! Sim...  
<Dona Letícia> Nera! Ai ele contava aquelas história de trancoso, aí dizia assim: (...) pa noite se 
passar, pra (...) rapar essa mandioca, (a gente) vou contar a historinha trancoso. Aí ele ficava 
contando aquelas história de trancoso. Oi, foi... a minha mãe dizia que um dia a gente foi pra beira 
dum rio, quando chegou lá, tava um jacaré, o jacaré caiu n’água, mordeu a perna do menino, oi, 
isso tudo era a conversa que contava quando a gente era pequena, ele contava. 
<Madalena> Então essa é uma história de Trancoso? 
<Dona Letícia> É, essa é a história do trancoso de meu pai. Ele que é que é? O que é? O que é? 
Trinca aqui, trinca aculá, no seu buraquinho mete? Era uma história de trancoso, é a gente... ele 
contava pra gente duvinhar o que era. O que é? O machado. que é? O que é? Lambeu lambeu, no 
seu cú meteu? Oi repare! 
<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> O que é? Diga! Uma águia. 
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<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> Oi repare mermo! 
<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> [risos] (...) o povo num sabe essas coisas, aí a gente ficava iludido naquelas coisa, 
e rapando aquela mandioca, e cantando aquelas história de trancoso, (...) aqueles menino, um 
puxava uma história, ôto puxava ôta, e naquele momento a gente (...) e que rapava aquelas 
mandioca todinha, na casa de farinha. 
<Madalena> E outra música, ou mais história de trancos, a senhora pode... 
<Dona Letícia> É porque quando a gente tá assim, aí sai, depois que a pessoa sai, aí a gente se 
alembra de tanta coisa que devia contar, né mulé?! E eu não sei ler, se eu soubesse (...) uma 
pessoa que fosse ler, aí eu copiava todinho, mas eu não sei. 
<Madalena> Não mas não tem problema não Dona Letícia, porque eu vou voltar aqui né?! 
<Dona Letícia> É 
<Madalena> Aqui em Poxim, Se a senhora lembrar, né! Quer dizer quando eu voltar aqui, eu posso 
procurar a senhora, se a senhora tiver lembrado de mais alguma, aí a gente grava de novo, não 
tem problema não... 
<Dona Letícia> É... 
<Madalena> A senhora não tem que lembrar tudo agora não... 
<Dona Letícia> É porque a gente tem vez que tá assim, fora do pensamento, (...), a pessoa 
quando tem família, né? Tem muita família, Já com esse problema que houve do meu fio, eu tinha 
tanta vontade de (...) bahiana na porta da igreja.  
<Madalena> era... 
<Dona Letícia> Foi, dancei bahiana... 
<Madalena> E na tapagem de casa de taipa, a senhora já participou? 
<Dona Letícia> Tapamento de casa? 
<Madalena> É... tapamento. A senhora já participou? 
<Dona Letícia> Já... 
<Madalena> A senhora lembra? 
<Dona Letícia> ... 
(Imbelei), (Imbelei), tá me chamando traidor 
(Imbelei), (Imbelei), tá me chamando traidor 
(Imbelei), (Imbelei), tá me chamando traidor 
(Imbelei), (Imbelei), tá me chamando traidor 
 
Isso é pisando o barro, sabe?! 
<Madalena> Pisando o barro 
<Dona Letícia> Aí fica:  
Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a 
Ai, ai, ai, ai, a ladeira do pilar 
tá ruim de assubir, 
ainda onti vim de lá, e já hoje eu queria ir 
já hoje  queria ir 
já hoje queria ir 
e a ladeira do pilar 
estar ruim de assubir 
 
Essa é de tapamento de casa. A gente tapando a casa e  pisando o barro, fazia aquele monte de 
barro assim, como eu fiz aquele forno ali, pra fazer bolo, foi eu que fiz, o rapaz fez a sapata e eu 
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acobrí todinho de pedra, e ali eu asso quinze, vinte bacia de bolo a sexta-feira da paixão, o povo 
gosta muito de bolo. Aì: 
- (...). 
- Oi! 
- Fez forno? 
- Fiz.  
<Madalena> O bolo da quinta-feira maior né? 
<Dona Letícia> É. Aí eu fiz essa paiocinha, mandei o menino fazer, eu merma levantei o (...). 
- Mulé, você ainda tem coragem? 
Eu digo: - Vote! e eu tô morta? 
Aí eu mandei o rapaz fazer assim, fazer o assento pra num ficar corcorada no chão, a minha mãe 
tinha um no chão, mas eu não,(...). 
<Madalena> Como é que era o fogão da sua mãe, Dona Letícia? 
<Dona Letícia> Era feito no chão, abotava o barro assim, (...) levantado de cima com os caco da 
teia, aí cobria, e tava o forno feito pra fazer o bolo. 
<Madalena> Mas era no ch... 
<Dona Letícia> No chão limpo 
<Madalena> No chão limpo 
<Dona Letícia> Sim, só era coberto por mode da chuva, né? 
<Madalena> Sei... 
<Dona Letícia> Um ranchinho de palha, agora não que é tudinho de teia 
<Madalena> Um ranchinho igual aquele que fica no rio, ali...  
<Dona Letícia> Sim... 
<Madalena> ...onde o pessoal lava... 
<Dona Letícia> Roupa. 
<Madalena> ...roupa, panela... 
<Dona Letícia> Aí fazia aquele ranchinho, abria as baia, fazia o ranchinho, quando acabava botava 
a... carregava o barro, botava assim, (...) derrubava aqui, quando acabava ia quebrando aqueles 
pedacinho de teia, botando no assento, e botar a lata, que era pra poder não afrouxar o barro, e 
por cima cobria assim, amassava o barro, passava a mão, aí alevantava as parede, e fazia aquele 
(forno). (...) 
<Madalena> esse bolo é muito conhecido né? Na semana santa, todo mundo gosta de fazer... 
<Dona Letícia> Vixe! Aqui ói eu faço dez, doze, quinze bacia de bolo, só pra casa da minha fia eu 
faço oito. 
<Madalena> Nossa! 
<Dona Letícia> Que é muita gente, e o marido dela gosta de presentear o povo, aí a fia, ela vem 
praquí, só é eu. Aí eu digo: Oia, rapa o côco, que eu não agüento rapar minha fia, já (...) cansada, 
você rapa o côco, passa no lificador, e tira o sumo, de primeira a gente tirava o sumo somente no 
pano, num tinha lificador né?! 
<Madalena> Han ran! 
<Dona Letícia> Agora a gente tira um sumo grosso no pano, e o ôto passa no lificador, aí num 
isntante faz aquele bolo. 
<Madalena> Me contaram que logo no início, pode colocar a macaxeira né? Infiar no rio num é 
isso? 
<Dona Letícia> É, pega a macaxeira, desças... tem gente que corta a cabeça dela, e quando 
acabar bota dento d’água e bota pra (fubar). 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> Agora porque o rio tá corrente, aí a gente traz a macaxeira, descasca e bota no 
(...)... 
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<Madalena> Sei. 
<Dona Letícia> seg... sábado, passa sábado, domingo, segunda, terça, quarta feira nós tira a 
mandioca de molho. 
<Madalena> É, então, o o bolo, é... a macaxeira fica... 
<Dona Letícia> (...) 
<Madalena> ...(se fizer) no rio, fica quatro dias enterrada, né isso? Na água lá no rio. 
<Dona Letícia> É, dento do saco. 
<Madalena> No saco lá. 
<Dona Letícia> Lá no rio é corrente, pode um soltar e ele ir pra maré... 
<Madalena> Sei. 
<Dona Letícia> Si a gente, toma... a gente bota dento de casa, (agora) muitas pessoa, minha fia 
bota mais dento de casa, agora quando tem aquela beira de (...) assim que tem rego, aí o povo 
amarra o saco, enche, bota no saco, bota lá, aí fica a (polpa), com cinco dia, num tando chovendo, 
tá tudo puba. 
<Madalena> Tudo puba. Agora então não enterra esse saco? 
<Dona Letícia> Não, nada... 
<Madalena> Deixa só ele na água... 
<Dona Letícia> Na (veia) d’água, amarra, enfia um pouco assim, e amarra a boca do saco. 
<Madalena> (...) é saco de pão né? 
<Dona Letícia> Saco de naylon 
<Madalena> Naylon, e as... 
<Dona Letícia> E o de pano é pra espremer a massa, peneirar (...) (mupemba)  
<Madalena> Tá 
<Dona Letícia> E botar no saco do pano pra espremer assim, ou senão no saco de naylon botar na 
farinha, e botar a prensa, espremer, e vai fazer... aí penéra. 
<Madalena> E antes? Assim, antes não usava saco de naylon, né? 
<Dona Letícia> Não, era de pano. 
<Madalena> Aí usava deixava ele de molho dentro do saco de pano também? 
<Dona Letícia> Botava não, não botava não, botava fora, por o rio, o rio era parado, aí se botasse 
ficava.  
<Madalena> Sim, mas aí a macaxeira ficava solta assim? 
<Dona Letícia> Solta! A gente pegava as palha, botava assim, assim ao redor da (...). 
<Madalena> Cercava é? 
<Dona Letícia> Cercava, sabe?! Aí despejava. 
<Madalena> Ah tá. 
<Dona Letícia> A mandioca dento, alí cercava e cobria com aquela palha, pronto! 
<Madalena> Fazia que nem um tanque né? 
<Dona Letícia> É, fazia como um tanque. 
<Madalena> Cobria com palha... 
<Dona Letícia> Naquelas levadinha, sim. 
<Madalena> Palha de que? 
<Dona Letícia> De coqueiro. 
<Madalena> Palha de coqueiro 
<Dona Letícia> (...) de coqueiro 
<Madalena> Bom, então muita gente fazia dessa forma. 
<Dona Letícia> (formava assim) 
<Madalena> E fazendo esse bolo, tinha alguma cantiga? 
<Dona Letícia> hein? 
<Madalena> Alguma... 
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<Dona Letícia> Não, cantiga não, num tinha cantiga não. Botava de molho lá, quando era terça-
feira, quarta-feira tirava, ia (...) (reutilizava) os côco, e tudo, (...) quinta-feira fazia o bolo de sexta-
feira da paixão. (...) o povo diz assim: ah Ah jejuar, jejuar, mas é o dia que o povo come mais, 
porque toda qualidade de comida, vamo fazer pra sexta-feira da paixão,vamo... 
<Madalena> (...) 
<Dona Letícia> ...Comprar o sururú. 
<Madalena> O que mais que faz a sexta-feira da paixão? 
<Dona Letícia> é, compra o sururu, compra o bacaiau, compra o massunim, compra o camarão e 
compra os ovo pra fazer a fritada. Come mais do que nos ôto dia, porque nos ôto dia a gente só é 
uma comida e nesse sexta-feira da paixão, a comida é o bre... , é o bredo,pega o bredo, tira das 
foia, cozinha bredo. 
<Madalena> como é que a senhora faz o bredo? 
<Dona Letícia> O bredo a gente (descarga) ele, quando acabar bota todo os tempero, com o sumo 
do côco, e faz aquele prato, pra comer, o bredo. 
<Madalena> Tinha alguma outra... 
<Dona Letícia> Minha mãe gostava tanto de bredo. 
<Madalena> É? 
<Dona Letícia> Era, ela gostava muito, toda assim, sexta-feira da paixão, arrancava aqui saco de 
bredo pra fazer (...) 
<Madalena> Tem muito aqui? 
<Dona Letícia> Tinha de primeira, agora num tem não, o povo broca tudo, limpa tudo. 
<Madalena> É... 
<Dona Letícia> Era (...) 
<Madalena> Que mais que tinha que não tem mais aqui, Dona Letícia? 
<Dona Letícia> Que não tem mais, que não tem mais essas fartura... 
<Madalena> Assim, de comer? É... como bredo... outra coisa que tinha... 
<Dona Letícia> Essa foia de utiga, das foia larga, (...)... 
<Madalena> Urtiga da folha larga? 
<Dona Letícia> Sim, dumas foia bem grandona, (que) se escaldava, e cozinhava a utiga. 
<Madalena> É? 
<Dona Letícia> É. É muita coisa que fazia. 
<Madalena> Ela é de que tamanho essa... 
<Dona Letícia> é, as foias é grande, as foia grande. 
<Madalena> Assim uns dois palmos assim aberto? 
<Dona Letícia> Era... era, aquelas foia de urtiga bem grande, ai a pessoa cozinhava ela, 
escardava, fazia aquele prato. 
<Madalena> E o nome é esse mesmo? Urtiga? 
<Dona Letícia> É, é utiga. 
<Madalena> É. Outra coisa, é... tinha?  
<Dona Letícia> Tinha 
<Madalena> Que não tem mais? A senhora lembra? 
<Dona Letícia> De ... 
<Madalena> De comer? 
<Dona Letícia> (...) assim, não. (...) os camarão, aruá... 
<Madalena> Aruá. 
<Dona Letícia> A gente vai pro corvo, chegava, pegava aqueles aruá, mas tinha vez que pegava o 
camarão mais pouquinho... 
<Madalena> Aruá é o quê Dona Letícia? 
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<Dona Letícia> É um bicho preto assim, que tinha umas ove dento, aí tirava aquele paperinho de 
cima, cortava, cozinhava, comia o aruá, (o casco dava pro porco). Agora os camarão, a gente 
desbarbava, pra vender, e comia os aruá. 
<Madalena> Eu não entendi como é que é esse...aruá? 
<Dona Letícia> Aruá? 
<Madalena> É, como é? 
<Dona Letícia> A senhora já viu buzo? 
<Madalena> Já! 
<Dona Letícia> Apois é do jeito do buzo. 
<Madalena> Ah tá. 
<Dona Letícia> Agora sendo ele pretinho, da lagoa. 
<Madalena> E depois ele fica branco com o tempo, ou ele... (...) a casquinha dele fica preta 
sempre? 
<Dona Letícia> Não, porque o buzo do mar, ele é branco, e o aruá é preto da lagoa, a pessoa vai 
pros (pau), quando chega lá, (dispega) os covos e bate assim na canoa aí cai os aruá. 
<Madalena> Então, aí a senhora vai como o aruá, (cozinha lá)... 
<Dona Letícia> (...) tira... 
<Madalena> Aí joga fora a casca. 
<Dona Letícia> É que o povo diz... 
<Madalena> Essa casca ela com o tempo, assim ela fica... 
<Dona Letícia> Ela se acaba, porque aquilo dali é um corte, se dá um corte, (é um corte) mermo, 
(...) o aruá. 
<Madalena> Num aproveita essa casca de aruá pra fazer nada? 
<Dona Letícia> Não, de jeito nada, nada, num dá pra nada. Que ela corta, se corta mermo, que a 
pessoa levar uma pisada do casco do aruá é um táio (medonho) (...).  
<Madalena> É 
<Dona Letícia> É 
Corte (gravador foi desligado e ligado posteriormente) 
<Dona Letícia> Quebra o buzo. 
<Madalena> O buzio do mar? 
<Dona Letícia> Sim, aí tem aqueles buzo grande... 
<Madalena> han... 
<Dona Letícia> aí a gente bota no fogo, e assa ele, o uriço, o úrico aqueles bicho preto que (...) 
assim... 
<Madalena> Sei. 
<Dona Letícia> De espeto, a gente assa ele, quebra, é uma delícia, tem aquelas ova, a gente tira, 
e bota no prato, e quando acabar bota cebola, uma pimentinha bem fraquinha, e o vinagre. A gente 
mermo lancha aqui na praia (...) 
<Madalena> É 
<Dona Letícia> Eita comida boa é o uriço 
<Madalena> A senhora come sempre o ouriço? 
<Dona Letícia> come, num come agora, porque aonde tem muito é lá na Tereza Collor, pra tirar, 
tem que trazer pra assar aqui, que lá ela não quer que asse, e o buzo é dento do mar, quando a 
pessoa vai, que tá pela magarida, caçando assim pelas péda, aí acha eles. 
<Madalena> Pela margarida? 
<Dona Letícia> Sim. 
<Madalena> Margarida é o quê Dona Letícia? 
<Dona Letícia> Uma péda dento do mar, que fica aqueles úrico, fica... o úrico, fica o lagostim, 
sabe? 
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<Madalena> Então essa pedra a senhora chama de margarida? 
<Dona Letícia> é, margarida chamava, margarida é um... 
<Madalena> Por quê? 
<Dona Letícia> ... Lugar que tem, porque é uma camboa, que fica assim, a gente dento do mar, 
tem aquelas péda, que chama, aquela camboa ali, naquela camboa ali, tinha aquela péda ali é 
cheia de úrico, é na praia. Aí a gente vai, chega lá levanta aquela péda (...) tudinho ali dento, agora 
é cada um que tem, mas ninguém pode tirar. Um dia desse esse neto meu foi, trouxe uma camisa 
cheia. 
<Madalena> É? 
<Dona Letícia> Eu assei aí, botei aqui e quebrei. Comemo tanto com farinha que abusou. 
<Madalena> [risos] 
<Dona Letícia> (...) 
<Madalena> Que bom hein Dona Letícia? 
<Dona Letícia> Que bom. (...) Massaranduba, essa massaranduba, uma frutinha vermeia como 
essa, dessa daqui que tem aqui, nesse pé (...) quintá. A fruta é assim, vermelhinha, agora sendo 
(...) essa daqui (açarola), tá vendo? 
<Madalena> Então, a massaranduba é parecida com... 
<Dona Letícia> É.. 
<Madalena> Acerola 
<Dona Letícia> É... apois eu já hoje, apanhei um bocado. 
<Madalena> Posso pegar uma também? 
<Dona Letícia> Pode minha fia, alí tem já um bocado ali tirada, se a senhora quiser levar, leva, (...) 
<Madalena> Obrigada 
<Dona Letícia> Leva... tem aqui ess pé de rosa, bonita, tem cada cacho (...) São José... 
<Madalena> e aqui tinha muita massaranduba? 
<Dona Letícia> (...) É lá no coisa, como é?! Ali na mata do seu Chico Lino. 
<Madalena> Aí a senhora comia muita? 
<Dona Letícia> Ah! Meu pai trazia de um chapéu cheio, aí vinha da praia, quando ele chegava 
dizia assim: 
- Ô minha fia, trouxe um bocado de coisa pra vocês se divertir aqui.  
- O quê? 
- Massaranduba! 
<Madalena> Mas o quê que ele tra... 
<Dona Letícia> Catolé! 
<Madalena> Catolé? 
<Dona Letícia> Sim. Aqueles catolé, caia do cacho, aí ele fazia: Oia, trouxe um bocado de catolé! 
Aí tirava, a gente descascava... 
<Madalena> Como é que é o catolé? 
<Dona Letícia> O catolé é desse tamanhinho redondinho. 
<Madalena> Do tamanho de uma... 
<Dona Letícia> É desse tamanho redondinho o catolé. Tem a piasaba, tem a purunã, e tem o 
catolé. 
<Madalena> São três frutas? 
<Dona Letícia> três fruta da...(fim da fita) 
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S. FLORO 
Local e data da entrevista: Poxim em 10/03/2006 
 
<Floro> Entende bem, (...)? E cinco lagoa 
* - Aí dava pra pegar alguma coisa, nera? 
<Floro> Então tá vendo? 
* -  Isso! 
<Floro> Tinha o mar, e tinha mais um rio salobo (salobro). 
* - Isso, então... 
<Floro> Tinha os peixe por nome de vermeia. Eu peguei muita... 
* - Então não dava pra morrer de fome, não né? 
<Floro> Dá não. 
* - Bastava ser o que, preguiçoso ou trabalhador? 
<Floro> Dá não. 
* - Tinha que ser o que? 
<Floro> Agora o que tinha muito era preguiçoso. Por que olhe: (...) aqui em cima onde é a chácara, 
po senhor sabe onde é a chácara, ali em cima, era uma moradia. Era antigamente, quando era (...) 
vi falar crescer mais cidade, era cidade que era (...) Ia daqui o bom pagode – sabe o que é 
pagode? 
* - Sei! 
<Madalena> O que é? Eu sei não. 
<Floro> O pagode era a dança.  
<Madalena> Ah! 
<Floro> Por que dança... 
* - Toca aí uma musiquinha de pagode pra gente. 
<Floro> Dança... ôi!!! 
  Dança era dos grande, e pobre não dançava aqui, pagode era lá por nome Mané Felix. 
Alcancei a mãe dele... (...) Na casa num alcancei mais. E entrava por aqui por detrás lá de (...) 
Discia lá. E ia (...) e entrava lá e descia aqui na rua.  
<Floro> Na rua não se andava não. Na rua o pessoal que alcançaro a cidade que eu não alcancei, 
mas alcancei os velho conta, que mesmo no passado, na rua grande, (...) nem passava gereré, 
num passava de palito sem palito. Sabe o que é gereré? 
* - Sei! 
<Floro> Sabe? Pois bem, não passava não. Mas era farto... 
* - Era farto? 
<Floro> Era! 
* - Bastava num ser preguiçoso. 
<Floro> Olhe, aqui - eu sei, posso conta – não se tomava um pinico emprestado, porque se achava 
feio.  
* - Agora nessa fartura, vó, conte pra gente como é que vocês conseguiam camarão! 
     Deixa a vó conta essa parte do camarão, viu Floror. Como era que botava essas balsas? 
<Edith> A gente enrrolava as folha da banana, fazia uma roda assim raza, e botava n’água. A 
correntezas ia levando aquelas balsa e o camarão ia ficando na balsa mas pra baixo, ou povo ia 
com o gereré e aparava a balsa, sabe, então na balsa vinha os camarão manhecia o dia, quem 
manhecia o dia eu não que era preguiçoso, eu num gostava não de pra essa balsa. Essa balsa que 
era de noite, de noite queria dormir mas muita gente pescava a balsa manhecia o dia com um 
balaio cheio de camarão. Qué mais? E as balsa e as pintiboia botava assim na beira do rio, 
amarrava também aquelas (...) de folha, tudo amarradinho, de carrera, também pegava o gereré, 
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passava por baixo, chegava os camarão, era assim. E os covo, a gente (...) aqueles covo, cum 
manga ou coco, e marrava no rio la no (...) rio deixava pro outro dia de manhã ia pegar o camarão.  
<Madalena> Ninguém mais pesca de cova aqui? 
<Edith> Inda tem, hoje inda pesca. 
<Madalena> E com a balsa? 
<Edith> Balsa num tem mais não porque o rio tem muita correnteza e as balsa num fica. Vai 
simbora as balsa camarão e tudo. Tem tempo que aa correnteza era poça. Pegava muito camarão, 
muito mermo.  
<Madalena> Tinha essa balsa de vários tamanhos? Como era? 
<Edith> Com a folha da banana seca a gente fazia aquelas borda... 
<Madalena> Tipo um cesto, assim? 
<Edith> Sim... roda assim as palha seca 
* - Jogava... 
<Edith> Jogava e fazia aquelas roda então, soltava de rio abaixo. Era muita balsa, soltava de rio 
abaixo e tinha otros já lá embaixo com o gereré esperando as balsa panha as balsa, e pegar os 
camarão . (...)  
<Floro> Tá entendendo? 
<Madalena> Tô entendendo tudo. 
<Floro> Tem que viver. Não tinha dinheiro, mas comida tinha. Caranguejo, eu carreguei 
caranguejo (...) na cabeça do balaio oitenta, oitenta e cinco, carrega pegava de ratoeira, butava no 
balaio, juntava (...) sexta-feira amarrada bem cedo subia (...) pá, pá, pá (...) na cabeça. Eu! Eu! Eu! 
<Madalena> Como é que o senhor fazia a ratoeira, seu Floro? 
<Floro> Vão se... a ratoeira é assim, oi... minha Parma da mão tá aqui, num ta? A ratoeira (...) uma 
tábua, embaixo, uma aqui, ota aqui, aqui atraz, uma mais arta (alta) pá vê o cordão daqui a testeira 
aqui, pra vi aqui, e,e,e vinha um talozinho com a ... com a isca prá’qui, e vinha (...) e qui botava um 
birimbelo pra caranguejo entrava por aqui, bow!... Eu peguei até preá.  
<Madalena> É, né? 
<Floro> De ratoeira, está entendendo? 
<Madalena> Mas preá num come, né? 
<Edith> Come! (...) Comida boa... 
<Floro> Come... o preá as vezes. (risos) 
<Madalena> Ainda come preá? 
<Edith> Come! 
<Floro> Se for cozinahdo como. Só num como cru! (risos) 
 -Cadê Ademar? 
<Edith> O Ademar num tá não. 
<Floro> Já foi simbora? 
 Ta entendendo? 
<Madalena> Tô! 
<Floro> (...) Está entendendo? 
<Madalena> Estou! 
<Floro> O que é mais que ce qué... 
<Madalena> Ah, eu queria... continua falando... é... 
<Floro> Já ouviu a, voz do, da barca? 
<Madalena> Queria que contassem alguma coisa a mais, assim, já me contaram da balsa, da 
ratoeira, o que mais? Que... 
<Floro> Ratoeira, o gereré, né? 
<Madalena> É! Pra pescar, pra, pra, pra preparar em casa... 
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<Floro> Pra pescar é uma linha, uma vara, com um arame, um anzol, isca, e bota no rio, o rio 
doce, pega (...) cará, pega traíra... esses peixe. 
<Madalena> Mas só com anzol o senhor pescava, é? 
<Floro> Senhora? 
<Madalena> Só com o anzol o senhor pescava? 
<Floro> Hum? 
<Madalena> O senhor pescava... 
<Edith> Se era com o anzol(...) 
<Floro> É, com o anzol, é, com o anzol! 
<Edith> Botava uma iscazinha (...) de peixe ou (...) 
<Madalena> Só com o anzol o senhor pescava, então! 
* - Bom dia! 
<Todos> Bom dia! 
<Edith> Já vai? 
<Floro> Desejo boa sorte! 
 É com o anzol. Iscava, quando beliscava, pow! (...) Aí juntava esse peixe pra ir, pra ir pra 
feira, pra pegar a feira do Coruripe, ou na usina (...) o mosquito, (...). Era bom de viver! Era bom de 
viver! (...) 
<Madalena> Porque ela, porque ela, porque ela falou do covo, né! 
<Floro> Era bom de viver! 
<Madalena> Da balsa, pensei, será que também pro peixe, pra pegar o peixe, será que tem um 
jeito especial, também, de pegar o peixe? 
<Edith> Não, nos covo vai o peixe também. Agora... 
<Madalena> Também, né? 
<Floro> Também. 
<Edith> (...) cará, traira, (...), sarapó... 
<Madalena> Sarapó? 
* - Mussum, né? 
(Várias vozes ao mesmo tempo) 
<Floro> Piaba 
<Edith> Pegava peixe também, nos covo. 
<Madalena> Esses peixes ainda... têm hoje por aqui? Esses tipos todos? 
(...) 
<Edith> (...) Acabou foi tudo! O que era de peixe, camarão, (...) simbora. 
<Floro> O que é que a senhora quer mais? 
<Madalena> Eu quero saber uma coisa. Conversando... 
<Floro> Se disponha! 
<Madalena> Conversando – brigado! – tava conversando com o Ademar, né? Ele falou que aqui já 
teve casa de farinha, né? 
<Edith> Teve. 
<Madalena> Então, a senhora pode me contar um pouquinho? 
<Edith> Tinha umas três casa de farinha aqui. 
<Daniel> Sabe onde é que ficava? 
<Edith> Hein? 
<Daniel> Sabe onde é que ficavam as casas de farinha? 
<Edith> As casas de farinha, elas ficavam aqui na beira do rio. Foi do Chicuruba, e uma do meu 
avô adotivo. Nessa casa que vai aqui pra cima. Mas acabou-se tudo, né? 
<Madalena> É! 
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<Edith> Tinha outra aqui pra baixo perto da casa desse tinha uma casa de farinha também. Mas 
acabou-se tudo!  
<Madalena> Num tem mais? 
<Edith> Num tem mais não. Por último tinha a ponte, ta acabado. 
<Madalena> A senhora ia sempre a, a, a casa de farinha? 
<Edith> Ia rapa mandioca, seva, é, né? (risos) 
<Madalena> Então a senhora pode me contar... tudinho assim, como a senhora fazia? 
<Edith> Ia sevá mandioca, rapava mandioca (...), puxando, assim, o veio, né? A roda, e a gente 
assentado no bando, com as mandioca e a gente assentado no banco, as perna cheia de (...) 
mandioca, e as bacia descendo... 
<Madalena> A senhora falou sevar a mandioca 
<Edith> Sevava. 
<Madalena> Sevar é o quê? 
<Edith> Sevar era empurrando a mandioca no caitatú e o povo lá adiante rodando com a corda, 
grande e a corda, eles puxando assim no veio e a gente (...) mandioca cevando no caitatú. 
<Madalena> Catatú? 
<Edith> Caitatú.    
<Madalena> Cai-ta-tú? 
<Edith> Caitatú, num sei não (...) que desde criança que escuto essa palavra, caitatú, agora como 
é eu não sei, né? 
<Madalena> E o gere...gere... 
<Edith> Chei de serra uma bola assim. Chei de serra dente assim, tão molado, que quando a 
pessoa facilitasse comia os dedo. Era. 
<Madalena> A senhora lembra se enquanto as pessoas tavam lá, reunidas, na casa de farinha, 
cantavam alguma coisa...? 
<Edith> Canta... é muita gente, menino, é... aquele povo gostava muito de cantar. Eu mermo não 
gostava de cantá não. 
<Madalena> Mas a senhora lembra de alguma música que escutou? 
<Floro> (tosse) 
<Edith> (...) Na hora que eu trabalhava, ninguém cantava! 
<Madalena> Não? 
<Edith> Eu não gostava de cantar em casa de farinha não. 
<Madalena> Ah, é? 
<Edith> (...) eu mermo nunca cantei. 
<Floro> Eu puxei muita mandioca na roda (...) 
<Madalena> E o senhor lembra de alguma música? 
<Floro> Senhora? 
<Madalena> O senhor lembra de alguma música que cantavam na casa da de farinha? 
<Floro> Ah, cantiga! Me lembro não! (gargalhadas) Num me lembro! Era tanta da cantiga, me 
lembro mais não!  
<Madalena> Nenhuma? Ô seu Floro, nem um pedacinho de uma música? Não lembra? 
<Floro> Eu num sei(...) (gargalhadas) 
<Madalena> Ô seu Floro, eu vou opuvir o senhor cantar? Será? 
<Floro> Eu ditava (gargalhadas). Ditava (gargalhadas) 
 Gostei muito da conversa da, da senhora. Eu me agradei muito. Perguntando do passado, 
aqui, aquilo foi uma beleza, mas mal’adiministrada a minha terra, por que olhe, alguém pensa, que 
existe uma coisa. A minha idéia. Eu num sei lê, sou analfabeto. Mas respeito o homem. Mas não 
adulo o homem. É certo? 
<Madalena> Certo. 
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<Floro> Hum? 
<Madalena> Certo! 
<Floro> É certo? 
<Madalena> Ham ham! 
<Edith> Escuta bem não... 
<Floro> É respeita o homem e não adula o homem. 
<Madalena> É, né? 
<Floro> É certo? 
<Madalena> e <Daniel> É certo! 
<Floro> Olhe, aqui, foi cidade, acabou (...). Bom, a questão, o rio era limpo, uma beleza, a (...) 
ponte lê, cinco lagoa dispejava nequela ponte, passava lá. Oi, cinco lagoa, pera’quele rio. Água 
boa...! E o pessoal de fora vinha, cavava o rio, mas é o seguinte, num precisa  (...)... Não! Pobreza 
num é farta – na minha opinião! – e coro num é documento, mas caráter é documento? É? A 
senhora ta ouvindo? 
<Madalena> Tô sim senhor! 
<Floro> Tá entendendo o que eu to dizendo? 
<Madalena> Tô entendendo! 
<Floro> Tá certo isso? – Pobreza num é farta, e coro num é documento, mas caráter é documento, 
é? 
<Madalena> Caráter é, é documento! 
<Floro> É documento? 
<Madalena> É! 
<Floro> Tá entenden...? 
<Madalena> Tô! 
<Floro> Se uniu ao povo e (...) Jesus Cristo (...) São José, é e nosso (...) que é nosso rio aqui. Vai 
onze, vai cinco, vai seis, vai quatro, vai três, vai, vai, qué alimpa cum o rio (...) serventia num 
entrava ninguém (...) mas é...Não! O voto, o voto é secreto! Eu sou empregado? Num vou dizer ao 
senhor... Não! 
 Não, num é assim não senhô!  
 O senhor tenha paciência, ou a senhora, que eu num sei, sô analfabeto, num sei de nada, 
o sinhô veio, entrou em paz, e sai em paz, e Jesus lhe abençõe, e até logo(...). 
 Vô me embora. – Tá certo? Dona moça? 
 Tá ouvindo? 
<Madalena> Tô ouvindo! 
<Floro> E tá certo essas palavra? 
<Madalena> Tá certo! 
<Floro> Então diga isso! 
<Madalena> E nessa terra de São José, que o senhor falou, né? Que aqui era tudo de São José, 
né, tinha muita mata, né? nessa terra, né? 
(Várias vozes ao mesmo tempo) 
<Madalena> Era muito grande, era tudo do santo, né? 
<Floro> Era muito largo. 
<Madalena> Tinha muita mata, né? Muita fruta nessa mata? 
<Floro> Tinha, tinha.  
<Madalena> O senhor lembra o nome de algumas? 
<Floro> A fruta no mato, era... Minha Nossa Senhora, to esquecido, como é? 
<Madalena> A senhora lembra? O nome da fruta que tinha, que num tem mais, o que é que ainda 
tem? 
<Edith> Mangaba... 
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<Floro> Deu muito naquele ano... 
<Edith> Graviola, é? 
<Floro> Graviola não, aquele que parecia com graviola, como era? 
<Madalena> Pinha! 
<Edith> Tinha pinha (...). 
<Floro> Aquela fruta redonda... 
<Madalena> Laranja 
<Floro> Valei-me Santíssimo Sacramento!!! 
<Madalena> Ah! Depois a senhora lembra! 
<Edith> E de tucum, é? 
<Floro> No mato tem... 
<Edith> Jaca? 
<Floro> Não, jaca no mato, jaca, ô meu Jesus...  
 Que imbira faz corda... 
<Edith> Imbira? 
<Floro> Num faz imbira? É desse pau que dá. 
(...) 
<Floro> Sim, sim, tipo uma pé.  
<Edith> Tinha aritucum, tinha tucum... 
<Floro> O tucum! O tucum e o aritucum é uma fruta redonda, mas é uma fruta lord, é uma fruta! 
<Edith> É, o aritucum é muito bom! 
<Floro> Aritucum. É uma fruta boa... 
<Edith> É árecido com pinha, grande... 
<Floro> E tucum no mato, tem ispinho, o aritucum não. Arrazou-se pra fazer imbira, pra corda, 
acabou-se tudo. Se era uma maravilha! Se era uma beleza! Mas má adiministrado... 
<Madalena> Num tem mais? 
<Floro> Olhe, quem dá valor ao lugar, é o senhor Jesus Cristo e o habitante, o de fora vem atráz 
do que tem dentro. Num vem trazê, vem atraz do que ta dentro. É certo? 
<Daniel> É certo! 
<Madalena> É verdade, né? É seu Floro!  
<Floro> Olhe, vô começa de casa. Eu sou daqui, quero ser (...). por sete anos. 
<Madalena> O senhor podia falar um pouquinho então, já que o senhor vai... Começou a contar 
essa história, o senhor pode dar o seu nome completo?  
<Floro> Se eu posso dar? Posso! E nesse momento – Florentino José dos Santos! Qué do meu pai 
e da minha mãe?  
<Madalena> Quero! 
<Floro> Virgínio Venceslau da Costa e Josefa Fortuosa da Conceição, sua criada. Tá entendendo? 
<Madalena> To entendendo. E o senhoor nasceu que dia?  
<Floro> Dia dois de nove de onze. Dois de setembro de onze! 
<Madalena> Mil novecentos e onze. 
<Floro> Mil novecentos e onze.  
<Madalena> O senhor tem noventa e quatro anos.  
<Floro> E seis mês.  
<Madalena> E seis meses.  
<Floro> Num é? Seis mês?  
<Madalena> É, Onze. 
<Floro> Repare se é. Mode eu num mentir. 
<Madalena> Quatro meses, né? É, noventa e quatro anos... 
<Floro> Noventa e quatro... 
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<Madalena> E seis meses – tá certo! 
<Floro> Tá certo? (gargalhadas)  
 A senhora pra Maceió vai dizer que encontrou no Poxim um véio pobre, nome...  
 Andei muito São Miguel dos Campos práqui, de anima, nunca vi (...). Sem pistola, sem 
nada, só cum burrinho. 
<Madalena> Então o senhor conhece... é... o senhor viveu muito aqui, né? 
<Floro> Eu? 
<Madalena> É!... Né seu Floro, aqui no Poxim, né? 
<Floro> Eu sou daqui! 
<Madalena> O senhor viu, o senhor viu... o Poxim de antigamente, né? O Poxim mudando, né? O 
senhor viu tudo isso, num foi? 
<Floro> Oi? Viu o quê? 
<Madalena> O senhor viu, Poxim mudando, né? As casas, né? Por que antes era taipa, aqui, né? 
<Edith> Aqui era tudo de palha. 
<Floro> Era de palha, de palha, de palha... 
<Madalena> Coberta de palha ou era toda de palha? 
<Floro> Palha, a coberta era de palha, quem melhorou foi, quem mandou General Góis. 
<Madalena> Góis? 
<Floro> Generá Góis Monteiro, irrmão dele que foi governo, aí, irmão do Silvestre, essa família aí. 
Se eu ganha, passo a (...). Foi que melhorou tudo. Melhorou Jequiá e melhorou aqui, porque aqui 
(...) de teia (telha). Porque aqui era tudo a cavalo. 
<Madalena> Foi quando, isso hein? Que começou a, a... casa de telha? Quantos anos isso? 
<Edith> Eu num lem...se ele (...) lembra, que eu... 
<Madalena> (risos) 
<Floro> Mais alguém se lembra. Foi o tempo do Silvestre. 
<Madalena> Cê morou em casa de taipa, também.  
<Floro> Ôxe! Eu fui criado! Fui criado! 
<Edith> Mas na minha idade e dele era tudo casa de taipa.  
<Madalena> Cê lembra como fazia a casa? 
<Floro> É... é... é como essas outra, é a merma coisa! 
<Madalena> Fazia o varado... 
<Floro> é, butá a palha, o vará e (...) 
<Edith> Essa casa aí é de taipa. 
<Floro> Barro era muita, água – igi! – água dobrava! 
<Madalena> E o barro pertinho daqui pegava... 
<Floro> Pertinho! Pertinho! 
<Madalena> E na hora que reunia pra fazer a casa, era... tinha gente ajudando? 
<Floro> Tinha muita gente (...). Tinha muita gente que ajudava a tapá... 
<Madalena> Gente o quê? Era parente, amigo... 
<Floro> Era uma festa, era uma festa... Sinhora? 
<Madalena> Era parente...  
<Floro> Parente, família, família de sangue, vinha de fora e ta! ta! e tá! – tapava a casa! 
<Daniel> Era uma festa? 
<Floro> Era uma festa... uma beleza! 
<Madalena> Cantava muito? 
<Floro> Cantava! 
<Madalena> Lembra... 
<Floro> Ôxe! 
<Madalena> Mas seu Floro não quer cantar pra mim de jeito nenhum hoje! 
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<Floro> (Gargalhadas) 
<Madalena> Né? 
<Floro> Senhora? 
<Madalena> Será (...) eu vou sair daqui sem ouvir o senhor cantar, seu Floro? 
<Floro> (Gargalhadas) Eu posso grita...! 
<Madalena> Mas grite então seu Floro! 
<Floro> e <Madalena> (risos) 
<Madalena> Lembra uma música que cantava quando tapava a casa, num lembra não? 
<Floro> (risos) 
<Madalena> Pra eu aprender, pra eu ouvir o senhor cantar... 
<Floro> Essa coisa num é comigo mais não... 
<Madalena> Que é isso!  
 Como é que era, assim, chegava todo mundo cedo pra tapar a casa? Quando ai fazer a 
casa o pessoas que ia ajudar chegava logo cedo? 
<Floro> As vez chegava cedo, mais tarde mais um pouquinho, uns adiante, otros atrás e chegava 
tudo, se reunia quatro pro barrero, dói (dois) prá tapá, e a mulhe carregava. 
<Madalena> Carregava o quê? 
<Floro> Carregava o barro, areia, (...)  
<Madalena> Em um dia era? 
<Floro> Num dia! Ôxe! Era, tapava! 
<Daniel> Num dia a casa tava pronta? 
<Floro> Senhora? 
<Daniel> Num dia a casa tava pronta? 
<Floro> Tava! (...) anoitece, tava pronta, (...) anoitecê, quando terminava de acordo a casa de 
acordo o povo.  
<Daniel> Humhum... 
<Madalena> Aí, aí, aí, é... quando a casa ficava pronta, né, já tinham assim no quintal, assim, já se 
pensava, o dono da casa, será que pensava, pensava logo em fazer uma horta... plantar alguma 
coisa... 
<Floro> Algum plantava. 
<Madalena> Plantava, plantava o quê? 
<Floro> Plantava pimenta, de acordo o quintá plantava. Plantava pimenta, um pé de jaqueira, (...), 
coqueiro, outro a mangueira, e assim por diante. Tá entendendo? 
<Madalena> Tô entendendo. 
<Floro> Apôis é. 
<Madalena> Hoje, seu Floro tem plantado alguma coisa no seu quintal? 
<Floro> Hoje, hoje eu plantei uns coqueiro. Um pé de sapoti, ali em baixo, muito grande, num tem 
um pé? 
<Edith> Ele num sabe não. 
<Madalena> Eu não vi... eu não, não vi... 
<Floro> Não? Mas a senhora ... (...) aqui pra baixo vê. Eu comprei mais coqueiro, mais coquiro eu 
comprei coqueiro, eu plantei.  Broquei de machado, pau, derrubei o pau, toquei fogo, cerquei mode 
bode e porco, e situei, e vô dechá pra tropa. Num vendi nada.  
<Madalena> Deixar pra tropa... ah! Os filhos! 
<Floro> Os filhos, é. Cada um seu pedacinho. Cada um seu pedacinho. (...) Pra que eu quero 
dinheiro, pra quê? Se (...). Pra quê eu quero dinheiro? Pos outro gasta, assim, (...) que pode sê 
que ele reze o padre nosso, se eu merecê, se num merecê...  Tô certo ou to errado? 
<Madalena> Tá certo. 
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<Floro> (risos) 
<Madalena> Agora eu ainda to querendo ouvir uma música. 
<Floro> (risos) 
<Madalena> Duas é uma da casa da farinha e uma do tapamento. Multirão.  
<Floro> (risos) 
<Madalena> Lembra não se... 
<Floro> (...) O tapamento da casa (...) o rapaz (...) 
<Madalena> Então... 
<Floro> É só de José... 
<Madalena> É, como é o nome dele? 
<Floro> Manué Antônio. 
<Edith> (...) 
<Madalena> Manuel Antônio. Seu Manuel Antônio pode cantá pra mim? 
<Floro> Eu num sei... A opinião é dele.  
<Madalena> (Risos) É... 
<Floro> O pai dele é cantador. 
<Edith> Se num cantá você canta no lugar dele, tá dizendo que ele canta... 
<Madalena> é, né? 
<Edith> Ele já cantou muito... 
<Edith> Nem... Manoé que é mais novo num tá prestando mais... 
<Madalena> Mas se num quizer cantar, num precisa não, pelo menos lembrar do que falava... 
música, né? Cantavam... 
<Floro> Eita Deus, mas é uma quintura, né? 
<Madalena> É... 
<Floro> Eu tenho um filho que mora a trinta anos em Maceió. 
<Madalena> Pois é, o seu Floro me falou o nome dele, me falou a idade, e a senhora não me falou 
sua idade, a senhora pode... 
<Edith> Minha idade? Oitenta e um. Sô de... sou de julho... 
<Madalena> Que dia de julho? 
<Edith> Oito de julho - (...) sô oito de julho, vinte e quatro. 
<Madalena> A senhora nasceu aqui? 
<Edith> Aqui? Aqui ah... nasci e me criei, e vivo aqui e morro aqui. 
<Madalena> E, e... vai ter festa, né? Agora... 
<Edith> É, o pessoal vai, eu num vou não. Sai. 
<Madalena> Ô, que pena, né? Vontade de ir? 
<Edith> Gosto da festa de São José, toda vida gostei, as agora... parei... num deixa ele sozinho, 
né? 
<Madalena> mas alguém num pode ficar pra senhora ir não? 
(...) 
<Madalena> O senhor quer contar uma história? 
<Floro> Uma história, uma história, 
<Madalena> Sim. 
<Floro> Que aconteceu comigo em quarenta e nove, 
<Madalena> Ham! 
<Floro> Em quarenta e nove... eu... adoeci, (...) do pulmão, eu num tinha a quem pedi.  
<Madalena> Seu Floro! 
<Floro> Inhora?(senhora) 
<Madalena> Cê falou assim, assim, eu tô com noventa e quatro anos, meses aqui nessa ... nessa 
terra... 
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<Floro> É! 
<Madalena> Essa terra também tem uma história que muita gente fala, né? Que a história daquele 
bispo que foi comido pelos índios. 
<Floro> Sim, assim é mais véia do que eu! É, foi falado, aqui, me parece, me parece que aqui e 
também a barra de São Miguel, né? Eu num sei. 
<Madalena> Eu num sei, só sei... 
<Floro> Eu já vi falá ai... 
<Madalena> Que é que o senhor... sabe dessa história? 
<Floro> Num sei não. Foi do meu tempo não. 
<Madalena> Mas o senhor já ouviu falar... 
<Floro> Ouvi fala, ouvi fala. 
<Madalena> Sim, claro! (risos) 
<Floro> Ouvi falar mas num sei não. 
<Madalena> Ouviu falar. 
<Floro> Num conto não. Num sei de nada.  
<Madalena> Mas o senhor, assim, ouviu falar... 
<Floro> Ouvi falar. Ouvi falar. (tosse) 
<Madalena> Que é que o senhor ouviu falar? 
<Floro> Ouvi falar que... o bispo... não sei como foi. 
<Madalena> Que moravam índios aqui, bem a muito tempo atrás – o senhor já ouviu falar? – Índio 
caeté, morava aqui... por aqui a muito tempo atrás... 
<Floro> Eu num sei dize não senhora... Aí num sei dize não senhora... 
<Madalena> Que já passou holandês por aqui, o senhor já ouviu falar? 
<Floro> Fala! Vi falar que essa igreja (...) holandeses 
<Madalena> Foi a igreja? 
<Floro> Igreja de São José. Vi falar, vi falar...  
 Que essa igreja, a de Jequiá, vi falar parece que foi a... de furado, vi falar. Ouvi falar, os 
holandeses quando chegou (...) 
<Madalena> Alguma coisa mais o senhor ouviu falar? Dessa época, longe? 
<Floro> Dos holandeses (...) dentro da igreja (...). 
<Madalena> Ta! 
<Floro> Mas é... é uma peça bonita num é?! 
<Madalena> Linda!!! 
<Floro> É linda, é! E agora que tá bonita. Cinco  (...) daquela casa. Eu (...) Fiz uma promessa e 
(...). 
<Madalena> Desculpa seu Floro, o senhor falo que tem cinco o quê? 
<Floro> Inhora? 
<Madalena> Cinco o quê? 
<Floro> Cinco coro! 
<Madalena> Cinco coro? 
<Floro> Coro! Na igreja. Dois dum lado, outro na frente tem o forrado, embaixo tem dois... a 
senhora olhou o quadro das cabeça? 
<Madalena> Olhei! 
<Floro> Olhei? Tem a cabeça preta, num tem? 
<Madalena> Sim! 
<Floro> Tem a cabeça preta foi do... d’uma família que tinha aqui por nome capiba. (...) 
 Fiz uma promessa, e tal, e o milagroso senhor São José tem muito poder...! 
<Madalena> São José protege, é, ele é protetor de quem?   
<Floro> São José? 
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<Madalena> É! 
<Floro> e Jesus Cristo, né? 
<Madalena> Trabalhador. 
<Floro> Olha aqui, é a marca de um caroço. 
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DONA ANGELINA 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em**/**/**** 

 
Fita 2 - Lado B 
<Madalena> Então, então agora eu to aqui com dona Angelina, né dona Angelina? Uma 
bolsazinha me chamou atenção , entrei, to aqui agora (risos) conversando com a senhora. Dona  
Angelina, a senhora falou assim: “Ah, eu criei meus filhos, meus netos tudo na cerca”.  
<Dona Angelina> É, eu já to com setenta e três – quatro, setenta e quatro ano. E nesse, esse 
período de setenta e quatro ano, eu já encontrei coisas boa, e coisas ruim, também, né? E me 
casei, e terminei criando meus filho sozinha, depois de setenta, depois de trinta e cinco ano, ele 
me deixou. Por ota. E eu criei meus filho sozinha, aqui, com as força de Deus, e a minha criei.  
<Madalena> E a senhora sempre, é... aprendeu fazer cesta muito cedo, num foi? 
<Dona Angelina> Muito cedo! Eu... 
<Madalena> Quantos anos? 
<Dona Angelina> Com a idade de sete anos já tava carregando palha.  
<Madalena> De onde a senhora carregava? 
<Dona Angelina> Dos Foge.  
<Madalena> De onde?  
<Dona Angelina> Dos Foge, da mata do Poxim.  
<Madalena> Ah, da mata do Poxim?  
<Dona Angelina> A senhora fal... sabe onde é a mata do Poxim? 
<Madalena> Eu sei onde é o Poxim.  
<Dona Angelina> Apôis, da, dali, da mata da, do Poxim, a, rente (gente) ia de pé, e vortava de pé.  
<Madalena> É? Senhora falou Forge? 
<Dona Angelina> E os foge, era os foge, e o Poxim. Depois dos foge, é o Poxim. 
<Madalena> Ah, é. 
<Dona Angelina> Nós trazia de pé. 
<Madalena> foge é um povoado? 
<Dona Angelina> Agora num tá. 
<Madalena> É né? 
<Dona Angelina> Agora mudaro pra Lagoa do Pau. 
<Madalena> Ah... 
<Dona Angelina> É, agora está tudo na Lagoa do Pau, morando tudo na Lagoa do Pau. O pessoá 
de lá, Dona Angelina veio tudo prá cá. Mas era, mas tinha casa. Muitas não, duas, três casa, né? 
<Madalena> Mas foge era o nome do lugar? 
<Dona Angelina> Do lugar. 
<Madalena> Ah, (...) 
<Dona Angelina> É, e o Poxim... 
<Madalena> Então as pessoas que moravam no Forge foram prá Lagoa do Pau.  
<Dona Angelina> Viero pra Lagoa do Pau, né? Porque lá era muito esquisito, aí viero pa Lagoa do 
Pau.  
<Madalena> Então senhora ia pa Mata do Poxim. 
<Dona Angelina> Eu ia pa Mata do Poxim, trazia cin... quatro, cinco, dúzia de palha na cabeça.  
<Madalena> Que, palha de quê? 
<Dona Angelina> Palha de coq... de oricuri! 
<Madalena> Só de oricuri? 
<Dona Angelina> Só de oricuri. Trazia o fecho da paia, chegava aqui mais morta do que viva! 
(Risos) 
<Madalena> Nossa! Quanto tempo, hein? De Poxim prá cá, a pé? 
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<Dona Angelina> Do Pox... da, daqui prá Lagoa do Pau, é uma Légua, né? 
<Madalena> Sim. 
<Dona Angelina> Do Pox... cham assim, légua, né? os mais vélho. 
<Madalena> Tá.  
<Dona Angelina> E da Lagoa do Pau po Poxim, ota légua, duas légua. Prá lá, e prá cá.  
<Madalena> Êita! 
<Dona Angelina> Ah, que dizer, que essas perna já tá muito cansada... 
<Madalena> Mas, então, (...) da Lagoa do Pau, pro Poxim... 
<Dona Angelina> Da Lagoa do Pau pra... pra, pra os Forge, é um, é uma... uma légua, pos Foge, e 
da,da, lá dos Foge pra Poxim, é ota légua.  
<Madalena> Mas não era daqui intão, senhora não morava aqui? 
<Dona Angelina> Não. Morava aqui! 
<Madalena> A senhora aqui... 
<Dona Angelina> Saia daqui, madrugada, quatro hora... 
<Madalena> Ah! 
<Dona Angelina> E ia tirá palha. Nos Foge.  
<Madalena> Nos Forge.  
<Dona Angelina> Quer sizer, passava pra Lagoa do Pau... a rente ia tira nos Foge. Quando não 
achava nos Foge, ia pa mata do Poxim. 
<Madalena> Sei... e a mata do Poxim era... grande? 
<Dona Angelina> Grande! Grande! 
<Madalena> Tinha muita coisa? 
<Dona Angelina> Muita, muita, (...) do cruzeiro. 
<Madalena> É? 
<Dona Angelina> É! 
<Madalena> Que é que tinha mais? Assim, o que é que mais tinha na mat do Poxim? 
<Dona Angelina> Na mata do Poxim tinha o cipó, tinha oricurizeiro, tinha mata, né?  Mata; a 
gente... trazia muito gajurú, prá comê, gajurú é as fruta, né? Muita ingá, tudo isso a rente trazia, pa 
cumê, trazia os saco de coisa na, nas costa, quando achava palha trazia palha, né? 
<Madalena> Que outra fruta a senhora achava lá na Mata do Poxim? 
<Dona Angelina> Na mata do Poxim era ingá, era essa que eu já disse, é ingá, era gajurú, era 
uma, umas frutinha que eu tô me isqueci do nome, já me isqueci, era essa... 
<Madalena> Catolé? 
<Dona Angelina> Preta –Não... Quixába! 
<Madalena> Quixába? 
<Dona Angelina> É. Aricuri nos trazia muito, que era dos pés, né? Tinha muito (...) Sempre 
arranjava manga, melancia, tudo a gente trazia. Na cabeça! Isso era na cabeça! Até a gente 
passava assim, prá, prá quela roças, quando via aquela roças com muita melancia, aí a gente 
trazia pa chupá! 
<Madalena> É, né? 
<Dona Angelina> Né? Trazia pa chupá!  
<Madalena> É... 
<Dona Angelina> E tinha vez que os... té os, té os, os, os que trabalhava na roça, dizia: “Cês num 
querem não? Leve melancia pa chupá!” aí pronto, a rente trazia (...) os feixo da palha na cabeça e 
quando a cabeça tava, a rente num aguentavamais aquele, aquele peso, arriava, discansava, 
depois pegava de novo, Vinah batê aqui. 
<Madalena> Como é... ó, chegando na mata, dona Angelina, a senhora vê o ´pé de oricuri, como é 
que a senhora faz pa tirar a palha? Me conta tudo, tudo, tudo, tudo! 
<Dona Angelina> A gente vai por baixo. 
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<Madalena> Han! 
<Dona Angelina> Por baixo doscipó, dos mato, se rasgando, dos espinho, do que tivé! A gente vai, 
e arcança aqui, sai cortando or mato, aí aalcança o pé da oricurizeiro, puxa com o gancho, e tira 
com os braço. 
<Madalena> Puxa, então leva, um, um... 
<Dona Angelina> A... umm gancho! 
<Madalena> Uma, é uma vara? 
<Dona Angelina> Não! Ele é uma gancho ele assim.  
<Madalena> Han. 
<Dona Angelina> Ele é uma vara, agora, na, na, ponta da vara, tem o gancho. A gente pega ele 
assim, e chama pra cima da gente assim, e aí com, com as força dos braço, tira o óio. 
<Madalena> Cai o ôlho. 
<Dona Angelina> Só é o olho só. Aí tira muito, é muitos olhos que a gente tira! 
<Madalena> É, né? 
<Dona Angelina> Muitos olhos. Aí a gente faz o feicho e vem simbora! 
<Madalena> É né? 
<Dona Angelina> Vem simbora! (risos). Agora num aguento mais. 
<Madalena> Lá em Coruripe tem coquinho também, num tem? 
<Dona Angelina> Tem! Tem o oricuri. O oricuri, se chama oricuri – ele bota verde e bota maduro, o 
cacho. É ... tinha muito massunim, aqui, a rente, tinha vez que ia pos massunim, pos uça, p´essas 
coisa nós criamo nossos filho foi desse jeito. 
<Madalena> A senhora falou que ia pro massunim, pro uçá? 
<Dona Angelina> É! 
<Madalena> Uça, é, é o quê? 
<Dona Angelina> É, é coisa de comê, é coisa de mangue! 
<Madalena> É o caranguejo? 
<Dona Angelina> É, é o caranguejo. 
<Madalena> A senhora o uça. 
<Dona Angelina> A gente chama uçá 
<Madalena> Só o caranguejo ... 
<Dona Angelina> O caran... tem o caranguejo, e tem o uçá. O uçá é da lama, e o caranguejo pode 
ser em qualquer terra. 
<Madalena> Qual o que a senhora mais gosta? 
<Dona Angelina> Eu, eu mermo gostava mais do caranguejo. 
<Madalena> É... que é aquele roxinho... 
<Dona Angelina> É, é. 
<Madalena> Tipo gaiamum. 
<Dona Angelina> S... é o gaiamum. A gente chama caranguejo, mas é gaiamum. E esse oto é uçá. 
<Madalena> Sei! 
<Dona Angelina> Uçá é da lama, né?  
<Madalena> Da lama do manque, né? 
<Dona Angelina> Do mangue, né,? o sururu, o massunim, essas coisa ostra, né? Nós, nós a nossa 
vida era essa. (...) 
<Madalena> Quando a senhora ia lá na matado poximpegar oricuri, cês nunca iam até o mar não? 
<Dona Angelina> O mar? 
<Madalena> (...) 
<Dona Angelina> A gente ia por a praia! A gente ia por a praia, e quando chegava naquele lugar, a 
gente já tm, o, o a, a, rodagem aberta, sabe? A gente já (...) dá, essa, essa, essa, essa rodagem 
vai batê do Poxim. Agora mata dum lado, mata de oto. 
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<Madalena> Tá, então saia daqui pela praia ... 
<Dona Angelina> Daqui por a praia... 
<Madalena> Pela areia! ia andando... 
<Dona Angelina> Pela areia, pela beira da praia, a, a praia, a, a água molhando o pé da gente. 
<Madalena> Até chegá no Poxim! 
<Dona Angelina> Até no Poxim. E se quiser ir pus foge, que eramais perto, ia pos foge. Se 
quisesse ir pa Lagoa do Pau, vai pa Lagoa do pau. Pela praia... 
<Madalena> Tudo pela praia ... 
<Dona Angelina> Pela praia a gente vai batê im Maceió. Pela praia, a gente ia, batê im Maceió. Eu 
mermo nunca fui não, mas o meu pai, muitas veze foi pa Maceió de pé. 
<Madalena> É. 
<Dona Angelina> Meu pai foi. O meu pai, seu avõ, Pedro Matia, ia pamaceió de pé. Ia pra Jiquiá 
de pé, comprá rede pa... pegá pexe. 
<Madalena> Agora, dona Angelina, essa palha do oricuro, né? Hohe muita gente faz né? bolsa ... 
faz cestas ... 
<Dona Angelina> Faz bolsas, faz cestas, faz ... isteira, faz, faz ... chapéu ... 
<Madalena> Tudo com a palha do oricuri? 
<Dona Angelina> Tudo cá palha do oricuri. 
<Madalena> Mas sempre foi assim, ô, ô tinha outro produto antes que fazia mais? Antigamente? 
<Dona Angelina> Nã... Não! 
<Madalena> fazia mais o quê? 
<Dona Angelina> Não! O quê primeiro a rente inventô aqui pra fazê foi tira o pó da palha. 
<Madalena> Pó da palha? 
<Dona Angelina> O pó da palha. 
<Madalena> Pra fazer o quê? 
<Dona Angelina> Pa fa...O povo dizis que era pa fasê vela! Mas eu nem sei pra que era. Eu num 
sei, sei que os compradô vinha a gente ia pa, prá lá, tirava os, as palha, cáquele pó, que ele tem, 
um pó, aí amarrava assim a cocha com pedaço de istopa, e (...) tirava aquele monte de... aquele 
monte de... de borra, a borra da palha. Bom depois, esse, da borra da palha num deu certo, ficô 
muito barato r era muito trabalho, aí a gente pegô, fazia cesta, aquelas cestinha, sabe? 
Piquinininha, a rente aprendendo naqueleas piquinininha, eu mermo quando eu aprendi, é, o 
primeiro que eu fiz foi um sapato. 
<Madalena> É mesmo?! 
<Dona Angelina> (Risos) 
<Madalena> Dona Angelina, a senhora sabe fazer até sapato? 
<Dona Angelina> Eu fiz até uma bota. (risos) 
<Madalena> Que bacana!  
<Dona Angelina> Porque eu fiz a bo... a bo...  a, assim, depois ela desfazia assim prá entrá e 
depois fui abrindo. 
<Madalena> (...) 
<Dona Angelina> (...) uma bota! A primeira que eu fiz. Agora depois dessas ai eu peguei e fazia 
cestinha, prá negócio de ... aniversário piquinininha, aquelas cestinha, ná? E depois dessas, 
pronto! Pegamo afazê de tudo (...)Mad. – Dona Angelina, me fala um pouquinho mais essa coisa 
do, do, do,pó. Que eu queria saber, a senhora ... ia prá mata, pegava a palha porque alguém 
comprava o pó? 
<Dona Angelina> Comprava. Comprava 
<Madalena> Né? Então como é que fazia é, é ... ia lá na mata, pegava a palha do oricuri, trazia e 
preparava o pó?! 
<Dona Angelina> Não que ... 
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<Madalena> Como era? 
<Dona Angelina> O pó, a gente tirava, né? 
<Madalena> Ela vem com um pó? 
<Dona Angelina> Ela já vem c’aquele aquele pó... Ela já vem c’aquele pó! 
<Madalena> Tá, então comoé qie tira o pó? Me esplica direitinho! 
<Dona Angelina> C’a faca! C’a faca! 
<Madalena> Faz de conta que a palha tá aqui... 
<Dona Angelina> C’a faca, ói, a gente pega assim... 
<Madalena> Cê empresta uma palha, prá ela, prá prá ela só prá fazê o exemplo, assim? 
<Dona Angelina> Aqui já tá amarrada a perna...  
<Madalena> Amarrada com quê aqui? 
<Dona Angelina> Aqui amar... a rente amarra cem pedaço de, de ,de estopa não... 
<Madalena> De... estopa? Juta? 
<Dona Angelina> Não. (...) Incerado, com um incerado... aquilo grosso... 
<Madalena> Lin... é... cum’é... linho não é... brim? 
<Dona Angelina> Sim, assim um brim, um... 
<Madalena> um pa... um pano grosso. 
<Dona Angelina> Grosso. 
<Madalena> Uma lona? 
<Dona Angelina> Lona! A gente amarra aqui na coxa, aí bota aqui, e bota a faca assim e chama.  
<Madalena> Ah, tá. 
<Dona Angelina> Aí, ói... 
<Madalena> Aí saia só... 
<Dona Angelina> Ai vai caindo, vai caindo o pó. 
<Madalena> O pózinho. 
<Dona Angelina> Sóa o pózinho. A palha fica. A rente tirava o pózinho assim. 
<Madalena> Sei.  
<Dona Angelina> Aí ficava aquele monte assim. Agora pa dá um quilo era  (...) muitos! 
<Madalena> Muitos! 
<Dona Angelina> Muito pó. nUm dava prá recompensá o que a gente ganhava.  
<Rosiele> (...) chamava de borra! 
<Dona Angelina> Chamava bôrra. 
<Madalena> Bôrra! 
<Dona Angelina> A bôrra da palha.  
<Madalena> Bôrra da palha.  
<Dona Angelina> Bôrra da palha. 
<Madalena> Aí vendia a bôrra, e o que sobrava, ai aprovetava, essa palha prá fazê alguma coisa? 
<Dona Angelina> O que sobrava podia tirá o linho. 
<Madalena> Linho? 
<Dona Angelina> Podia tirá o linho porque a gente só queria a bôrra... 
<Madalena> Linnho é isso daqui que é prá fazê a... a... 
<Dona Angelina> O linho é esse d’aqui. A... pa tecer as cesta. 
<Madalena> A cesta. Então a... então a tinha dois usos, né? usava prá tirar a borra, e usava prá... 
<Dona Angelina> Prá fazer... 
<Madalena> É, agora, esse pó que a senhora tá chamando, é aquele... porque eu vi uma mulher, é 
ali, raspando a palha, quando ela raspa assim, ai fica um, a, o... 
<Rosiele> Aquela palha é essa. 
<Madalena> Então. 
(...) 
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<Rosiele> Aí quando tira assim... 
<Dona Angelina> Ela agora num tem.  
<Rosiele> Esse casco aqui... 
<Dona Angelina> Ela agora num tem. 
<Rosiele> Mas tem, vó, deixa eu mostrá... 
<Dona Angelina> (...) não tem... Mas num era assim... Assim era sai... assim era sai... 
<Rosiele> é esse aui, ó! 
<Madalena> não, mas isso... ah, é isso aí? 
<Dona Angelina> Mas a gente num... (...) ela num sai. Isso  aqui num, ela num tem, essa num tem, 
porque a gente estende... 
<Rosiele> já vi que tem! 
<Dona Angelina> Elas sai aquele pó sai num sabe? 
<Madalena> Então ela é... 
<Dona Angelina> Ela té seca! 
<Madalena> Ela essa aqui tá seca, na verde... 
<Rosiele> é. 
<Dona Angelina> (...) é verde.  
<Rosiele> A verde, ela (...) 
<Dona Angelina> A senhora faz assim, fica aquele monte de Bôrra. 
<Madalena> Ah, tá. Então, eu tirava a bôrra... 
<Dona Angelina> Tirava a bôrra e quando acabá (...) 
<Madalena> Vendia a bôrra... 
<Dona Angelina> Vendia a bôrra. E ficava... 
<Madalena> E ficava a palha. Mas hoje a senhora faz, o artesanato sem tirá, a bôrra. 
<Dona Angelina> Não, Num precida a bôrra. Num precisa tirá.  
<Madalena> Num precisa tirá. 
<Dona Angelina> Pa butá no ó (sol) seca... 
<Madalena> E ela sem a bôrra, ela dura mais ou dura menos? O artesanato (...) com a palha 
seca? 
<Dona Angelina> Home, é quase que a merma coisa, né? 
<Madalena> É a mesma coisa? 
<Dona Angelina> Merma coisa. Ela é, ela é fiche, ói... 
<Madalena> É fiche, e dona, dona Angelina, a... a bôrra, a senhora falou que era, a senhora 
achava que era pa... pra vela? 
<Dona Angelina> O  povo dizia que era pra vela. Agora num sei... eu num sei porque eles num me 
indicaro prá que era, né? 
<Madalena> Sei! 
<Dona Angelina> Mas els tirava dizia que era pra fazê vela.  
<Madalena> É...  
<Dona Angelina> Agora num sei (...) 
<Madalena> (...) tinha alguma fabrica, hein? 
<Dona Angelina> Hein? Num sei se tinha essa fabrica. 
<Madalena> Por aqui, né? 
<Dona Angelina> Por aqui nunca teve não. 
<Madalena> Não, né? 
<Dona Angelina> Por aqui nunca teve nada de fábrica nem de nada.  
<Madalena> Eu achei que tivesse começado a trabalhar com a palha, fazendo chapéu! 
<Dona Angelina> Sim, primeiro foi o Chapéu! Primeiro a gente fizemo o chapéu. Mas depois que a 
gente sempre fazia a trança... 
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<Madalena> É? 
<Dona Angelina> Depois da trança a gente cozia, e vendia o chapéu. Foi o primeiro que fizemo 
aqui foi o cha... a bôrra! Depois da bôrra foi o chapéu. (...) 
<Madalena> Mas cozia, como assim? 
<Dona Angelina> A gente coze assim, pega a trança, faz a trança, acabá... 
<Rosiele> (...) 
<Madalena> Aí que lindo! (Risos) Que lindo, né? Dona Angelina, tá vendo? 
<Dona Angelina> Até isso se faz, faz o cinto... 
<Madalena> Lindo! 
<Dona Angelina> Tudo se faz da palha.  
<Madalena> Tudo o que (...) dá! 
<Dona Angelina> Graças a Deus! A palha... 
<Rosiele> (...) 
<Madalena> Já, já. 
<Dona Angelina> A palha graças a Deus deu um bom resultado prá gente.  
<Madalena> Foi, né? 
<Dona Angelina> Foi, Graças a Deus! 
<Madalena> E quando, dona... dona Angelina a senhora tá lá na mata puxando o olho, arrancando 
o olho do oricuri, é... num cia coquinho não? 
<Dona Angelina> Não? Que, que enchia a gente era de abeia (abelha). (Risos) 
<Madalena> Ah, que perigo, né? Ela dá, dá muita abelha (...) do oricurizeiro? 
<Dona Angelina> Como dá! Qie quando o casco é assim de abeia. 
<Madalena> É! 
<Dona Angelina> É assim! Quando a gente chegava pa tirá, eles che... corria tudo prá cima da 
gente.  Pa tirá.  Mas a gente corria, tinha vez que a rente, pa tira um cacho de oricuri maduro, é 
gostoso, né? Que oricuri é muito gostoso maduro. 
<Madalena> É gostoso? 
<Dona Angelina> É. 
<Madalena> Tem gosto de quê? 
<Dona Angelina> Ele... tem aquele gosto de coco, num sabe? 
<Rosiele> De mel! 
<Madalena> É? Mel? 
<Dona Angelina> Ele tem aquele gosto de mel pro fora, agora o coco, é como coco. Um coco, 
sabe? 
<Madalena> Eu sei... eu nunca comi. 
<Dona Angelina> Nunca comeu? 
<Madalena> Nunca! 
<Dona Angelina> Ah, mas é... 
<Madalena> Eu nunca vi, um coquinho de oricuri. 
<Dona Angelina> ô, mulhé... 
<Madalena> Já pensô? 
<Dona Angelina> É uma pena, né? 
<Madalena> É uma pena.  
<Dona Angelina> Pois aqui isso foi muito, tinha muito. Agora divido ás cana, que o povo chegou 
prá compráessas terra, aí compraro, a, a, as terra, aí pronto, se arritirou-se, né? Mas se a rente 
ainda for pumas mata,assim como a Lagoa do Pau, essas coisa inda acha oricuri! 
<Madalena> É? 
<Dona Angelina> Tanto vende como madura, ainda se acha.  
<Madalena> E o oricuri é... antigamente vinha do Poxim, né? e agora vem de onde, essa palha? 
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<Rosiele> Feliz Deserto.  
<Dona Angelina> Agora a gente tá, tamos comprando no Filiz Diserto. Palha no Filiz Diserto. O 
caminhão, o carro, vem... 
<Rosiele> Vem dia de sexta feira. 
<Dona Angelina> Dia de treça feira prá aqui vender! 
<Rosiele> Sexta! 
<Dona Angelina> Vem mais dez mulhé! 
<Madalena> (...) sexta? 
<Rosiele> Dia de sexta feira. 
<Madalena> Que horas que ele chega? 
<Rosiele> Ele chega... agora... eu num sei se essa semana... ô se já veio, eu num sei. 
<Dona Angelina> Ele já veio de mês im mês. 
<Rosiele> De mês em mês. Aí eles vem (...) o caminhão cheio, cheio, cheio. 
<Madalena> Ah, eu queria ver! 
<Rosiele> Cheio, cheio! 
<Dona Angelina> A gente compra aqui. 
<Rosiele> De palha (...) na praça! 
<Madalena> Aí as mulheres vão. Todo mundo vai lá comprar! 
<Rosiele> Vai comprar.  
<Dona Angelina> Todo mundo. 
<Madalena> Quanto custa? 
<Rosiele> Um molho de palha, uma dúzia, é oito reais. 
<Madalena> Uma dúzia? 
<Rosiele> O olho do oricuri, ele é grande. Ele é uma palha assim, grande, entendeu? Aí é um 
feixo, assim, eles vende a oito reais, o feixo, o móio... 
<Dona Angelina> A sete. O móio é duasdúzia. 
<Rosiele> É, o móio é duas dúzia.  
<Madalena> O móio é duas du... 
<Rosiele> A oito reais. 
<Madalena> Duas, o, oito reais cada móio. 
<Dona Angelina e Rosiele> É! 
<Rosiele> Ai, e tem a verde, né? A verde é uma dúzia por 3,50. Elas traz o móio pro povo 
escolher, porque as verde nem todas são boa. Tem umas que só presta prá fazer... prá fazê bolsa 
de palha e tem... pra colocar prá secar prá formar as bolsade palha, né? E tem uns que é as, as 
grossa, que só presta prá fazê o, o... tirar a bôrra, né? no banquinho, a gente senta, aí paga afaca, 
tira... 
<Madalena> Ham, ham... 
<Rosiele> A bôrra, aí forma o linho. A, o linho a gente faz, as frasquera, as pasta, os porta jóia, 
os... ah., assim, todo tipo de bolsa! 
<Madalena> Sei! 
<Rosiele> Que a gente assim, e dos, da palha seca, a gente faz fundode prato, faz cesta de praia, 
faz... porta... porta prato, pãozeira... 
<Madalena> Hum, hum... 
<Rosiele> Cestão, moisés, prá colocar bebê... 
<Madalena> Sei. 
<Rosiele> Tudo isso. 
<Dona Angelina> A palha... 
<Madalena> Como é seu nome? 
<Rosiele> Rosiele. 
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<Madalena> Você tem quantos anos? 
<Rosiele>  Dezesseis anos. 
<Madalena> Rosiele é neta da dona Angelina, né? 
<Dona Angelina> (Risos) 
<Madalena> Neta ou...neta né? 
<Rosiele> É! 
<Dona Angelina> É neta, é. 
<Madalena> Bisneta? 
<Rosiele> (...) 
<Dona Angelina> É neta. 
<Madalena> É neta. 
<Dona Angelina> Num tenho bisneta não. 
<Madalena> Tá cedo ainda, né, dona Angelina? 
<Dona Angelina> Tá cedo, tá cedo, tá cedo. 
<Madalena> É. 
<Dona Angelina> Prá ela estudá! Tá muito nova, né... 
<Madalena>  Claro! 
<Dona Angelina> A vida num é muito boa, a gente se cas muito cedo... (...) 
(...) 
<Dona Angelina> (...) agora o pó de primeiro entrava o pó. Bota a palha... 
<Madalena> É... completamente diferente: bôrra é uma coisa, pó é outra. 
<Dona Angelina> Pó é outra. 
<Madalena> É. Ela é tão bacana, tem dezesseis anos e já aprendeu tudo com a avó, né, já sabe 
fazer, to... todas as bolsas, né? 
<Dona Angelina> Foi ela que fea essas grandona. 
<Madalena> É mesmo? 
<Rosiele> Foi.  
<Madalena> Tá linda! Parabéns! É a filha da senhora? 
<Dona Angelina> é. Essa daí. (...)  
(...) 
<Dona Angelina> (...) feijão pa bebê. 
<Madalena> (...) 
<Dona Angelina> (...) as côca... 
<Madalena> Côca, ela é... 
<Dona Angelina> Ela vai levá (...) 
<Madalena> Vô. 
<Dona Angelina> Tá certo. 
<Madalena> Seu João Balbino que fez prá mim. 
<Dona Angelina> (...) Zé da Ciaca. 
<Madalena> Hã? 
<Dona Angelina> Num é o Zé dali? 
<Madalena> é, Zé Balbino, João Balbino. 
<Dona Angelina> É. 
<Voz> Vai levá de amostra. Mora ion... mora aonde? 
<Madalena> Moro em Maceió. 
<Voz> Ah! 
(...) 
<Madalena> E asenhora usava isso aqui prá quê, dona Angelina? 
<Dona Angelina> Prá tirá feijão. 
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<Madalena> A côca. 
(...) 
<Madalena> Prá beber água não? 
(Risos) 
<Dona Angelina> Não! A água era um, um, ca... era um côco é, o, o, isso daqui é um côco.  
<Madalena> Ham, ram... 
<Dona Angelina> A gente tirava o fundo, e faz o caneco. 
<Madalena> Ah, tá! Prá água então, mas usava de coco também? 
<Dona Angelina> É! 
<Madalena>  Um caneco. 
<Dona Angelina> É, um caneco. 
<Madalena> Mas tinha, al... alcinha assim, não era só a casca? 
<Dona Angelina> Não, assim mermo, como esse. A rente pegava, o coco, o coco é grande, né? 
Tira o fundinho, então passa nos doi dedo, infia esse negócio, (...) 
<Madalena> É, né? Então antes aproveitava mais o cococ, né? 
<Dona Angelina> Aproveitava mais o coco. 
<Madalena> Que mais que fazia com, com o coco? 
<Dona Angelina> E esse, esse negócio, esse negócio do coco, tão fazendo agora, é negócio de, 
como é Rosi? Aquele (...) fazia? Negócio de brinquedinhos, de tartaruga, dessas coisa, né? 
<Rosiele> É... 
<Madalena> Quem faz? 
<Dona Angelina> Tudo de coco! Tudo de coco! Quem faz é um rapaz, mas tá morando na... no... 
Piaçabuçú. 
<Madalena> É, né? Como é o nome dele? 
<Dona Angelina> Num sei como é o nome dele. 
<Madalena> Ele era daqui, é? 
<Dona Angelina> Não, ele é de... da onde, meu Deus, ele é? 
(...) 
<Madalena> Dona Angelina, a senhora quando viu a coca, né, lembrou que usava também. 
<Dona Angelina> Me lembrei. Me lembrei que já usei, né?  
(Risos) 
<Madalena> O que mais que senhora já usou que num tem mais? 
<Rosiele> (...) 
<Dona Angelina> Num tem mais, num tem mais coca, num tem mais os caneco de coco, essas 
coisa num tem mais, né? Accabou-se... agora o povo, agora tá prá frente, que otas coisa. 
<Voz> (...) O povo fala que quando vocês era criança (...) ia pegá massunim. Eu vi a senhora indo 
prá Coruripe. 
<Madalena> Feliz Deserto, eu só passei, assim, sabe? Num... 
<Dona Angelina> Lá trabalham tudo no pipiri. 
<Madalena> Pipiri é... 
<Dona Angelina> Esteira. 
<Madalena> Faz esteira de junco, né? 
<Dona Angelina> É! Faz sim, é de junco, que a Rosalina até mandou buscá um bucadinho prá’qui. 
<Madalena>  Por que, ela vai fazê isteira? 
(...) 
<Madalena> Ah, ala fez? A sua filha? 
<Rosiele> É. 
<Dona Angelina> Vai vê se faz uma. Ela fez uma mas (...) num deu prá... vendê não, né? 
<Madalena> É? Don... dona Angelina a senhora começou a vendê, quando, as bolsas? 
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<Dona Angelina> Vendia? 
<Madalena> Quando? 
<Dona Angelina> Quando eu peguei e vendê? 
<Madalena> Quando a senhora começou a vendê bolsa? 
<Dona Angelina> A peguei... 
<Madalena> O chapéu a senhora falou que... 
<Rosiele> O chap... o chap... 
<Madalena> Vendia, vendia borra, é... 
<Dona Angelina> É! É! É! 
<Madalena> é o pó, vendia o chapéu... 
<Dona Angelina> Eu alancei vendendo o pó, depois do pó a gente foi po chapéu. 
<Madalena> Só mais uma coisinha: o pó, o rapaz, a pessoa vinha aqui compra? 
<Dona Angelina> Vinha. 
<Madalena> Nas casas? 
<Dona Angelina> Vinha comprá nas casas.  
<Madalena> E o chapéu a senhora... é... 
<Dona Angelina> Eu levava pa feira! 
<Madalena>  Que feira? 
<Dona Angelina> Coruripe! Coruripe. 
<Madalena> Ah! Só prá de Coruripe. 
<Dona Angelina> Só prá de Coruripe. 
<Madalena> A senhora mesmo que ia, ou ia alguém levá? Prá vender? 
<Dona Angelina> Não,eu mermo levava na mão. (Risos) 
<Madalena> Aí a senhora ia prá feira e vendia tudo. 
<Dona Angelina> Ia prá feira e vendia. Agora... Arapiraca eu dei muitas viagem com bolsa, 
vendendo. 
<Madalena> Vendendo bolsa, né? 
<Dona Angelina> Vendendo bola em Arapiraca. Foidez veze ainda. Em Arapiraca. Levava nos 
caminhão de carga. Os caminhão cheio, por cima de vara, e a gente em cima, com as bolsa tudo 
dentro de um saco. Quatro saco a rente fazia um. E botava as bolsa dento e ia vendê em 
Arapiraca. A gente saia daqui, dumingo, que a feira la´é segunda feira. E a gnete ia vendê lá. Eu, a 
maria Dulce, o seu Antônio – Antônio Catumba, a gente ia Vendê lá. E vendia! Quando num vendia 
todas, aí, ficava uma moça que comprava lá ficava com, com o resto das bolsa, dava o dinheiro,  a 
gente  vinha embora. 
<Madalena> E qual, qual era, que s... senhora vendia lá na feira? Qual era a bolsa? 
<Dona Angelina> A gen... a gente vendia era agora o povo num tá mais fazendo... a gente fazia, 
vendia bolsa de feira! Era umas bolsa grande, de palha... 
<Madalena> Quadrada assim, é? 
<Dona Angelina> Tinha quadrada, e tinha elas assim ová (oval), sabe?  Ela grande, assim. Agora 
de buraco! Gente só vendia mais dessa. Agora essas daqui, já foi outro modelo que inventaro. 
<Madalena> É... quem que, quem que inventou esse modelo hein, dona Angelina, quem que 
inventou? 
<Dona Angelina> Que... 
<Madalena> Esse modelo? 
<Dona Angelina> Esse foi, esse daqui é as menina daqui. Tudo elas fazem. Esse daí quem fez foi 
eu. (Risos) Agora tô fazendo o fundo. 
<Madalena> Ah! Muito bem, dona Angelina! 
<Dona Angelina> (Risos) Agora tô fazendo fundo de prato.  
<Madalena> Ótimo, hein? 
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<Dona Angelina> É. Num posso mais fazê as grande, faço as pequena. 
<Madalena> ma sé... nossa! Maravilhoso, né? 
<Dona Angelina> Mas pelo menos tô me divertindo, né? Melhor do que tá parada. Parada me dá 
uma agonia tão grande, porque a gente que é acostumado ao trabalhar, a gente num se acostuma 
vadiando. Se acostuamnão. Dá uma agonia na gente... o negócio da gente... o negócio da gente é 
trabalhá! É. Até quando Deus quizé, mas tem que trabalhá. É um divertimento muito grande pra 
gente, tra... o trabalho. 
<Madalena> Dona Angelina, todo mundo aqui faz a... 
<Dona Angelina> Todo mundo faz cesta. De pequeno, quando nasce já, quando é cum uns sete 
anos já tá trabalhando. 
<Madalena> Aqui. 
<Dona Angelina> Tudo im bolsa. Agora é uma coisa, que é uma coisa que num verão, ainda 
vende. Mas no inverno num tem saida nenhuma. A gente já faz no verão, prá guardá duns saco, 
bota em cima do guarda roupa, pa vende em novembro, dezembro... até fevereiro, é o carnavá, aí 
vem gente, e compra, num sabe? Também só vem mais os turista, esses de fora, que compra. É A 
gente faz mais um dinheirinho mas no inverno não. Essas bolsinha, eu tenho aqui bolsa ainda 
de,de, da’gora do carnavá. 
<Madalena> É né. 
<Dona Angelina> Que num vendeu. 
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CLÉBER -  Mestre do Estaleiro 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em xxxxxxxx 
 
Fita n° 5 - Lado A e B 
 
 Antes de começar a entrevista, é, a fita corre em branco durante mais ou menos um minuto 
e meio, tá, e os sons que aparecem são os sons do ambiente da minha casa (...). 
 
 
<Madalena> Que bom agente ter se encontrado hein, Cleber.  
<Cleber> Trabalho até o meio dia e to só dando uma asistenciazinha, porque se precisar de 
alguma coisa...  
<Madalena> Há então eu tive sorte né?  É, é Cleber quando eu cheguei eu vi o pessoal ali, é, 
separando uma ... 
Cleber – É estopa né?!  
<Madalena> Uma estopa. 
<Cleber> Exato, ali é da casca do pau né, da imbiriba né, é feita aquela estopa 
<Madalena> Então é da casca da imbiriba 
<Cleber> É exato, é, pra fazer a vedação do casco né.  Depois colocada a massa né, ai, pinta e 
depois coloca a vedação pra água né?! E vindo no começo, no caso é, o feitio da embarcação, a 
estrutura né. A estrutura é feita na madeira cicupira, tem o pau d’arcu que é o chamado, o ipê né? 
Né isso, a,  tem o jatobá que são a madeira principal da estrutura do barco, se chama pra fazer a 
as caverna né? E depois vem o tabuado, que é feito com a tábua peque. 
<Madalena> Pequi 
<Cleber> Pequi, exato, e pequi tem loro, é o loro vermelho tem o loro canela, tem o jatobá, tem, é 
como é que e chama, a tatajuba que uma madeira especial, uma madeira de primeira pra 
embarcação né? E depois vem um, as ferragens as pregação, são pregos galvonizados né? com 
parafusos também galvonizados, e vem a parte final que é a cabine né?que se chama o, casa de 
comando, é feita com madeiras também e compensado na, compensado naval, né? Ai depois daí 
vem a o acabamento, lixa ele todinho e vem a vedação que essa a rente já falemo já primeiro né a 
vedação feita a estopa, que é da madeira imbiriba né, que é da casca do pau, e ai vem a massa, a 
tinta e o ponto final é coloca-lo na água. 
<Madalena> Colocar o nome né? 
<Cleber> Exato, o nome é , que o proprietário quiser e eu acho que isso e só. 
<Madalena> E essa casca da, da imbiriba, que eu fiquei impressionada sabe com ela assim.  É, 
como que você consegue? 
<Cleber> Há isso ai a gente, tem outras pessoas né? Isso é tirada na mata  
<Madalena> Na mata 
<Cleber> Tirada na mata, a gente mesmo aqui, a gente não tira ela, tem outras pessoas que 
trabalha com ela, a rente, de vez em quando ele aparece aqui né? Oferecendo tal, arrente, agente 
faz o pedido a ele, ele consegue, agora e tirada da, extraída da mata. 
<Madalena> Da mata, né? 
<Cleber> É. 
<Madalena> E essas madeiras todas que você falou né pra fazer o barco, antes tinha ... 
<Cleber> A estrutura? 
<Madalena> É a estrutura. Antes tinha tudo aqui? 
<Cleber> Aqui mesmo,  tem algumas matas ai mas hoje é área proibida de usina, né? São da 
usina ai, hoje ta difícil né? E a tabua é, essa é extraída do do Para né? Já vem com nota com tudo, 
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essa é não tem problema nenhum, mas a cicupira, o pau, o pau d’arco chamam ipê aqui é difícil 
mesmo. 
<Madalena> Qual a madeira que você tem que comprar longe? 
<Cleber> A madeira? É , no caso a estrutura não, pra ... 
<Madalena> De todas as madeiras, assim de tudo, qual o que você precisa comprar fora? Comprar 
longe? 
<Cleber> Pronto a o o piqui né? Que é a tábua né?  
<Madalena> O pequi 
<Cleber> É, o loro, a cicupira também se quiser tem que trazer de fora (...) no caso do Para 
também, e por aqui a mata já ta, a rente não consegue mais não ta di difícil  
<Madalena> É. 
<Cleber> É. 
<Madalena> E, tem a, no caso a gente usa a jaqueira, essa que a gente ta sentado aqui é jaqueira. 
<Madalena> Jaqueira. 
<Cleber> Mas isso é pra fazer outras partes, essa num da pra fazer tabuado nem estrutura não. 
<Madalena> É pra fazer o que a jaqueira? 
<Cleber> É só pra fazer o cepo do barco, é onde trabalha o, o acoplamento com elise e eixo da 
embarcação né? Tem um acoplamento de de bronze ou de inox, ela é furada e ai passa a se 
chama um tubo né? Que chama de caneta, com os bucil e o elice que faz o bar(...) a, a, no caso 
<Madalena> Bucil é? 
<Cleber> São os acoplamentos, são ..., dá vários nomes né? Chamam, chamam telescópio outros 
chamam  bucinho né? Tem o eixo né? Com a elice, com a, essas parte (...) essa jaqueira é, ela é  
feita isso né? A utilidade dela. E no caso, é eu falei é madeira extraída de fora né? Daqui mesmo 
não existe 
<Madalena> Nem a, essa estopa? 
<Cleber> A estopa, a  consegue, aqui nas mata consegue, é. 
<Madalena> Como é que é essa, essa ... 
<Cleber> Uma estopa. 
<Madalena> Não. Como é que é a árvore que dá essa...? 
<Cleber> A árvore? 
<Madalena> É, como é que ela é? Ela é grande? 
<Cleber> A ela é grande é, é grande. Agora eu só não sei o, no caso o formato dela né? Num deu, 
ainda não vi ela não. 
<Madalena> Não, não viu né? 
<Cleber> Não, não vi.  Mas disse que é a árvore e  grande e extraída ela é no caso, é cortada, 
num é cortada o pau né?  
<Madalena> Eu sei. 
<Cleber> Cortada a casca. 
<Madalena> A casca. 
<Cleber> Extraída né? É feito um processo... 
<Madalena> (...) 
<Cleber> Exato, pronto é.  É feito um processo,  ele trás, trás ela, é batida com, com pau né, no 
caso, a casca né? Ela é toda batida com pedaço de madeira pra ela fofa todinha né? 
<Madalena> Pra ela ficar (...) daquele tipo... 
<Cleber> Daquele tipo ali, exato é. 
<Madalena> Cara de tecido né? 
<Cleber> Exato, é. 
<Madalena> Ela leva uma, uma sova né?  
<Cleber> Exato, é, ela um, no caso um, uma pisa de de ... 
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<Madalena> Uma pisa 
<Cleber> É, ai coloca ela no sol né? 
<Madalena> Não bota na água, nada não? Só bate nela? 
<Cleber> Não, não, exato é, não bota em água não. Se colocar  na água ali, ela num, não presta 
não pra fazer o, tipo do, do serviço né? 
<Madalena> É, só bate nela pra ela ficar (...) 
<Cleber> Pronto, deixa ela secar, é vários dias no sol né? 
<Madalena> A é? 
<Cleber> Bastante sol, é.  E, depois é feito aquele processo né?  Rasga ela pra fazer a, os ciso 
né? Que esse a senhora viu ali. 
<Madalena> Será que eu poderia, é ficar com um pedacinho pra mim? 
<Cleber> Pode, pode 
<Madalena> Antes de desmanchar? 
<Cleber> Sem, sem desmanchar né? 
<Madalena> É 
(BARULHOS) 
<Cleber> Vai rasgar ela né? pra ser  
<Madalena> É. Pra colocar ali na,na naqueles 
<Cleber> Nas costuras  
<Madalena> Nas costuras da madeira ali né, do barco né? 
<Cleber> Exato é. 
<Madalena> Agora é Clebio ou Cleber? 
<Cleber> Cleber 
<Madalena> Cleber, porque me falaram Clebio, sabe?  Ai eu cheguei aqui com muita dúvida. 
<Madalena> Bem, Cleber, eu tenho uma fotografia antiga ali dentro, é ... você disse que era o seu 
pai né? 
<Cleber> É, aquele, (risos do Cleber), eu vou pegar, eu vou pegar o retrato 
<Madalena> Me diz, não, só mais uma, só me diz uma coisinha. O seu pai fazia barcos também? 
<Cleber> É, ele, ele aprendeu, ele não sabia fazer, no caso né, ele chegou até pescar né?  ele 
pescava tudo e esse barco que ele pescava, assim ele me conta, né? contava a mim e ao meu 
irmão,  e esse barco ele tinha que ir pro estaleiro, e meu pai era andarino, ele andava de lugar em 
lugar né?  ai o barco ia pro estaleiro, ai ele não tinha pra onde ir né, e ficou morando no, na 
embarcação no estaleiro né? e ai  (...) ele falando que não sabia nem o que era estaleiro, sabia 
nem o que era isso, ai chegou lá era, historia dele que fazia e concertava barco né? ai ele arranjou 
uma vaga lá, pra trabalhar como ajudante né? ajudante, e ai ele foi trabalhando, tal (...), e 
conseguiu os objetivos dele que, ele tava como ajudante, ai daqui a pouco ele chegou pro, pro 
mestre que é o chefe ... disse, (...) corta a peça pros outros né, e ai chegou o momento ele disse: 
oia chefe, isso ai que aquele rapaz ta fazendo eu sei fazer também. Ai ele disse, ai o rapaz disse: 
rapaz, cê já que passa por cima, você é apenas um simples ajudante. Ele disse: Não, eu sei fazer, 
ai o rapaz lá foi lá, marcou, vá eu vou marcar e você vai serrar e vai colocar. Pois ai ele, o chefe fez 
isso marcou, ele serrou e colocou a peça, e ai, ele a partir de, dele serrar a paça, os outros já 
passou a cortar pra ele e ele acentando ,ele marcando e assim foi a trajetória dele, que ele me 
contou que foi assim que aprendeu com esse rapaz, e ele não sabia de nada né? não sabia, não 
sabia nem o que era estaleiro, e trabalhava com negocio de pesca e foi a partir daí que ele 
começou a trabalhar e conseguiu família, que foi a minha mãe, e conhecia a minha mãe no Rio 
Grande do Norte, que chama Baia Formosa, um povoado que tem. Conseguiu família, criou a 
gente, e a gente também acompanhamos ele desdo começo né? desdo, aquela foto ali ao dez ano 
já começava a trabalhar naquela (...). 
<Madalena> Essa foto é  onde? 
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<Cleber>  É aqui no pontal mermo. 
<Madalena> Então com dez anos você já tava aqui? 
<Cleber> Já tava aqui já 
<Madalena> Você chegou com dez.  Ou ...? 
<Cleber> E é, na faixa de, não faixa de uns dez anos já, já aquela foto com dez anos, eu to com 
trinta anos. 
<Madalena> É, esse, esse lugar que seu pai, é, aprendeu né? era aqui ou no Rio Grande do ...? 
<Cleber> Não, isso ai era  no. Ele aprendeu no Maranhão 
<Madalena> Maranhão é que você falou no Rio Grande do Norte. 
<Cleber> Não, é porque ele conheceu minha mãe lá né?  Mas, o meu pai é filho natural do 
Maranhão 
<Madalena> A ele, ele é do Maranhão 
<Cleber> É 
<Madalena> Ai ele foi pro Rio Grande do Norte?  
<Cleber> Exato, porque ele andava muito né. 
<Madalena> E depois veio pra cá? 
<Cleber> (...) de Rio Grande do Norte ele rodo em outros estados, Recife né? Bahia da Traição. 
<Madalena> É eu já fui la. 
<Cleber> Pronto. Maragogi, já rodo tudo isso ai ele já, ai daí de recife foi que ele veio pra cá de 
recife. 
<Madalena> Vocês acompanhando ele? 
<Cleber> Acompanhando a trajetória dele direto né? 
<Madalena> E, e como é o nome dele? 
<Cleber> É  Zé Nóbio 
<Madalena> Zé Nóbio 
<Cleber> É Zé Nóbio, aqui foi que ele conseguiu... 
<Madalena> Ele mora ... 
<Cleber> Ele, ele mora aqui ainda. 
<Madalena> No, no... 
<Cleber> No Pontal. 
<Madalena> No pontal. 
<Cleber> É ele não trabalha mas não, ta doente, deu derrame nele né? 
<Madalena> ôoooooooooo...  Mas então se eu quiser conversar com ele, não vai ser possível? 
<Cleber> Hoje? 
<Madalena>  Não, outro dia. 
<Cleber> pode ser, eu levo a senhora  lá. 
<Madalena> Tá 
<Cleber> Ele não trabalha mais não, é as vezes ele  esquece né das coisas,  porque derrame  
<Madalena> É eu sei. 
<Cleber> E, ele, eu consegui essas máquinas que ele tem hoje foi aqui no pontal né? conseguiu 
aqui 
<Madalena> E, e aquela, aquele, o estaleiro  da  foto era aonde cleber? 
<Cleber> É fica lá na frente na, na rua da praia.  A senhora já teve lá, na parte lá na outra área, 
perto da fábrica de gelo? 
<Madalena> Já  
<Cleber> Pronto 
<Madalena> Perto da fabrica dos camarões é isso? 
<Cleber> Não, a fábrica de camarão é aqui. 
<Madalena> É pra cá.  É 
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<Cleber> É aqui, é. Lá é que tem a fábrica de gelo, pronto, num num tem um colégio ali, aquele 
restaurante, pronto, mais adiante uns cem metros era o estaleiro da gente ali. 
<Madalena> A, então era bem ali, né? 
<Cleber> Pronto, era ali perto ali, ai só que o mar foi avançando, avançando e ficou sem área de,  
pra trabalhar né? que arrente precisa de uma área que nem essa aqui, pronto, o estaleiro aqui, 
aquela área ali, ai foi avançando, avançando ai num teve mais jeito o prefeito fez isso aqui, né? 
uma associação, montou isso aqui e ai a rente foi convidado pra vim pra cá. 
<Madalena> Ele montou pra ser um estaleiro? 
<Cleber> Pra ser um estaleiro, é, naval, uma escola né? , no caso 
<Madalena> Uma escola. 
<Cleber> É, ai foi doada a associação. 
<Madalena> E quem seria, é, o mestre pra é ... nessa escola? 
<Cleber> O meu pai na época. É o meu pai na época era a, era bom sadio 
<Madalena> É. 
<Cleber> Exato. 
<Madalena> Hoje iria se você, Cleber? 
<Cleber> Hoje, só é, aqui  só tem eu e o meu outro irmão né? nós somos dois irmão. 
<Madalena> Como é o nome dele? 
<Cleber> O outro é Augusto. 
<Madalena> Augusto? 
<Cleber>  É, ele tamem faz reforma também, entendeu? Mas aqui no Pontal mermo somo agente. 
<Madalena> Ai você faz barco, e ...? 
<Cleber> Eu faço, conserto, qualquer tipo de, de embarcação a rente faz.. 
<Madalena> Jangada? 
<Cleber> Também, do mesmo jeito. O que pensar pra pesca, na área de pesca, a rente e 
embarcação a rente faz. Tanto a rente faz, reforma, que for na área de pesca a rente faz. 
<Madalena> E, é , ainda tem  é, pau de jangada na mata pra fazer a jangada? 
<Cleber> É de, de ter tem né? existe né? existe.  
<Madalena> existe é!? 
<Cleber> É existe. Agora só que ta proibido, e ninguém se ver nem, nem falar no nome dali e 
extrair ele, e é difícil mermo. Acabou 
<Madalena> Eu conversei com seu João, João Balbino, é ... 
<Cleber> Daqui do Pontal? 
<Madalena>  É 
<Cleber> Sei, é. 
<Madalena> Seu João. 
<Cleber> Ele é... 
<Madalena> Ele fazia jangada né? 
<Cleber> Hum, hum. É João Balbino? Não, João da Vilina, não? 
<Madalena> João da Vilina. É isso porque é outro João né? 
<Cleber> É, é João da Vilina. 
<Madalena> É da Vilina. 
<Cleber> Ele, é (...) fez muita jangada de pau de jangada, eu alcancei ele aqui fazendo pau de 
jangada. 
<Madalena> É né?  Ai quando ele fazia a jangada ele fazia aqui, no estaleiro? 
<Cleber> Não, lá na outra área. Era tudo lá. 
<Madalena> Fazia lá né? 
<Cleber> É, aqui num ..., aqui isso tudo aqui era manque, antigamente era manque isso aqui. 
<Madalena> Isso aqui onde (...) ? 
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<Cleber> Exato. 
<Madalena> Tem quantos anos isso aqui, Cleber? 
<Cleber> O estaleiro mermo? 
<Madalena> Aqui,é, onde a gente ta, tem quantos anos? 
<Cleber> Rapai, isso aqui. Porque eu, eu, meu pai viajou pra o norte né? Ele foi embora a uns, 
passou uns cinco ano fora depois voltemo, e quando voltemo já tava esse estaleiro aqui. Ai a gente 
já voltou pro mesmo ponto que tava lá, que arente não vendeu né? a, o terreno ficou lá, arente 
voltou pra lá, tal, ai foi montado isso aqui, acho que...  
<Cleber> Ô cumpade, cumpade isso aqui tem mais ou menos um, tem uns dez ano isso aqui? 
 
<Compadre> Tem. 
<Cleber> Na faxa, faxa de uns dez ano isso aqui. 
<Madalena> Você falou lá, é, o terreno do estaleiro? 
<Cleber> Do estaleiro da gente, é. 
<Madalena> Não, o estaleiro era no terreno de vocês? 
<Cleber> Exato, é. 
<Madalena> Lá? 
<Cleber> É, a o estaleiro era da gente né? era propriedade nossa. 
<Madalena> De vocês. Esse aqui é que? 
<Cleber> Esse aqui não é. 
<Madalena> Não. 
<Cleber> Esse aqui é da associação. 
<Madalena> Associação dos pescadores. É...? 
<Cleber> Dos moradores. 
<Madalena> A, associação dos moradores!? 
<Cleber> É. Tem a associação dos pescadores, mas essa aqui ta entregue a associação dos 
moradores. 
<Madalena> Moradores. 
<Cleber> (... ) no caso a  associação dos pescadores se chama colônia né? 
<Madalena> É 
<Cleber> Colônia dos pescadores. E isso aqui foi entregue a associação dos moradores. É outra 
né? 
<Madalena> E Cleber, cê só fica aqui na, na, na construção ou você entrar no mar, você tem barco 
e vai, vai navegar também? 
<Cleber> Eu tenho, eu tenho um barco de pesca, camarão e agora no momento ele ta pescando 
peixe né? pesca artesanal. 
<Madalena> Vai pra alto mar? 
<Cleber> É, vai prum, pra outro mar, pro mar do sul. 
<Madalena> Pra onde? 
<Cleber> Do sul. Ta pescando no mar do sul, Aracaju por ai. 
<Madalena> A tá. 
<Cleber> É pesca, é artesanal né? 
<Madalena> Como é? 
<Cleber> É de linha, são os artifícios são linha né? É num é pesca, como é que se diz, tem a 
pesca in..., no caso, acho que tem a pesca industrial né? que é aquela que é feita de, de no caso, 
pesca como (...) amostrou uma reportagem no Japão que é pesca de, como é que se diz... 
<Madalena> Linha, Vara!? 
<Cleber> Artificial né? de varas. E ai são de linha, linha de mão mesmo né? com nailho, anzol e eu 
tenho, no caso, tenho esse barco pescando camarão e peixe, agora no momento ta peixe né? 
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<Madalena> Peixe né? 
<Cleber> É 
<Madalena> É, justamente que é por causa do... 
<Cleber> Parada do. Defesa do camarão. 
<Madalena> Agora Cleber, cê falou pesca artesanal. É, como é que é?, que rede que usa? Que 
peixe que pega mais? Como é? 
<Cleber> A o peixe é, tem a garaçuma, a cavala, a arabaiana né? 
<Madalena> A garaçuma é ótimo. 
<Cleber> Né? tem o dourado né? o sirigado , né isso. Tem a cioba, a vermelha que é merma  
família né? 
<Madalena> É. 
<Cleber> Né? 
<Madalena> (...) a cioba é família de ...? 
<Cleber> É família da, da, da vermelha né? que é da tarapitanga tamem que tem, né? E esse 
vários peixe ai que nem eu falei, sirigado, arabaiana, né isso? dorado  
<Madalena> Ai chega lá em alto mar e? 
<Cleber> Esse peixe é pescado né? Pescado, a embarcação leve gelo, bastante gelo 
<Madalena> Ai coloca a rede é isso? 
<Cleber> Não, é, no caso, não é rede, que nem eu falei, são linhas, linhas nailho né? nailho com 
anzo, não é rede 
<Madalena> A é de anzol a pesca!? 
<Cleber> É de anzol, a pesca é de anzol, por isso que é pesca artesanal. 
<Madalena> Ata. Então ta, ai ... 
<Cleber> Ai (...) no arrastão, né? pesca pra camarão. 
<Madalena> Mais ai você não tem né? a... 
<Cleber>  Pra arrastão? 
<Madalena> É, pra camarão? 
<Cleber> Tenho, tenho o equipamento tudo  
<Madalena> Só que agora não (...)? 
<Cleber> Ta na defesa né? agora não, agora todo mundo para aqui, ninguém ... Os pescador 
recebem seguro desemprego, já pra não pescar 
<Madalena> Nessa (...) 
<Cleber> Já  pra não pescar né? 
<Madalena> E ai, tem muita gente lá no mar com o seu barco? 
<Cleber> Tem. Na embarcação mesmo tem cinco tripulante. 
<Madalena> Cinco né?   E os cinco pescam? 
<Cleber> Os cinco pescam, é. E tem vários outros barcos, lá daqui também, pescando, né?   
<Madalena> Ai quando chega!? 
<Cleber> ai no caso passa oito, dez dias no mar, né? A trajetória é essa a custa do gelo que a 
quantidade é pouca. 
<Madalena> E quando é que vai chegar esse barco? 
<Cleber> Meu barco saiu, saiu, foi, hoje é quinze, saiu quarta, saiu ontem só vai chegar hoje é, na 
outra quarta ou quinta-feira, com oito, nove ou dez dia. Só vai chegar nesse período. 
<Madalena> É né? E (...) 
<Cleber> Sempre, no caso, não eu to no caso eu to pescando pexe porque o camarão ta parado 
né? porque a minha pesca mermo, aqui é mais o camarão. 
<Madalena> Mais o camarão né? 
<Cleber> É, coloquei pra pesca pexe por causa do pescador né? Eu pensei nele pra da um 
emprego né? E, mas arrente mermo pesca aqui mais camarão. 
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<Madalena> E esse peixe é dividido com você né, que é o dono do barco? 
<Cleber> É dividido com o pescado né? Metade pro pescado e metade pro dono do barco. É, mas 
só que o dono do barco fica com, com tudo né? Paga a eles o peso que ele pega, no caso, pega, 
um pescador daqueles pega cem quilo,é cinqüenta dele e cinqüenta meu, né? 
<Madalena> Sei. 
<Cleber> E ai, dos cinqüenta dele que eu vou ficar, pago o preço que tiver correndo na praia, justo, 
preço justo ai eu vou pagar a ele pra tirar, poder tirar a despesa que arrente faz né? Pra poder 
mandar de novo, né? e ai, mais ou meno ele traz uma média, pu pesca é trezento, quatocentos por 
ai, até seicentos quilo de pexe. 
<Madalena> E pra..., são cinco pescadores, como é que faz pra não misturar os peixes? 
<Cleber> Eles marcam, no caso, tem a barbatana dele, um marcam pela barbatana, né? outros 
marcam na cabeça, tiram o couro né? No rabo, a parte do rabo marca, no caso, são dois, são duas 
pernas ele marca uma, no caso, um pescador marca uma, outro pescador marca as duas... 
<Madalena> Sei 
<Cleber> E ai, outro na barbatana, né? e a outra na parte da cabeça, eles fazem  a marcação. 
<Madalena> É igual a ...? 
<Cleber> Exato, cada um tem seus tipo de marcação lá né? E... 
<Madalena> Já tem o seu sinal né? 
<Cleber> É, quando chega aqui em terra, na balança ele já sabe qual são seus pexes, né?  
<Madalena> Quais foram que ele pescou né? 
<Cleber> exato, exato é. Sabe quais são seus pexe. E ai, ai já entregam ao bombeiro né? É o 
atravessador no caso 
<Madalena> Bombeiro né? 
<Cleber> É,  agente já entrega a outra pessoa né? 
<Madalena> Ai o bombeiro compra e...? 
<Cleber> Já, já vai vender por ai a fora 
<Madalena> Já vai vender por ai a fora né? 
<Cleber> Exato. Já vai no caso entrega lá no bompreço, tem ai um supermercado, já tem entrega 
certa. 
<Madalena> Tudo certo né? 
<Cleber> É 
<Madalena> E aquela pesca assim de puxar, arrastão, é assim que chama? 
<Cleber> É Lambuda né? 
<Madalena> Lambuda.  Arrastão e lambuda é a mesma coisa? 
<Cleber> É, no caso ela é, ela é arrastão tamem né? mas aqui na praia se da o nome de lambuda. 
<Madalena> Lambuda. 
<Cleber>  É. Arrastão é, é pra no caso,  é embarcação né? É pesca de ... chama arrastão. 
<Madalena> É de camarão!? 
<Cleber> É, exato, e ali é pesca tamem,  é no caso, com, acho que aquilo ali é uma pesca 
artesanal também né? Pesca aqui na, na, na praia, eles muntão numa jangada, mais ou menos 
umas, umas cinco pessoas, vão lá num, numa área de mais ou menos um quilometro, lanceia, traz 
a, ele deixa uma perna de corda em terra, vão lá lanceia e traz a outra perna e ai começam a puxar 
aqui na, na praia. 
<Madalena> E deixa quanto tempo? 
<Cleber> Não é, acabando de fazer... lanciar, fazendo a volta,  trazendo, já vai puxando. 
<Madalena> Já vai puxando!? 
<Cleber> É. Ai vem o pexe, vem o camarão 
<Madalena> É o que tiver vem né? 
<Cleber> O que tiver vem.  Vem siri, vem varias ... 
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<Madalena> Tartaruga vem? 
<Cleber> Não, vem não. Aqui nessa área, aqui nessa parte daqui não da não. 
<Madalena> Não da não né?  E quando é que se faz arrastão aqui? 
<Cleber> Aqui não. 
<Madalena> Lambuda? Desculpa. Quando é que faz a pesca de lambuda aqui? 
<Cleber> Eles, eles pescam, eles no caso aqui, eles pescam todo dia aqui né? 
<Madalena> Todo dia né? 
<Cleber> porque eles... 
<Madalena>  Eu queria tanto ver, Cleber. 
<Cleber>  Só, só, acho que só amanhã de manhã agora. 
<Madalena> Que horas mais ou menos? 
<Cleber>  Mais ou menos é, se a maré... 
<Madalena> Bom agora são quatro e quinze  
<Cleber> Acho que umas seis horas amanhã  
<Madalena> Seis da manhã? 
<Cleber> às sete hora, a senhora pode vim que já tem, tanto tem a daqui com..., tem ali a da 
barreiras 
<Madalena> Mas a da barreiras era lá em baixo né? 
<Cleber> É mas elas vem pra cá. 
<Madalena> É  
<Cleber> Elas pescam aqui. 
<Madalena>  Tudo aqui? 
<Cleber> É, nesse percuso aqui o, naquela volta ali ... tem rede tamem da (...) chamam lugar, 
vassoras que é interior de Coruripe ali né? elas vem tudo pra cá. 
<Madalena> Então amanhã seis horas eu vou vir aqui. 
<Cleber> Pronto, seis pra sete hora ele tão ai.  Ai a senhora faz a, as pergunta mas, a eles lá que 
eles tão mas... 
<Madalena> Ai tiro fotografia também né Cleber? 
<Cleber> Exato. Deles puxando né? 
<Madalena> É 
<Cleber> Deles (...) fazendo a catagem do camarão ou pexe. Amanhã por esse horário a senhora 
pode, pode ... 
<Madalena> Eu venho. 
<Cleber> Eu posso até falar com o pessoal, se ele não for, no caso, tem uma rede aqui se ele não 
for eu posso até falar com o dono né? Pra ver se eles, no caso, vão ou (...)se eles não forem pele ir 
pescar pra fazer uma pesquisa né? com a senhora? 
<Madalena> Ai que bom! 
<Cleber> Eu vou... se a senhora não. Mas se o pessoal daqui não for o pessoal de fora, como eu 
falei barreras eles vem todo dia. 
<Madalena> É 
<Cleber> Todo dia. 
<Madalena> Que horas que eles entram no mar, pra jogar pra ir passando a rede se é lambuda? 
<Cleber> No caso,  ele chegando aqui, na área de pesca aqui, essa, ele deixando a corda com 
uma pessoa aqui em terra, ele já vai ... 
<Madalena> Mas que horas acontece isso, assim...?  Porque seis horas eles estão voltando né? 
<Cleber> Tão vindo pra cá né? 
<Madalena> É, tão puxando já. 
<Cleber> Não, eles tão vindo, no caso que eles vem muntado na... 
<Madalena> A eles vem montados 
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<Cleber> É. Que é, vem na jangada, as redes são colocadas na jangada que nem a senhora viu 
ali, eles vem remando, remando até chegar o ponto de pescaria aqui né? Ai chegou aqui, assim 
que chegar, que tiver o pessoal reunido eles vão lanciar né? pra puxar. 
<Madalena> Ai quando ele chega aqui, quando ta o pessoal  reunido, é mais ou menos que horas? 
<Cleber> Que nem eu falei, umas sete pra oito horas, né? eles combinam, ele sai de lá cedo né? 
umas cinco, seis horas pra chegar aqui sete né? lanciando umas oito horas... 
<Madalena> Ta.  Então você acha que de seis, seis pra sete eu devo ta aqui né? 
<Cleber>  Exato, é,  que eles botam pra baixo logo cedo, e o percurso é esse ai, seis à sete horas 
oito, ou então no máximo oito horas eles tão lanciando. 
<Madalena> E seu pai falava de alguma pesca antiga? Assim um jeito de pescar? Algum 
instrumento que ele usava pra pescar alguma coisa? Que ele usava? 
<Cleber> Rapaz 
<Madalena> Ou uma pesca que ele fazia que não tem mais? 
<Cleber> Ele falou que usava muito covo né? pescava de covo. 
<Madalena> No rio né? 
<Cleber> É. Não, no mar 
<Madalena> No mar também? 
<Cleber> É no mar, pescava muito covo também. 
<Madalena> Como é pescar de covo no mar? 
<Cleber> É, deixe eu amostrar aqui um senhora aqui 
<Madalena> Tá 
<Cleber> (...) de ferro 
<Madalena> Então esse covo que cê tem aqui, pra ... 
<Cleber> É pra pescar pexe né? lagosta né? entendeu? 
<Madalena> Mas no mar? 
<Cleber> No mar, é 
<Madalena> E ele é de ferro. 
<Cleber>  Esse é de ferro, é. 
<Madalena> Mas antes era de que? 
<Cleber> Ma... feito de madeira né? 
<Madalena> De que madeira? 
<Cleber>  É, no caso, extrai... extraia no, madeira do manque né? Primeiro. 
<Madalena> Agora Cleber, o, o de antigamente né? o que era de madeira, ele tinha essa, essa 
mesma forma aqui?    
<Cleber> Esse mermo formato, é. 
<Madalena> É mesmo 
<Cleber> Mermo formato. 
<Madalena> E quem fazia antes, hem? 
<Cleber> Aqui, aqui mermo, eu num, eu num, eu num sei né? Mas alcancei muita, muita gente 
fazendo isso no recife, né?  
<Madalena> É. E quem fez esse de ferro? 
<Cleber> Esse aqui, esse de ferro foi o pessoal que fez aqui no Pontal mermo. 
<Madalena> É. 
<Cleber> Eu consegui aqui, tem um rapaz chamado, doutor Ronaldo, ele fez muito aqui desse, ai 
esse... 
<Madalena> Isso aqui quem ... é, é ? 
<Cleber> Isso aqui é tela né? 
<Madalena> Isso aqui é tela, borracha, não é? 
<Cleber> Exato. É o gradeado dele, a estrutura é ferro né? 
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<Madalena> É de ferro. 
<Cleber> Feito com, com a soda né? Sodado, ... desenho, ai ele é forrado com essa tela. 
<Madalena> Ai o peixe entra, como faz? 
<Cleber> Isso aqui, isso aqui se chama sangra né? 
<Madalena> Sangra!? 
<Cleber> É. Ele entra ai né? no caso... 
<Madalena> Ai ele entra e passa por esse buraco e fica preso? 
<Cleber> Exato, ai ele não tem como sair. 
<Madalena> E qual é a isca? 
<Cleber> Ele coloca ai, é no caso, uns coloca isca de, de pexe, outros coloca isca de toicinho né? 
de porcos né? coloca isso ai. 
<Madalena> Ai coloca a isca (...) ? 
<Cleber> Exato, é, amarrado ai, ai elas entram por ai né? 
<Madalena> É ai não sai mais? 
<Cleber> Não. 
<Madalena> É, muito lá no fundo ou...? 
<Cleber> É aproximadamente uns, uns vinte metro de profundidade. 
<Madalena> É? 
<Cleber> É. Vinte metro da o que? Da, hoje pescado se mede,se mede por braça né? 
<Madalena> É 
<Cleber> Vinte metros da umas  quatorzes braça. Medida quatorze braça é... 
<Madalena> Quatorze braça de profundidade? 
<Cleber> Exato é. Medida de pescado né? 
<Madalena> É, é sim. Agora então, quatorze braça é lá no fundão né? 
<Cleber> No caso, vinte metro dá, daqui praquela jangada ali né? pra, beira da praia ai, é daqui a 
extensão daqui pra li. 
<Madalena> (...) 
<Cleber> Agora com relação a profundidade é, ai é fundo né? extensão assim não é quase nada, 
mas profundidade. 
<Madalena> Então daqui àquela jangada da pra vinte metros pra baixo?  
<Cleber> Dá, daqui pra lá. 
<Madalena> É mesmo?  Nossa! 
<Cleber> Exato, é isso aqui é mais ou menos uns vinte metros colocado pra baixo 
<Madalena> Ai ele fica preso no barco por uma corda? 
<Cleber> Não, não ele fica preso por uma âncora né? que chama aqui de garateia né? 
<Madalena> Garateia? 
<Cleber> É. É feita com, com quatro unha ela tem  
<Madalena> Quatro o quê? 
<Cleber> Quatro unhas, são um, um ferro né?sodado, com as unhas, sodada no ferro e feito 
formato envergada, coloca ela e ai ela segura na areia né?  É segurada na areia com a corda 
amarrada no, no covo, e uma bóia em cima né? pra saber mais ou menos onde é que ta o covo. 
<Madalena> E Cleber, você falou que são varias covos, e que um fica amarrado no outro. 
<Cleber> Ao outro é, uns ao outro, certo?  E que nem eu falei colocado uma bóia em cima né? no 
caso, um agaraté pra fazer a segurança dele. Pra não arrastar. 
<Madalena> Então ele já, já vai pra embarcação amarrado então?  
<Cleber> Exato. É. 
<Madalena> É né? 
<Cleber> Já vai amarrado, chega lá no ponto de pescaria é só arria né? fazer a, a riara deles. 
<Madalena> Ai ele falou assim: ta sentindo o cheiro de peixe assado no coco. 
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<Cleber> É na casca do coco. 
<Madalena> É, uma maravilha né? 
<Cleber> É, ai no caso, é escalado ele né? abrindo as bandas e botando um pouquinho de sal, e, 
no caso limpa a casca né? faz um molho e, no caso, risca  toca fogo, quando tiver em brasa coloca 
a garassuma, garassumo ou no caso, tem a garassuma, tem o olhão que chama né? tem a 
ubarana, o só a ubarana tem muita espinha 
<Madalena> É  
<Cleber> O pexe que tem mais espinnha. 
<Madalena> É ubarana? 
<Cleber> Ubarana é. Agente chama aqui de ubarana. 
<Madalena> É do,do mar ou ...? 
<Cleber> É do mar  
<Madalena> É. 
<Cleber> E é,é, no caso é feito isso né? a trajetória aqui 
<Madalena> Ele é muito bom esse peixe né? 
<Cleber> É, arrente no caso, assado na casca do coco né? com um pouquinho de limão, uma 
farinha simples né? uma, um vinagretezinho se tiver e pronto. 
<Madalena> E nem precisa né? só o peixe e farinha...? 
<Cleber>  (...), só o pexe e a farinha já, um limãozinho por cima. É porque ... 
<Madalena> Chega dá água na boca. 
<Cleber> Pêra aê, eu vou ver se. A senhora amanhã num vai ta por aqui? 
<Madalena> Eu vou 
<Cleber> Pronto, eu vou ver se consigo agarassum pra rente fazer amanhã aqui. 
<Madalena> Será!? 
<Cleber> A senhora, por essa hora ou...? 
<Madalena> Não, é, eu, eu por essa hora eu to, vou ta indo embora. 
<Cleber> A, vai ta indo embora? 
<Madalena> Vou ficar aqui até duas da tarde eu vou ta aqui no Pontal. 
<Cleber> Até duas da tarde!? Ô cumpade, ta ai o Andre? 
(...) 
<Madalena> Hein, Cleber, me diz uma coisa. Eu tomara que dê certo esse negócio.           
<Cleber> Dá 
( RISOS) 
<Madalena> Hein Cleber, É você falou né? Agente ta falando desse peixe, maravilhoso, peixe 
assado, você sabe de outra receita? Assim? 
<Cleber> Além dessas? 
<Madalena> É. 
<Cleber> É no caso, na casca do coco só tem ela né? Só tem esse tipo de pexe que muita gente 
gosta, ate quem chega de fora não conhece, que isso tal, é o pexe assado na casca do coco, a 
rente mostra o jeito de fazer né? tal  
<Madalena> De fazer. 
<Cleber> O tipo de, de tratar dele, é, que se chama pexe escalado né? 
<Madalena> Escalado!? 
<Cleber> Exato. É. 
<Madalena> Eu queria ver com ... 
<Cleber>  É feito, é cortado da espinha dele né? pra barriga né? da espinha pra barriga. Ai abre 
ele da um, vários corte nele pra o sal poder penetrar né? Deixa secar um pouquinho, escorrer 
àquela água e ai é colocado no fogo né? Ai quando tiver assan... assando a carne, ai vira a outra 
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parte do couro né? coloca no fogo e ai quando tiver meio, é no caso, mal passado (...) se deixar 
muito assar ele fica queimado né? 
<Madalena> Carvão né?  
<Cleber> É, ai no ponto de tirar, coloca em cima dum prato ou qualquer outra coisa, pescado é 
isso mermo, um prato, um pedaço de madeira coloca né? e ai começa a, a comer. 
<Madalena> Eita que maravilha ... 
<Cleber> Eu vou ver se, vou ver se consigo, pronto a senhora, amanhã umas onze hora dá pra 
senhora vir aqui? 
<Madalena>  Dá, a hora que...  
<Cleber>  Onze horas? 
<Madalena> a hora que você falar eu venho. 
<Cleber> Por que onze horas, se, se eu tiver trabalhando aqui amanhã, é hora de largar tamem a 
rente faz a, pega a casca, vou atrás do pexe pra rente fazer aqui amanhã viu? Trago a farinha ... 
<Madalena> A eu, eu agradeço muito que ai eu ... (risos) 
<Cleber> Pronto, a senhora já comeu vai exprementar de novo né? 
<Madalena> Pôxa vida, então... 
<Cleber> Aquele ali é, aquele ali é meu outro irmão, o Augusto de camisa branca 
<Madalena> De camisa branca? 
<Cleber> É, camisa branca. Trabalha aqui com a rente tamem. É ele que ta reformando àquele ali. 
<Madalena> Hein Cleber, você sabe de alguma outra receita tão maravilhosa quanto essa? 
<Cleber> No caso de pexe só,  é... tem o pexe ao, que chamam escabreche né? O pirão mechido 
né? no caso  é, tratado, é colocado na, na panela tal e encher de verduras né?  tomate, cebola , 
pimentão, cuentro    
<Madalena> Sim mas, esse, esse pescador não  faz no mar não né? 
<Cleber> Faz. Esse esse é o mais feito por ele lá. 
<Madalena> É mesmo? 
<Cleber> O mais feito por ele, é com pescado no alto mar. 
<Madalena>  É, coloca, é  aquela panela com (...) de barro...?   
<Cleber> Não, não, é de alumínio mermo. 
<Madalena> De alumínio? 
<Cleber> É tem fogão, no caso é fogão de duas bocas né? Com bujão eles faz esse processo lá, 
mas é comida de pescado mermo  feito por eles 
<Madalena> Aí coloca tempero? você falou ... 
<Cleber> Não, tem uns que coloca tempero né? uns acham bom, outros já não gostam, e é 
colocado tomate cebola né? No caso pimentão, quem gosta de verdura né? cuentro cebolinha  e ai 
coloca o fogo né? 
<Madalena> quem não gosta de ...? 
<Cleber> quem não gosta, no caso, cozinha com isso tudo, com esses ingredientes todinho e 
depois tira de novo, quem não gosta tira, come só na água e sal né? 
<Madalena> Na água e sal, que é um jeito muito antigo de comida né? 
<Cleber> Exato, é. 
<Madalena> Uma receita antiga né? É,  antigamente uma mulher, eu conversei com ela, lá no 
Poxim, e contou que comia com água e sal. 
<Cleber> É exato, é.  Eu acho que era mais difícil né? Acho que, ou num, se existia é, no caso, 
verdura né? No caso o legume. Se existia, eu acho que não tinha condições de, de, de adquirir né? 
aí, e mermo quem num, quem não gosta de, de, de verduras, eu mermo gosto né? Não enjeito 
nada. Agora quem não gosta, faz na, na água e sal mermo né? Jeito simples tamem. 
<Madalena> E seu pai, nunca, nunca ensinou uma receitinha não, assim? 
<Cleber> É, e ... não. Ele, não ele, ele ... 
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<Madalena> Ele viajou tanto né?  
<Cleber> No caso ele viajou muito né? Viajou, pescou tamem até um certo tempo né? ai deixou de 
pescar e foi aprender a profissão de construção naval né? isso aqui é construção naval, e a partir 
daí ele se dedicou e aprendeu, né? E envelheceu e, foi na profissão mermo, não exerceu mais 
outa profissão não, só foi essa mermo. E agente mermo exerce nele aqui, tamem num acho outo 
meio de vida, é esse e gosto da minha profissão, eu gosto, tanto gosto que to nela, tenho uma 
embarcação temem, foi feita por mim, ta pescando hoje. 
<Madalena> Como é o nome da sua embarcação? 
<Cleber> É, Nossa Senhora Aparecida.  Pedido do meu irmão que mandou colocar, que é devoto 
Dela, ai eu coloquei. Mas graças a Deus o ta correndo tudo, tudo bem. 
<Madalena> E você é devoto de algum santo? 
<Cleber> Meu Bom Jesus Do Navegante. 
<Madalena> É, né? 
<Cleber> É 
<Madalena> Você, cê foi a procissão esse ano? 
<Cleber> Fui. Todo ano tem aqui a procissão de Bom Jesus, dia seis né? que é a procissão por 
água né? todo ano acontece aqui. E são sorteados os, os santos né? No caso, São Pedro né? 
Bom Jesus do Navegante, Nossa Senhora né? E às vezes outos santos, que vem de fora né? 
participar tamem. 
<Madalena> Mas são sorteados como? Explica!  
<Cleber> No caso, é na colônia né? de pescadores, o presidente da colônia reúne os donos de 
barco né? Com os santos que vai sair, que esse ano só saiu o Bom Jesus e São Pedro só né? Aí o 
pessoal até achou ruim né? aí, ai o presidente da colônia reúne os donos de barco com os santos 
que for sair. Se for o bom Jesus, Nossa Senhora e São Pedro, aí reúne. Se num barco tiver, num 
porto tiver vinte barco, todos vinte se quiser ir participar do sorteio, vão né? os donos de barco. Lá 
é feito o sorteio, é, presente os dono de barco todinho né? e aquele que for sorteado é quem vai 
levar a imagem né? Né isso? Aí vem a marinha, tem a marinha que vem todo ano aqui faz o ... 
<Madalena>  Mas então são dois sorteio, um pro santo e um pros barcos? 
<Cleber> Não, são três sorteio né? 
<Madalena> Por que são  só esses três santos.  
<Cleber> Exato. 
<Madalena> São Pedro 
<Cleber> Nossa Senhora e Bom Jesus. 
<Madalena> Nossa Senhora que é a Imaculada Conceição!? 
<Cleber> Exato. Imaculada Conceição é de Coruripe. 
<Madalena> A tá. 
<Cleber> E, Bom Jesus do Navegante. 
<Madalena> É Nossa Senhora, Bom Jesus dos navegantes, são três  
<Cleber> Exato é. 
<Madalena> Aí reúne os pescadores e vão ver ... 
<Cleber> Os proprietários de barco né? 
<Madalena> Os proprietários de barco. E qual barco vai levar... 
<Cleber> Ver não, é, vão ser sorteado, no caso, tem Bom Jesus, São Pedro e Nossa Senhora, ai 
faz uns bilhetezinhos né? No caso, no caso se for vinte barco, vão, faz vinte bilhete o sort..., o 
sorteado ali só tem três, no caso né? Bom Jesus, quem tirar, cada um tira o seu bilhete, os dono 
de barco, cada um tira o seu, ele manda tira, todos vinte.  Manda tira, aqui, aqui no caso, eu puxei 
um e a senhora puxou outro, se a senhora puxar o, no caso, ou o meu nome ou o nome da 
embarcação, ta entendendo? Se a senhora tiver com o meu, com o nome da minha embarcação e 
tiver com o nome Bom Jesus tamem, e vem o nome da embarcação né isso? e se a senhora puxar 
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e Bom Je... é o sorteio é feito por nome, que é a, o nome da embarcação e por numero né? e se a 
senhora puxar o nome da minha embarcação e eu tiver com o número né? de, do santo que vai ser 
sorteado a, quem leva, quem leva a imagem sou eu né? cada um tira né? mas o sorteado marmo 
só é, são três, certo? Num tem errada nenhuma, o presidente fez o ano passado aí, todo mundo 
gostou, não teve errada nenhuma, eu mermo sortiei o, o barco da dona Antonia aqui, que é 
cumadre do meu pai e da minha mãe. Foi sorteado o ... eu tirei, aí ela foi sorteada o Bom Jesus, 
ela levou o Bom Jesus do nanegante. Teve um ano aí que eu leveu São Pedro 
<Madalena> Foi!? 
<Cleber> Levei São Pedro e, to até com as foto lá em casa, foi tirada as foto tudinho, aí faz o 
percurso né? Tem ali, os arrecife ali né? as peda, sai na linha né? no rumo das pada e lá pelo 
percuso ali, pela reta da barreiras ali né? o povoado que tem barreiras, faz a volta vem por aqui e 
vai parar lá na, na croa né? que chama ali a Ponta da Peda né? arrente chama Ponta da Peda né? 
Lá dece faz o percusso nas rua do, do povoado aqui né? E depois faz o percusso, vai pra porta da 
igreja, enfeita a santa missa lá, depois é, o santo é guardado na igreja. 
<Madalena> E o pessoal de barreiras participa do sorteio? 
<Cleber> Participa. Não só o daqui mermo. 
<Madalena> De Pontal do Coruripe!? 
<Cleber>  É, só o daqui, mas eles vem com embarcação deles tamem lá, que eles tem 
embarcação. 
<Madalena> Lá não tem festa não? 
<Cleber> Tem. É, tem duas igrejas lá né? 
<Madalena> Ah é!? 
<Cleber> É. Agora, tem, agora só que eu me esqueci o nome do santo lá ô. 
<Madalena> É 
<Cleber> Tem, são duas igrejas, tem uma na bêra do rio e outra visinho a praça lá né? São duas 
festividade que tem lá. Agora eu me esqueci o nome do, do... 
<Madalena> Do santo. 
<Cleber> Do santo. 
<Madalena> Tem problema não 
(RISOS) 
<Cleber> Mais alguma outra pergunta? Que eu num..., nunca fiz esse tipo de, de, de ,de pe..., no 
caso, que a senhora ta fazendo um, uma reportagem ai, umas perguntas, eu nunca fiz esse tipo de 
fico até meio... 
<Madalena> Não ... 
<Cleber> Embaraçoso ai, enrolado. 
<Madalena> Que nada. Você ta indo... me falou tanta coisa importante, ta me contando tanta 
coisa. 
<Cleber> E a, no caso, amanhã a senhora vem aqui umas onze hora pra rente, apreciar o pexe, eu 
vou correr atrás. 
<Madalena> Não vai te da trabalho isso? 
<Cleber> Não, não, não, ele chegou hoje do mar, é colega meu, ele tem embarcação, foi feita aqui 
comigo tamem, aí eu vou pagar umas garassumas com ele e a senhora em ponto amanhã teja 
aqui. 
<Madalena> Sim 
<Cleber> Viu? 
<Madalena> Dou minha palavra. 
<Cleber> Eu, eu vou, eu vou consegui o pexe, viu? Vou consegui, e a senhora amanhã aqui a 
senhora, a senhora... 
<Madalena> Com prazer. 
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<Cleber> Aí, aí eu vou trazer, trazer uma ... E depois da, da decida a rente vem comemorar aqui 
mermo.   
<Madalena> Ah ! então me conta uma coisa. Quando você falou de festa eu achei que tivesse sido 
lá na, na pracinha. Mas depois que o santo é, desceu da procissão do mar, aí o São Pedro veio pra 
cá? 
<Cleber> Não. Aqui foi quando o meu barco deceu, é foi quando ele foi pra água a primeira vez. 
<Madalena> Ah sim, aí é outra coisa né? 
<Cleber> Ele é outra coisa, exato. Lá o meu barco participou primeiro ano né? Depois que eu 
coloquei motor, tal, aí foi o primeiro ano que ele foi sorteado né? Ele levou São Pedro. 
<Madalena> Sim, sei, mas então, mas aqui a festa foi por... foi inauguração do, do barco? 
<Cleber> Foi da embarcação é, exatamente, inauguração. 
<Madalena> Mas sempre tem inauguração de barco? As pessoas sempre fazem? 
<Cleber> Fazem aqui, no caso, até reforma né? Pronto ta esse aí, depois que dece o pessoal se 
reúne aqui, o dono do barco compra umas bebidas  e faz a festinha né? E quando é feito novo, aí a 
festa aqui é maior né? que é a primeira vez que o dono do barco ta possuindo né? dependendo do 
dono, o barco desce pra água, aí é feito, a festa aqui. 
<Madalena> Há uma festa né? 
<Cleber> É, o pessoal todinho, é preto, branco tudo se mete no meio ai. Não tem cerimônia não. 
<Madalena> Sei. 
<Cleber> Quem for chegando vai bebendo vai comendo, não tem, tem problema não. 
<Madalena> E  é, tem alguma cantoria assim? Porque, é, a gente sabe que tem cantiga pra casa 
de farinha... 
<Cleber> hum hum! 
<Madalena> Cantiga pra tapação de casa né? Casa de taipa... 
<Cleber>  Eu sei. 
<Madalena> Pra fazer barco tem alguma cantiga? Ou pra fazer, ou na hora, ou quando ele ficar 
pronto, ou na festa? Tem alguma cantiga assim? 
<Cleber> (...) alguma música? 
<Madalena> É, tem? 
<Cleber> Ah, nesse tipo tem não oia. 
<Madalena> Tem não, ou ... ? 
<Cleber> (Risos) Tem não, tem não, agente, no caso, é agente comemora né? agradece a Deus 
porque te conseguido os objetivo, porque te conseguido a embarcação, mas é ... 
<Madalena> Não canta nem uma musiquinha né? 
<Cleber> (risos), não, não, não... 
<Madalena> Olhe ...  (risos) 
<Cleber> Tem não, tem não, tem a uma música que eu não sei nem cantar direito, no caso é, 
sobre o pessoal daqui de Coruripe que fez aqui, é falando sobre o Pontal né? 
<Madalena> E como é? 
<Cleber> Só, só algum trecho, eu não sei... 
<Madalena> Ta 
<Cleber> Aí ele fala assim, ô meu pontal, que praias linda, é, e pronto  (Risos) 
<Madalena> Ô eu saio, eu vou sair e você fica com o gravador, você canta sozinho. 
<Cleber> Não, não, não, eu só eu só, só sei só algum alguns trechinhos... 
<Madalena> Então não canta não, só me fala a letra da música como é? assim, ô meu Pontal terra 
de praias lindas, pode sair falando, não precisa cantar não. 
<Cleber> É né? eu falei pra senhora que eu sei só sei alguns trecho né, agora o pessoal que canta 
eu saio acompanhando, aí depois eu esqueço que eu sou rim de memória que sou um danado, 
mas eu num, num, num sei cantar bem não, mas amanhã eu vou trazer um colega meu que é Zé 
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Arnaldo, é o pai desse cumpade meu aqui, eu vou trazer ele aman..., aman..., amanhã ele pra cá 
por gentileza ele vem e vai cantar pra senhora, pra senhora gravar, viu? 
<Madalena> Ah ! que ótimo, eu agradeço 
Cleber – Pronto, eu vou trazer ele amanhã aqui. Ele sempre trabalhou comigo aqui, aí depois se 
afasto, é um coroa já de se... sessenta e dois ano já 
<Madalena> Então você fala com ele então, ele vai (...) 
<Cleber> Eu falo com ele eu falo eu falo 
<Madalena> - Você acha que não é melhor...   
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DONA ZEZÉ 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em **/**/**** 
 
Fita n°2 - Lado B 
<Madalena> O nome da senhora? 
<Dona Zezé> Meu nome é... Zezé. 
<Madalena> Dona Zezé, a senhora tem quantos anos? 
<Dona Zezé> Sessenta e um. 
<Madalena> Aí nasceu aqui? 
<Dona Zezé> Nasci, me criei aqui, nessa merma rua.  
<Madalena> É? 
(...) - (Risos) 
<Madalena> (...) casa? 
<Dona Zezé> Nessa mesma casa não, que foi naquela dali e outra que tinha mais ali na frente. Aí 
saimo de lá, viemo prá li, e daqui já tô aqui. 
<Madalena> E sempre fazendo... a... 
<Dona Zezé> Sempre fazendo a, as minha bolsinha. 
<Madalena> E api, quando eu passei aqui eu perguntei a senhora sea senhora tinha comprado 
essa palha hoje. A senhoora disse que tirou do sitio lá, do seu... esposo né? 
<Dona Zezé> Foi! Foi! Tirei lá! 
<Madalena> Então lá tem oricurizeiro. 
<Dona Zezé> Tem. 
<Madalena> E, e tem uma quantidade, que dê prá senhora fazer, a senhora não precisa comprar... 
<Dona Zezé> Eu num compro porque eu trabalho devagar aí tanto que tem lá dá prá eu trabalhar. 
<Madalena> Ah, tá. Então a senhora não compra oricuri, né? 
<Dona Zezé> Não compro não. 
<Madalena> É a senhora mesmo que tira? 
<Dona Zezé> Eu mesmo tiro. Mermo tiroo linho, mermo boto pa secá, quando num quero fazer as 
bolsinha de linho, faço de trança. Faço a trança e costuroa bolsa. 
<Madalena> E a senhora prefere fazer a trança... é, verde, ou, ou, a palha seca? 
<Dona Zezé> Seca. 
<Madalena> Por quê? 
<Dona Zezé> Porque fica mais bem feitinha... 
<Madalena> É? 
<Dona Zezé> É. Aí num dá trabalho pra... de botá pra secá, fica mais feia, né? E ela faznedo 
sequinha é mais meió. Que sai, quando terminá vai costura.  
<Madalena> Sei. 
<Dona Zezé> E aqui se for fazê verde é (...) no sol ainda prá secá. 
<Madalena> Sei. 
<Dona Zezé> E ela já sequinha já vai costurando, e butando aro, e butando o cachinho e 
vendendo o pessoal. 
<Madalena> E dona, dona Zezé, é como é que a senhora tirou essa palha, a senhora pode me 
contar? 
<Dona Zezé> Como foi que eu tirei? 
<Madalena> Tudo, tudo. 
<Dona Zezé> Vai, pega um gancho... 
<Madalena> A senhora, o gancho tá aqui? 
<Dona Zezé> Tá não, tá lá no sitio dele que ele deixa numa casinha que tem lá. 
<Madalena> Ah, tá. 
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<Dona Zezé> Tá lá. Tem o, bota o, o gancho no, no pau, né, aí forma o gancho cumprido. Aí tira 
dos oricurizeiro nos arto e nos baixo. Tira tudo. 
<Madalena> Nos alto e nos baixo? Como assim? 
<Dona Zezé> Nos oritizeiro mais baixo, aí tira até ca mão, e nos oricurizeiro alto, tira com o 
gancho, que fica altão demasi, aí puxa com o gancho. 
<Madalena> Mas lá na, nessa terra ele plantou o oricurizeiro ou é da mata mesmo? 
<Dona Zezé> É da mata que nasceu. 
<Madalena> Ah! 
<Dona Zezé> Nessa chama onde tem oricurizeiro ele plantou coqueiro. Tem coqueiro. 
<Madalena> Aí do coqueiro, da palha do coqueiro num faz nada? 
<Dona Zezé> Num faz nada, só quando bota os coco tirá pa vendê. 
<Madalena> Só. 
<Dona Zezé> Somente. Os coco. Tem coqueiro,, tem manguera, tem cajueiro, tem essas coisa. 
<Madalena> Do cajueiro, faz o quê? 
<Dona Zezé> O cajueiro, tira o cajú pa... vendê cajú, né, as castanha assa pa cumê... 
<Madalena> Como é que a senhora assacastanha? 
<Dona Zezé> Butando numa assadeira. Assim, numa lata. Numa lata ou bcia, de alumino 
(aluminio). Aí bota no fogo, e bota as castanha dentro e sai mexendo. Mexendo... aí ela vai 
fumaçando, as dispôis incendeia, fica pegada fogo, aí bota no chão, espalha, quando acabá vai 
quebrá. Elas fica pretinha, ai vai quebrá. 
<Madalena> Mas é fogão de chão, a senhora faz, ou... 
<Dona Zezé> Faz  o fogono chão, com dois tijolo ou três.pa butá a lata im cima. A bacia, uam lata, 
seja o que for. 
<Madalena> Cum lenha, né? 
<Dona Zezé> (...) lenha, é. 
<Madalena> Aí fica coozinhado quanto tempo, ali, a castanha? 
<Dona Zezé> É uma base dumas... uns quinze minuto a (...) meia hora. 
<Madalena> E é sem óleo, sem nada, a castanha púra! 
<Dona Zezé> Pura, sem botá óleo, sem nada. O óleo já vam das castanha. 
<Madalena> Ham, ham... 
<Dona Zezé> Que ela pega fogo, labareda danada que leas pega. 
<Madalena> Que mais que a senhora sabe fazê, dona Zezé? 
(...) 
<Dona Zezé> (...) Fora dessas bolsinhaaa num sei fazê mais nada! 
<Madalena> Não! Sabe fazê óleo de castanha... 
<Dona Zezé> (Risos) 
<Madalena> Ou! Quer dizer, sabe... 
<Dona Zezé> Nâo, castanha só sei fazê quebra e cumê! 
<Madalena> Sabe a... assar castanha... 
<Dona Zezé> É! 
<Madalena> Sabe tirar oricurize... ou... (...) oricuri... Sabe fazê muita coisa... 
<Dona Zezé> Otas coisa  só sei cuzinhá, em casa, pa cumê. Lavá (...) 
<Madalena> A senhora falou que sabe cozinhar, né? Tem alguma, algum... Uma comida que a 
senhora comia antigamente que ainda come hoje? 
<Dona Zezé> De antigamente? 
<Madalena> É! 
<Dona Zezé> As cumida de antigamente é as merma... de sempre, né, porque no dia eu eu quero 
comer peixe, come peixe. Quando numquero, (...) carne. 
<Madalena> Como é que a senhora faz o peixe? 
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<Dona Zezé> O peixe , eu trato o peixe, todo tratadinha, tiro as escama todinha, quando acabá se 
lava todo bem lavadinho, se for, passa (...) desses peixe que pode passá o limão,passa o limão no 
peixe, quando acabá, passa o sal, um salzinho, quando acabá, retaia (retalha) assim o peixe, e 
passa o sal e vai fritá, no óleo prá cumê frito. 
<Madalena> Antigamente fritava em que óleo, dona Zezé? 
<Dona Zezé> É, é... ólho de soja, num é de soja esses ólhos que vende de lata? (...) 
<Madalena>  Sim, mas antigamente? A sua mãe? 
<Dona Zezé> Antigamente?  
<Madalena> A su... a sua mãe, fritava  como esse peixe? 
<Dona Zezé> A minha mãe... teve tempo que eu, alcancei a minha mãe... eu vi ela fritando, no 
óleo de coisa mermo, assim, im lata. Agora aqui tem um rapaz, diz o povo, nunca vi não, que de 
coco também dá o óleo, prá fritá peixe. 
<Madalena> A senhora sabe (..) o óleo de coco? 
<Dona Zezé> Eu sabia fazê. 
<Madalena> Já fez alguma vez? 
<Dona Zezé> Já fiz muit, pa butá nos cabelo, pá pintiá o cabelo. 
<Madalena> Êita, me ensina, como é? 
<Dona Zezé> Rapa o coco, quando acabá tira o leite do coco, quele leite bem grossinho, bota 
numa panela, e bota no fogo. Ele vai, ferve tanto que fica apurado. Aí iscorre o óleo, bota nuam 
vasia (vasilha) a dispôi bota no visrinho pa ir botando no cabelo. Aí se chama óleo de coco. Né, e, 
o, a bôrra do linho, ô a bôrra do coco, a pessoa fica grudado na panela. Quando o leite vai que, 
queima, que tá é o leite, num fica pegado no fundo da panela?  
<Madalena> Fica. 
<Dona Zezé> Pois assim é o leite do coco! Pa tira o óleo. 
<Madalena> É? 
<Dona Zezé> É 
<Madalena> E esse ólho era... ficava legal? 
<Dona Zezé> Ficava! Né porque antigamente, num existia esse negócio de creme, nem banha, 
nem de nada, era tudo no ólhinho de coco. Passava nos cabelinho, saia todo mundode cabelinho 
liso! 
<Madalena> Ninguém mais faz isso? 
<Dona Zezé> Ah, a metade do pessoal mais velho, tudo usa isso, agora, agora essas mocidade 
mai, é que num usa mai. 
<Madalena> Num tem não um pouquinho de ólho de coco aí não? 
<Dona Zezé> Tem não senhora! Quem usava era minha mãe! Mas quando ela faleceu, vai fazer 
inda três mese agora no dia 24, 
<Madalena> É mesmo? 
<Dona Zezé> É. Aí eu sacudi tudo o que ela tinha fora. 
<Madalena> Foi? 
<Dona Zezé> joquei tudo, que a ... tinha uma mulé ali, que mora na ôtra na, que ela, que ela 
funtava o coco que ela fazia. Mais caminhá, ela num podia mais caminhá, aí ela fazia, le... o ... ólho 
do coco e trazia pra ela. Tava num vidrinho assim, e trazia ólho de coco. 
<Madalena> Quem é essa mulher que faz óleo de coco? 
<Dona Zezé> essa melhé é uma mulhe que chama dona Cota. Ela mora naquela rua da fábrica 
dos camarões. Num sei se a senhora ´já passsou por lá. 
<Madalena> Não 
<Dona Zezé> Passou não ainda né? 
<Madalena> Dona Cota! 
<Dona Zezé> Dona Cota! 
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<Madalena> Ela faz óleo de coco?! 
<Dona Zezé> A sinhora vai até lá, a sinhora vai por aqui, direto. 
<Madalena> Nessa rua! 
<Dona Zezé> Nessa rua! Quando chegar passa, passa o primeiro quebra mola (...).     
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ZÉ NEGUINHO 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em**/**/**** 
 
Lado A 
<Zé Neguinho> O meu nome? 
<Madalena> É. 
<Zé Neguinho> O povo me chama de Zé Neguinho, é que não me conhece. 
<Madalena> E o nome do senhor mesmo? Como é? 
<Zé Neguinho> Rapaz, eu não gosto de dizer ele. Não. 
<Madalena> Tá bom.  
(Risos) 
<Madalena> Não, não, não deixa (...) 
<Zé Neguinho> José Luço da Siva. 
<Madalena> (...) e o senhor nasceu onde seu Zé? 
<Zé Neguinho> Eu nasci aqui mermo em Coruripe. 
<Madalena> É, mas o senhor viveu no Pontal? 
<Zé Neguinho> Me criei no Pontal. 
<Madalena> Ah, é? 
<Zé Neguinho> Cabei de me criá no Pontá. 
<Madalena> Por que tem um, um só, um mês né? que o senhor mudou pra ´ca, né? 
<Zé Neguinho> Já tá com um mês já? 
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> Parece. 
<Voz> Vai fazer um mês. 
<Madalena> é. E seu José, é, é, é, issa, isso que o senhor faz né? Esse artesanato aqui, é com 
que, que material que o senhor usa? 
<Zé Neguinho> É cipó. 
<Madalena> Cipó? 
<Zé Neguinho> é, de maracujá. 
<Madalena> é cipo de maracujá? O maracujá, a fruta, d’aquele (...)? 
<Zé Neguinho> Sim, agora esse é do cumprido, sabe? 
<Madalena> É o maracujá comprido? 
<Zé Neguinho> É, que chamam maracujá de cobra. Tem o redondo, né? Ma o redondo não dá isso 
não. 
<Madalena> O redondo que é aquele que agente come, né? 
<Zé Neguinho> É. 
<Madalena> O comprido não?  E tem muito aqui por perto? 
<Zé Neguinho> É, trombada, na chã mermo tem. 
<Madalena> E o senhor sempre fez, é, com, com? 
<Zé Neguinho> Òi, na América, Bahia, São Paulo, Juazeiro, em todo canto tem coisa desse, desse 
que eu faço, em todo canto. Cabeça, perna... 
<Madalena> O senhor faz?  
<Zé Neguinho> Mês passado fui levá uma cabeça lá no pontá. 
<Madalena> Prá que será, hein? Essa cabeça? 
<Zé Neguinho> Acho que é prá promessa, prá promessa, prá ir pá Juazeiro. 
<Madalena> Ah, ex-voto, né? Então...  e isso aprendeu com quem? 
<Zé Neguinho> Eu? 
<Madalena> É! 
<Zé Neguinho> cum ninguem não, minha irmã!(risos) Cum ninguém! 
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<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> Cum ninguem não. 
<Madalena> Desde quando que o senhor faz? 
<Zé Neguinho> Ah (...) vira o juízo, aí eu... vô tirá cipó e faço! 
<Madalena> E tem quanto tempo que o senhor faz isso? 
<Zé Neguinho> Ah! Ah! Tá cum muitos ano, muito tempo.  
<Madalena> Aí o senhor sempre viveu... disso, assim, fazendo e vendendo? 
<Zé Neguinho> Não eu faço quando eu quero, sabe? 
<Madalena> Aí quando o senhor vivia no Pontal lá de Coruripe, aí o senhor fazia? 
<Zé Neguinho> É no pontal... 
<Madalena> Só quando alguém pedia, né? 
<Zé Neguinho> Uma vez no Pontá, o... eu ra tô até na Gazeta, home! 
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> Já me butaro até na Gazeta! Com essa... não foi cum  a cabeça. Cum a cabeça. 
Cabá dei a cabeça a eles. Eles levaro. Eu tava em casa quando chego o recado. Da ca (casa) da 
Ada, e otro recado dotro cara. Aí eu fui. Quando chegei la (...) era pá pegá  uma cabeça, que a 
Gazeta vem firmá (filmar). Digo oxe... (...) 
<Madalena> É, (...) E agora o senhor falô, seu, seu Zé que  o senhor faz, quando dá vontade, né?  
<Zé Neguinho> É. 
<Madalena> E o senhor, é... 
<Zé Neguinho> (...) viero me buscá. Perante a Jesus Cristo, já viero me buscá pa ir pá... foi pa 
Bahia? Foi pa Bahia, pa insiná lá, eu digo: “Vô nada!”. Viero me buscá... de Ricife, três home, aí eu 
fiquei cismado, né?  
<Madalena> O senhor já, o senhor tentô, já tentou fazer isso com outro material? Com outra coisa?  
<Zé Neguinho> (...) 
<Madalena> Isso, isso aqui é coisa de cipó de maracujá, que o senhor falou, né? 
<Zé Neguinho> É! É! 
<Madalena> É... com outra... palha, o senhor já tentou fazer? 
<Zé Neguinho> Não, inda não.  
 <Madalena> Outra... outro... outra coisa. 
<Zé Neguinho>  Mas se for fazê eu faço. 
<Madalena> É né? Porque lá no Pontal é tão comum todo mundo usar, é...  o oricuri prá tudo, né? 
Lá, né? 
<Zé Neguinho> É. É. Mas a... palha do oricuri num presta não pra fazer isso não. 
<Madalena> Por quê? 
<Zé Neguinho> Presta não, fica  fraco. 
<Madalena> O senhor acha fraca, a palha do oricuri? É? 
<Zé Neguinho> É. Muito grossa. Muito larga! 
<Madalena> É, né?  Tão eu tô tirando uma fotografia, disso, tá, tá?  
<Zé Neguinho> Pode tirar.  
<Madalena> Desse aqui indá... é... (...) num tá pronta, é... 
<Zé Neguinho> Vai terminá ainda. 
<Madalena> Aí vou tirá desse... e desse aqui. 
(... ) 
<Madalena> Então num é fácil achá não essa, essa planta, o cipó de maracujá? 
<Zé Neguinho> É, né? É nada! É ruim de achar que é uma idiota!  
<Madalena> Então tá dificil pro senhor continuar fazendo, né? Já que tá dificil achá o cipó? 
<Zé Neguinho> Faço, eu vô fazendo, vô caçando e vô fazendo. De poco a poco, sabe como é? Vô 
fazendo, devagarzinho. Ói: tirei, só deu pa fazer isso. E nem acabei, (...) 
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(Risos) 
<Madalena> A senhora, sem... é o senhor foi... é... o se, senhor testa, pegou essa planta, testou... 
e viu que era firme e começou a fazer? Foi isso? Ou o senhor tinha visto alguém fazer? 
<Zé Neguinho> Não, (...), quando eu era pequeno, era uma vó minha... 
<Madalena> Ah... 
<Zé Neguinho> A vó da minha... a mãe da minha mãe , era quem fazia, mai... diferente. Ela num 
fazia desse tamanho. 
<Madalena> (...) ela também usava isso, né? Prá, pra fazê. (...) 
<Zé Neguinho> Minha vó fazia grande. 
<Madalena> Ela fazia grande, mas usava o cipó de maracujá, né?  
<Zé Neguinho> Não, esse oto cipó. (risos) E maracujá também é o que tem aí, que ela tá fazendo, 
esse daí, ói! Esse que... 
<Madalena> Esse aqui é de maracujá, e esse aqui também. 
<Zé Neguinho> É! 
<Madalena> Então, aí a sua vó usava o, o de maracujá também?  
<Zé Neguinho> Não, desses oto. 
<Madalena> Qual?(...) 
<Zé Neguinho> Preto, cipó preto. 
<Madalena> Cipó preto?  
<Zé Neguinho> E fazia com casca, e aqui é discascado. 
<Madalena> (...) 
<Zé Neguinho> É um trabalho discascá uma (...) dessa! 
<Madalena> Nossa! Aí ela usava cipó preto. Prá fazer... 
<Zé Neguinho> Era, cum casca. 
<Madalena> Que é... que rdizer... é o de maracujá com casca, que chama cipó preto? 
<Zé Neguinho> Não, é outo.  
<Madalena> É outro... 
<Zé Neguinho> É outo, é.  
<Madalena> E esse cipó preto só tem esse nome? Cipó preto? 
<Zé Neguinho> Só. Só. 
<Madalena> ou é chamado de outra coisa? Ele dá fruto? Alguma coisa assim? 
<Zé Neguinho> Não. 
<Madalena> Não, né? Agora o cipó de maracujá dá fruto só que num come, né? 
<Zé Neguinho> Não. 
<Madalena> É venenoso? 
<Zé Neguinho> Não! ... sinhora. E por que ninguém come não. Ele é, é, é... poquinho doce. 
<Madalena> É igual vargem, como é?  
<Zé Neguinho> Não, ééé... cumprindinha (...) 
<Madalena> Igual uma, uma azedinha, daquele... 
<Zé Neguinho> (...) Num sei nem cum quê ele se cumpara. Agora, (...) merma casca do oto, sabe? 
<Madalena> Ah, ele tem a mesma casca. 
<Zé Neguinho> É, desse, desses oto, redondo. Agora porque é diferente, porque é cumprido, ele. 
<Madalena> E dentro ele é, ele é parecido com o outro? 
<Zé Neguinho> É a merma fruta. 
<Madalena> Mesmo caroço... e tal com aquelas coisinhas... 
<Zé Neguinho> É! É! 
<Madalena> Ele dá, a flor, também é parecida? 
<Zé Neguinho> É... Teve madura, a senhora pode cortar ele e botar na boca. É doce, viu? 
<Madalena> É? 
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<Zé Neguinho> É doce, o bicho é doce. Agora porque... ninguém (...) 
<Madalena> Ninguém come... 
<Zé Neguinho> (...) 
<Madalena> E a flor desse cipó, é igual a flor do, do maracujá?  
<Zé Neguinho> É! 
<Madalena> É? É do mermo tamanho?  
<Zé Neguinho> É, cada um... 
<Madalena> É? Aí a sua avó fazia... é cesto, também, grande... 
<Zé Neguinho> Era. 
<Madalena> Aí o senhor foi vendo, né, e aprendeu, né? Com ela. Aí o senhor falou que num vivia 
só disso, né, seu, seu Zé. 
<Zé Neguinho> (...) 
<Madalena> Aí o senhor fazia o quê,  assim lá no Pontal do Coruripe? 
<Zé Neguinho> (...) pescava tudo! 
<Madalena> Pescava? E o senhor que fazia rede? 
<Zé Neguinho> Faço!(...) 
<Madalena> É, então, eu vi o senhor fazendo rede. 
<Zé Neguinho> Tarrafa... 
<Madalena> o senhor tem alguma aí que fez, (...) 
<Zé Neguinho> Tarrafa? 
<Madalena> É! 
<Zé Neguinho> Tem uma ali, tira ali aquela sacola... 
<Madalena> E aqui, agora aquinesse lugar ne, nesse lugar, dá prá... pescá... (...) 
<Zé Neguinho> Vai pescar no mar! Ói! Tô fazendo.  
<Madalena> Ah, o senhor tá fazendo... 
<Zé Neguinho> Ói! 
(...) 
<Madalena> Seu Zé, o senhor pode me falar um poquinho... 
<Zé Neguinho> Diga! 
<Madalena> Pode ir fazendo aí... e eu sento aqui. Tem problema não.  É... do Pontal do Cururipe, 
se eu perguntasse, o que é que o senhor tem pra me contar do Pontal do Coruripe, que é que o 
senhor falava, hein? O que o senhor me contaria? 
<Zé Neguinho> Ôme, nada. 
<Madalena> O senhor viveu lá a vida toda, não foi? 
<Zé Neguinho> Foi. A rente saiu de lá, sabe porque? 
<Madalena> Por quê? 
<Zé Neguinho> Porque... aquela mulher tá doente, sabe?! 
<Madalena> Essa aqui, né? 
<Zé Neguinho> Sim. Oi diabete, pressão e coração, aí só vivia no ti, até em Penedo, ou Maceió, aí 
foi quando os médicos disse que ela (...). 
<Zé Neguinho> Agora de lá a rante só tem pa vendê. 
<Madalena> O senhor não sente falta não do Pontal do Coruripe? 
<Zé Neguinho> Cala a boca... que lá eu já tava acustumado né?  
<Madalena> É. 
<Zé Neguinho> E aqui, vai fazer um mês que a rente cheguemo aqui. 
<Madalena> Você já conhecia aqui né? Antes (...) 
<Zé Neguinho> Já, já, já. 
<Madalena> O senhor já tinha vindo por aqui prá pegar cipó alguma vez antes? 
<Zé Neguinho> Não, aqui não, pegava lá no caminho, ali em baixo. 
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<Madalena> É, esse cipó, hoje assim, ta, ta no mato ou ta dentro de propriedade? 
<Zé Neguinho> Nada, é dentro do mato. 
<Madalena> Então no mato que o senhor procura o senhor acha né? 
<Zé Neguinho> É. 
<Madalena> Eu tenho tanta curiosidade de saber, lá é ... no Pontal tem muito coco né? 
<Zé Neguinho> Tem. 
<Madalena> Do, do coqueiro o pessoal só usa a palha prá fazer...? 
<Zé Neguinho> Nada. A palha do coquero não da nada. 
<Madalena> Mas antes dava prá cobrir casa? 
<Zé Neguinho> Somente. 
<Madalena> Mas nada do coco, não aproveita nada? 
<Zé Neguinho> Do coco? 
<Madalena> É 
<Zé Neguinho> Aproveita. 
<Madalena> O, como? 
<Zé Neguinho> Tanto, quando ele verde que bebe a água,seco pá cuzinha, pa rapá pa cuzinha. 
<Madalena> Mas o quê, o senhor lembra? 
<Zé Neguinho> Ô. 
<Madalena> Do tronco faz alguma coisa? 
<Zé Neguinho> Nada. 
<Madalena> Nada né? 
<Zé Neguinho> Também. 
<Madalena> O pessoal tava falando que, antes né, no Pontal tinha um monte de casa de taipa né? 
A casa que o senhor morava era de taipa? 
<Zé Neguinho> Ali donde eu morava não tinha uma casa que fôsse... 
<Madalena> De taipa? 
<Zé Neguinho> De premeiro. 
<Madalena> Como assim? 
<Zé Neguinho> Oi, essa ota aqui é dela. Ei... 
<Madalena> Então, mas me falaram que lá antes tinha muita casa de taipa. 
<Zé Neguinho> Tinha, é, é, era guage tudo. 
<Madalena> Quase tudo né? 
<Zé Neguinho>  (...) 
<Madalena> O senhor já participou de algum tapamento? 
<Zé Neguinho> Oi, ali por onde (...) não tinha casa. 
<Madalena> Não tinha né? Eu vi umas fotos dela lá. 
<Zé Neguinho> Não tinha. Aquela ota rua que dece, era donde a rente morava de premeiro (...) 
num tinha casa, no muito tivesse, tinha oito casa... de taipa. De teia (...), agora assim, era de teia 
mas sendo de taipa sabe? de barro muiê. Aí depois foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo ta aquilo 
né? que só uma capitá. Ta que nem uma capitá. 
<Madalena> E o que o senhor acha disso? 
<Zé Neguinho> Hum? 
<Madalena> O quê o senhor acha disso? 
<Zé Neguinho> Ta aumentado né? 
<Madalena> Mas o senhor acha que é bom?  
<Zé Neguinho> É. Tá aumentado. Pa vista que era! Era assim todo. 
<Madalena> De, de chão né? 
<Zé Neguinho> O João Betrão mai os fios, o João foi quem caço (calçou). 
<Madalena> Foi quem o quê? 
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<Zé Neguinho> caço. 
<Madalena> Caço? 
<Zé Neguinho> Hum, caçamento, isso. 
<Madalena> Ah, sim.  (...) 
<Zé Neguinho> Quem fez foi o prefeito. 
<Madalena> Sei, Sei.. 
<Zé Neguinho> E agora cabôce num entra ôto não, na prefeitura não, com eles não. 
<Madalena> É né, porque sai um entra o outro. 
<Zé Neguinho> É, sai um entra oto é. Sai o pai e... 
<Madalena> Saiu quem?  
<Zé Neguinho> Entrô o oto subrinho, do Jão Beltrão. 
<Madalena> Se, seu Zé o senhor já, já tentou fazer outra, outro tipo de artesanato? 
<Zé Neguinho> (...) eu faço cabeça, perna, braço, ureia (orelha), as vezes eu faço até a, a 
estátua... (...) Rapaz, eu mexo cum tudo! (...) Eu só num quero pegar em nada de ninguém! Não. É, 
ói, e todo dia  eu digo pá eu levá um nome de sem vergonha p’eu num tê medo de respondê num 
quero.  
<Madalena> Sei. Ee, eu perguntei pensando assim, é... se o senhor já, é... num, num pensou em 
tentar esperimentar outra... outro mato, né, prá fazer o...  artesanato, o senhor só gosta mesmo 
desse pronto, só do... 
<Zé Neguinho> Tem o imbé... 
<Madalena> Imbé? 
<Zé Neguinho> Hum. Agora muito mole, sabe?  
<Madalena> É?  
<Zé Neguinho> É muito mole. Tem o imbé, tem... Esses outro cipó todinho faz. 
<Madalena> Esse, esse, artesanato que o senhor faz?  
<Zé Neguinho> Sim.  
<Madalena> Qual é então (...) o que é que dá prá fazer? Dá pra fazer com imbé, com qual mais? 
<Zé Neguinho> Faz cum imbé, faz c’aquele cipó preto, mermo, agora, dicascando, sabe? 
<Madalena> Cipó preto... 
<Zé Neguinho> Faz, o, oto  Cipó branco... 
<Madalena> Cipó branco... 
<Zé Neguinho> Tem o rabo da raia, tem o... 
<Madalena> Rabo da raia... 
<Zé Neguinho> Isqueci o nome do outro... Tem muita qualidade de cipó. 
<Madalena> Que dá pra fazê, né? 
<Zé Neguinho> Hum. 
<Madalena> Mas o senhor prefere esse, o cipó do maracujá.  
<Zé Neguinho> É, por que fica mais bonito. 
<Madalena> Mais delicada, né? Então o senhor já pesquisou bastante, né?  
<Zé Neguinho> Ah!  
<Madalena> O senhor já tentou fazer com todos esses cipós, já?  
(...) 
<Madalena> Cê já plantou alguma vez na... já trabalhou alguma vez plantando na... 
<Zé Neguinho> (...) 
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> (...) Plantava macaxeira, plantava feijão, plantava milho, plantava batata, (...)  
<Madalena> É? Como é que o senhor plantava a macacheira?  
<Zé Neguinho> No cantero.  
<Madalena> No cantero? Como era?  
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<Zé Neguinho> Fazendo o cantero, de inxada. Aí plantava. 
<Madalena> Ma como é que plantava?  
<Zé Neguinho> E a batata também... a, a macacheira a rente planta a maniva, desse tamanho os 
pedaço.  
<Madalena> Maniva? 
<Zé Neguinho> Hum. (...) O pau dela. 
<Madalena> É corta, então? Como é? 
<Zé Neguinho> É, corta os pedacinho, sabe?  
<Madalena> Tá. Pega a macaxeira, corta os pedacinhos... 
<Zé Neguinho> O pau, o pau dela mermo. Ela bota o pau, a macaxeira a raiz é embaixo.  
<Madalena> Sim.  
<Zé Neguinho> Zí a gente corta os pedacinho e planta.  E a batata a gente planta as rama.  
<Madalena> Como é rama, planta  em rama?  
<Zé Neguinho> (...) Pega os peda... corta os pedaço da rama, faz a vortinha assim e bota. Cava, 
(...) no cantero, bota e cobre. Quando ela pega... Feijão a gente pranta também quatro caroço. 
<Madalena> Quatro? 
<Zé Neguinho> O milho a rente pranta quatro caroço... cava e pranta. 
<Madalena> Então o senhor sempre plantou, também? 
<Zé Neguinho> Dexei porque num aguentei mais também com uma dor no... no meio das costa...  
<Madalena> Que mais que o senhor fez? 
<Zé Neguinho> Hum? 
<Madalena> Que mais que o senhor fez? (...)  
<Zé Neguinho> Ah! Muito bagulho! Muita coisa!  
<Madalena> Pescou, né? Ainda pesca, né? 
<Zé Neguinho> Inda pesco.  
<Madalena> O senhor pesca, é... o quê?  
<Zé Neguinho> Toda qualidade de peixe. Pesco cum tarrafa, pesco cum, cum essa rede...  
<Madalena> Tarrafa, rede... 
<Zé Neguinho> Peso d’anzó (de anzol), pesco de bulinete... (...) 
<Madalena> Na praia! Tudo, só pesca na praia? 
<Zé Neguinho> Na praia, no rio... 
<Madalena> O rio é perto? 
<Zé Neguinho> É. (...) 
<Madalena> E, e a pesca é, dá boa, no rio? 
<Zé Neguinho> As vez, e as vez... dá nada. É pelas maré também.  
<Madalena> Tava conversando lá na, no, no Pontal aí me falaram que, antes o pessoal plantava 
muito na chã né? 
<Zé Neguinho> Éra. 
<Madalena> Lá no Pontal, né? O senhor também plantava na chã? 
<Zé Neguinho> Plantava. 
<Madalena> Como é que era essa chã, hein, seu Neguinho? 
<Zé Neguinho> Rapai...(rapaz) 
<Madalena> Era um... muito grande, como é que era? 
<Zé Neguinho> É... que nem aqui mermo, mato. Agora a rente brocava, sabe? Brocava o mato, 
tocava fogo, quando secava... ai  ficava o chão assim a gente ia plantar. 
<Madalena> Brocar, é, é o quê?  
<Zé Neguinho> Cortando de inxada, de foice! Cortando o mato. 
<Madalena> Corta o mato, aí queimava, e aí preparava, né?  Começava a plantar, né?  
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<Zé Neguinho> Era. Agora só prestava plantar quando chovia, né? Se num chovê num pranta 
também, nem nasce... A terra fica seca! Tem que molha a terra, deixá molhá...  
<Madalena> Quando a senhor plantava a mandioca, levava a mandioca como assim, num, num 
cesto... 
<Zé Neguinho> Rapaz, a rente levava... 
<Madalena> Outra coisa, é que eu fico, sabe, seu, seu Neguinho, fico imaginando, assim, 
pensando, como é que seria,  né? Como é que era que o seu Neguinho plantava assim no 
passado, como é que era antigamente, como é que ele ia pra chã pa plantá. Aí por isso que eu tô 
perguntando, sabe, seu... 
<Zé Neguinho> A rente levava, leva um móio da maniva, tá entendendo?  
<Madalena> Um móio? Um móio de maniva... 
<Zé Neguinho> É, um móio, uns pauzinho assim... 
<Madalena> Hã... 
<Zé Neguinho> Dessa grossura... grossura de um dedo. 
<Madalena> Grossura de um dedo. 
<Zé Neguinho> A rente leva, quando chaga lá, corta os pedacinho assim, ó... 
<Madalena> Dá mais ou menos quatro dedos assim, né?  
<Zé Neguinho> Viu? Corta  assim, desse tamanho, corta mais pequeno, aí... 
<Madalena> Dois dedos... 
<Zé Neguinho> Chega na lá, cava, de inxada, aí bota aqui, pronto, já prantou.  
<Madalena> Aí depois de quanto tempo colhia?  
<Zé Neguinho> Aí quando chove... ele nasce. Ai a rente vai alimpando, sabe? Quando ele tá desse 
tamanhinho assim a rente vai alimpando, alimpando, alimpando, alimpando... é, entra com um 
ano... antes de um ano... e a batata sem (...), é três mês.  
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> Batata com três mês. Três, três e meio... É assim. Iame também... 
<Madalena> Iame planta como? 
<Zé Neguinho> Do mermo jeito que planta a batata.  
<Madalena> Como é que é? 
<Zé Neguinho> A, a... os pedacinho a rente pranta os pedaço.  
<Madalena> Corta os pedacinho do iame? 
<Zé Neguinho> É, e pranta.  
<Madalena> Do próprio iame, é?  
<Zé Neguinho> Os cabeço, também as vez... ai bota lá... 
<Madalena> E como é que o senhor comia, é,  comia... 
<Zé Neguinho> Cava o canteiro, cava o canteiro, quando acabá faz o... cava o buraco, botá ele... 
cobre. Quando chove ele começa a nascer.  
<Madalena>  E, a, e... vamo, vamo deixa eu perguntá então como é que o senhor... é...comia a 
mandioca? Né a macaxeira que o senhor... 
<Zé Neguinho> Macaxeira? Cozinhada. Cozinhada.  
<Madalena> É, fazia o quê com essa macaxeira? Mas... 
<Zé Neguinho> Arranca, dicasca ela e bota no fogo! Pa cozinha!  
<Madalena> Num fazia outra coisa não, com essa macaxeira? 
<Zé Neguinho> Fazia! (...) Querendo fazer bolo fazia! É que nem mandioca, né? A mandioca faz a 
farinha, as vez bota de molo, faz farinha d’água, com coco, torrada, com coco... 
<Madalena> Como é que faz essa farinha d’água?  
<Zé Neguinho> Bota em bolo, faz bolo... A farinha d’água é a massa puba, a mandioca puba. Aí 
bota no forno e bota o coco, vai mexendo.  
<Madalena> Então se eu quizer fazer farinha d’água eu pego a massa puba... 
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<Zé Neguinho>  É! 
<Madalena> Boto no fogo... 
<Zé Neguinho> No forno! 
<Madalena> No forno... 
<Zé Neguinho> Aí bota pra raspá o coco, mistura... 
<Madalena> Mistura... 
<Zé Neguinho> Aí vai mexendo.  
<Madalena> Com o coco.  
<Zé Neguinho> Como coco!  
<Madalena> A massa puba com o coco... 
<Zé Neguinho> Cum tudo! 
<Madalena> E... aí... 
<Zé Neguinho> Quando ele torrar, tira que já tá feita a farinha d’água! 
<Madalena> Isso é bom então fazer em casa de farinha, né?  
<Zé Neguinho> É, em casa de farinha, mermo.  
<Madalena> E tem casa de farinha por aqui? 
<Zé Neguinho> Aqui, mermo que eu saiba, num sei não. Mas... deve ter pra li pra frente.  
<Madalena> E lá no Pontal do Coruripe? 
<Zé Neguinho> Tem não.  Já teve! 
<Madalena> O senhor lembra de alguma... casa de farinha?  
<Zé Neguinho> Já teve, agora tem mais não. 
<Madalena> O senhor ia muito? Casa de farinha... Ô seu Neguinho o senhor num lembra não de 
nenhuma música que cantava lá na hora de... da farinhada?  
<Zé Neguinho> Hum-hum! 
<Madalena> E o iame, o senhor come como? Só... cozinhando? 
<Zé Neguinho> Também... dicasca ele, parte a rólas, dicasca e bota no fogo!  
<Madalena> Parte o quê? 
<Zé Neguinho> O iame. 
<Voz> Sim, mas o senhor falou, pa, parte as... 
<Zé Neguinho> Parte os pedaço, assim, a rólas... 
<Madalena> Ham, ham... 
<Zé Neguinho> Rólinhas... 
<Madalena>  As rólas... 
<Zé Neguinho> Hum, aí dicasca, bota no fogo pa cozinhá.  
<Madalena> Aí só faz isso cum iame, também? 
<Zé Neguinho> Só, só cum iame.  
<Madalena> Lembrava que... o senhor lembro lá, né, quando a gente tava conversando, que a, a 
sua avó né? fazia, (...) o cê num lembra de outra coisa que ela fazia não? Uma comida que ela 
fazia...  
<Zé Neguinho> Não. Hum-hum.  
<Madalena> Alguam coisa com a, com a macaxeira... 
<Zé Neguinho> Eu num tenho lembrança mais disso.  
<Madalena> É?  
<Zé Neguinho> Tá cum muitos ano... 
<Madalena> Cê tem quantos anos, seu...  
<Zé Neguinho> Quem, eu? 
<Madalena> É! 
<Zé Neguinho> Eu vô pa setenta e num sei quanto!  
<Madalena> É, né?  
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<Zé Neguinho> (...)...toda inchada! 
<Madalena> Por que isso?  
<Zé Neguinho> Isso foi cobra.  
<Madalena> Cobra?  
<Zé Neguinho> (...) mordeu. Uma mordeu aqui, a ota mordeu aqui.  
<Madalena> E aí ficou... 
<Zé Neguinho> Aí passo pa ota perna também... 
<Madalena> Foi? Isso quando o senhor tava procurando o cipó?  
<Zé Neguinho> Não, tava trabalhando, espalhando cana! 
<Madalena> O senhor já trabalhou num canavial? 
<Zé Neguinho> Já! 
<Madalena> Prá... pra usina? Quanto tempo o senhor trabalhou?  
<Zé Neguinho> Ah! Uma porção de tempo! 
<Madalena> Cê já foi ao médico pra... 
<Zé Neguinho> Não!  
<Madalena> É bom ir, né?  
<Zé Neguinho> Tomei injeção contra veneno no dia que ela me mordeu... 
<Madalena> E que cobra foi?  
<Zé Neguinho> Surucucu.  
<Madalena> Lá no Pontal isso, ou aqui?  
<Zé Neguinho> No Rumeiro. Pa perto da usina. Era da cor dessa sacola.  
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho>  Bunita. Dessa grossura.  
<Madalena> Nossa!  
<Zé Neguinho> Agora era grande, viu? Dava mais de dois metro.  
<Madalena> E matou a cobra? 
<Zé Neguinho> Não. E o outo que mordeu aqui era desse tamanho. 
(...) 
<Madalena> É mesmo, então não pode matá co, mata cobra?    
<Zé Neguinho> Se, se ela mordê?  
<Madalena> É? 
<Zé Neguinho> Se mordê já viu! Matá... já sabe como é.  
<Madalena> A pessoa morre?  
<Zé Neguinho> Fia da peste...  
<Madalena> Eu num sabia disso não!  
<Zé Neguinho> Pois é!  
<Madalena> Então se a cobra mordê tem que deixá ela ir embora?  
<Zé Neguinho> É. Mas o cara podendo matá, mata, né? Porque... eu, ela só foi simbora também 
porque, eu num pude pegar, caiu o óculo (óculos). Eu num pude pega ela. Ela tava dento do mato! 
Dento das cana! Mas se eu pudesse pegar? Ah! Podia ter até caido, né,  por riba dela, mas tinha 
matado. Tinah largado-l’a foice,  
(...)  
<Madalena> O nome desse lugar é vila de Santa Luzia?  
<Zé Neguinho>  Essa igrejinha (...) 
<Zé Neguinho> A igrejinha de Santa Luzia! 
<Zé Neguinho> É!  
<Madalena> E aqui chama Alto do Bode, né? 
<Zé Neguinho> O Arto do Bode é lá. 
<Madalena> O Alto do Bode é lá? Na pista?  
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<Zé Neguinho> Sim!  
<Madalena> Ah, então aqui já é da... da Santa Luzia, né?  
<Zé Neguinho> É.  
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GRUPO DE MULHERES 
(Fita 2 – Lado B e Fita 3 – Lados A e B) 
Local e data da entrevista: Poxim, 10/05/2006. 
 
SILVIA LIMA DOS SANTOS 
ANADEGE SILVA DE OLIVEIRA 
MARIA ENEDINA DA SILVA 
ROSÁLIA MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARIA GEDALVA SANTOS DA SILVA 
MARIA GORETH DE JESUS 
MARIA DO CARMO (DONA NÊGA) 
 
Fita 2 - Lado B 
<Madalena> É, eu falei receita, todo mundo começou a falar, né? Eu queria saber por  que, que é 
que, que é que mexeu tanto? Como é, vamo pensa então lá’tras... no passado, né? Então o que é 
que a senhora tem a me dizer assim? 
<Silvia>  Dos tempero da comida, né? 
<Madalena> É. 
<Silvia>  Olhe, eu morei até dez anos no mato. 
<Madalena> Até dez anos? 
<Silvia>  Foi. Aí, oi, num tinha, nesse tempo, num existia pimentão, num existia tomate, cibola, era 
quando ia pá feira de semana em semana que era longe. 
<Madalena> Onde era a feira, que a senhora ia? 
<Silvia>  (...) e se comia, botava feijão no fogo. E se comia assim mesmo, só com o sá (sal) comia. 
Aqui tinha uns povo que ia prá feira, no campo alegre vender peixe, levava sargado (salgado) se 
levasse coco comprava e se num comprasse comia de água e sá (sal), também sem nada dento. 
Sem nada dento. Sem tempero, não , tempero ia pra feira ou vinha práqui comprava. Mai, oi, sem 
colorá, sem, sem vinagre, sem nada, num tinha nada disso, viu? Tinha nada disso, era uma comida 
que hoje em dia nem os porco qué. Qué não, os porco num qué não! E a gente comia, e era tudo 
forte, tudo sadio. Hoje tem tudo isso e somo doente. Como eu mesmo sô doente, sofro diabete, 
sofro outro tudo. Oi, naquele tempo não, era sadio. (...) Num tinha um velho que fosse doente. 
Tudo, quando era bem cedo, pegava aqueles bocado de milho da roça, seco, fervia, acaba quando 
era de madrugada no ralo, oi, prá, prá, prá, prá... 
<Madalena> Como é que era esse ralo? Era como? 
<Silvia>  É, é comprado, de lata, feito aqueles buraquinho com o prego.  
<Madalena> Mas não fazia em casa, não o ralo não... 
<Silvia>  Fazia! Fazia! 
<Anadege> (...) Com um prego, furava todinho com um prego, e ralava o milho. Meu pai fez 
muito... 
<Silvia>  Relava o milho, oi, sabe, de madrugada. Ai relava aquele bocadão. Quando era bem cedo 
pegava uma cuzcuzeira, aqui assim conforme pouco que tivesse, aqui assim. 
<Madalena> Era cuzcuzeira como essa de hoje? 
<Todas> De barro! 
<Silvia>  Sim, é, de barro, tinha uns buraquinho como essa mais era grande os buraco.  
<Anadege> Era como uma panela, né? 
<Silvia> E um pano, aí forrava um pano prá não cair nos buraco.  
<Madalena> E não existe mais não essa de barro? 
<Silvia> Não. 
<Rosália> Existe! Cuscuzeira de barro? 
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<Silvia>  Só se ainda tive, mas que venda mais não. 
<Anadege> Existe em feira. 
<Silvia> Ié? 
(...) 
<Rosália> Existe, é porque ninguém compra mais.. 
(vozes ao fundo) 
<Madalena> Aí na feira? 
<Silvia>  Forrava um paninho, oi, forrava um paninho... 
<Madalena> Feira de Satana? 
<Silvia>  Botava o cuscuz, e cobria, sem coco. 
<Anadege> Sem mistura sem nada.  
<Silvia>  E sem mistura sem nada! 
<Anedege> (...) Fazia numa panela colocava um pano, né, e botava a massa, amarrava, na boca 
da panela, tirava a pontinha do pano.  
<Silvia> Comia, era uma comida horrivi, home, a comida do tempo antigo.  
<Anadege> Meu pai fazia a roça, meu pai fazia a roça, vendia pouco arroz. o resto do arroz ficava 
todinho prá gente comer, que era muito, era treze filhos. Minha mãe, minha mãe que pizava 
tudinho no pilão. Pizava o arroz prá cozinharprá gente comer com feijão. Fazia roça, plantava o 
feijã, plantava o arroz.  
<Madalena> Plantava onde esse arroz? 
<Anadege> Nas mata aí, porque era terra se São José tudo, não tinha não era da usina, onde a 
pessoa queria, fazia a roça, e plantava, colhia, no tempo da colheita. Era muito feijão, muito arroz... 
<Silvia> Arroz... 
<Anadege> Batata, meu pai plantava muita. 
<Silvia> Fava, feijão, muita fava.  
<Madalena> Mas quando plantava e colhia, é... mais gente trabalhava junto? Como é? 
<Anadege>  A família toda, família grande, tudinho trabalhava, e quando colhia vendia pouco o 
arroz, a gente deixava tudinho só pra passa o ano todinho comendo.  
<Madalena> E prá colher, colhia todo mundo junto também? 
<Anadege> Todo mundo junto. Era. E deixava o arroz lá, num apodrecia, num dava o bicho, e 
minha mãe ficava pisando, pisava e depois ia seçar no vento cozinhava, misturado no feijão. 
Cozinhava separado, né? Misturado no feijão, ai cozinhava tudo junto – arroz, feijão (...)  
<Silvia>Ribacam, né, ribacam. 
<Anadege> Como? 
<Silvia> Ribacam é o feijão cozinhado com o arroz dento, aquela panelada, aí incha, fica aquele 
bocadão do arroz cozinhado dentro do feijão. Aquela misturada. Não precisava nem farinha. Não 
precisava nem farinha se não pudesse butá. As vez as condições também não dava prá comprar 
farinha, né?  Aí cozinhava o feijão, com água e sal, sem verdura nenhuma que não existia. Aí, 
botava aquele bocadinho de arroz também prá cozinhar dentro do feijão! E já ficava como se fosse 
aquela sopa, aquilo bem grosso! 
<Voz> Pa come assim! 
<Madalena> Dona Silvia, a senhora falou que as vezes ainda comprava farinha. A senhora comia 
muita farinha?  
<Silvia> Comia, inda hoje, eu mermo, inda hoje, tirando da farinha, matô. 
<Vozes> Eu também. 
<Madalena> (risos) 
<Silvia> É! Num gosto de arroz, nem de macarrão. Eu acho que é o costume, né? E do tempo 
antepassado ainda, né? 
<Daniel> E essa farinha, ela vem de onde? 
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<Silvia> Aqui mermo, a gente fazia aqui.  
<Voz>  A gente pranta, ... 
<Voz>  Mandioca, a gente ia raspa... 
<Madalena> Mas plantava onde? 
<Voz>  Plantava... 
(...) 
<Voz>  Plantava nas terra onde é agora tudo virado em campo. 
<Madalena> Peraí dona Silvia, né? É... Agora dona... 
<Gedalva> Gedalva. 
<Madalena> Gedalva. Dona Gedalva. Me fala então da farinha, dessa... 
<Gedalva> Eu só fazia raspa, porque eu  fui criada sem pai, eu num tinha pai, a minha mãe era 
assim, era chamada porque aqui, dava aqueles monte de mandioca, quem plantava, né? Ai 
chamava as mulhere prá ir rapá mandioca, eu pequena ia também com a mamãe. Aí pronto, com 
aquele pessoa dono daquela farinhada fazia aquelas farinhae cada pessoa que ia raspa mandioca 
eles davam. Era naquele tempo era litro, cuia, aquelas cuia e meia cuia e tudo e dava aquele 
bocado de farinha, dava massa prá fazer beiju, aí dali era a gente se alimentava assim mermo 
tinha arroz, num tinha macarrão num existia (...) nada não era o feijão de água e sal se não com 
coco, e o arroz era de coco prá toma café puro, de manhã, quando tinha o café, quando não tinha 
era água com arroz. A rente (gente) foi criado assim. É como dizia... como ela disse, a gente foi 
criado assim mas era todo mundo sadio, num tinha os problema que tem hoje em dia. Hoje em dia 
todo mundo come muita verdura, tudo adubado, que num sei o quê, tanta coisa, tudo doente. Vévi 
tudo se acabando. Por cau’de quê? Por causa dessas comida hoje em dia e tudo no adubo, é tudo 
com tanta coisa e a gente vévi tudo doente. Mas antigamente comia era umas comida simple mas 
era sadia, tudo nas panela de barro, cozinhado com lenha e a gente era sadio.  
<Leodina> Hoje parece que os médico até conhece que diz a mim que eu, nem coma pimentão, 
num coma tomate, num é? Nem pimentão nem tomate, é prá num come, ele diz que num coma. 
Agora eu também num como.  
<Madalena> Ô, Dona Leodina! 
<Leodina> Eu posso come mas eu num como.  
<Rosália> (risos) 
<Madalena> Dona Rosário ta morrendo de rir. 
<Voz>  Hein? 
<Rosália> (Risos) 
<Madalena> Dona Rosário tá morrendo de rir.  
 (vozes ao fundo) 
<Madalena> Dona, dona Gedalva! Dona Gedalva a senhora falou assim: que ralava, né, a 
mandioca.  
<Gedalva> A gente rapa com uma faca, a gente raspava com a faca e lá, era cevada no catatu, né, 
na ca’de farinha (casa de farinha). 
<Madalena> Cevada onde? 
<Gedalva> No caitatu na casa de farinha. Prá fazê  a farinha, a farinha era feita, a farinha, aqui 
mesmo. 
<Madalena> A senhora lembra de ... de alguma cantiga? 
<Gedalva> Não... a gente num cantava nada não... 
(risos) 
<Madalena> Quando fazia este trabalho  
(...) 
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<Gedalva> A Letícia sabe. Que a gente, a gente cantou até ela cantou até na, na,  no São João na 
roça que a gente fez casa de farinha, butemo a roda de puxa mandioca, tudo, tudo a rente (gente) 
fez, o rapaz fez com tudo aí.  
<Madalena> Cadê a letícia? 
<Voz>  A ela mora lá... 
(...) 
<Gedalva> Aí ela canta, eu mermo num sei de música. 
<Madalena> Dona Rosário tava morrendo de rir, Dona Rosário.  
(Risos) 
<Madalena> Dona Rosário, a senhora, a senhora tem coisa prá contar também, né? DA casa de 
farinha, num tem? (...) Então conta prá gente um pouquinho! 
<Rosália> O que eu tenho prá conta é... o meu pai fazia muita roça, né? 
<Madalena> Ham. 
<Rosália> Aí quando arrancava a mandioca chamava aquelas mulheres prá rapa mandioca, aí 
rapava, cevava, quando num prensava as massa a mulhé tirava a massa prá fazer beiju, e ele 
fazia a farinha, e era assim.  
<Madalena> Isso quando? Em que ano? 
<Rosália> Ah, meu Deus... pela idade de ... sete, oito ano que eu já trabalhava de roça mai meu 
pai. Eu plantava arroiz, milho... era assim.  
<Gorete> Nos anos 50, por aí.  
<Madalena> Nos anos 50? 
<Gorete> Eu sou de 54. Ela é mais velha que eu! 
<Rosália> Eu sou de 42.  
<Madalena> A senhora... a senhora... como é o nome da senhora? 
<Gorete> Gorete. 
<Madalena> Dona Gorete... Háh, Maria Gorete de Jesus.  
<Gorete> (risos) 
<Madalena> A senhora... nasceu em 54? 
<Gorete> Foi. 
<Madalena> E nasceu aqui? 
<Gorete> Nasci no alto do Dacote, Junqueiro, mas hoje é Teotônio Vilela. Mas eu sou 
praticamente sou daqui porque eu vim com um mês de nascida. 
<Madalena> Ah, sim (...) Dona Maria Gorete.  
<Gorete> Vim com um mês de nascida, aí pronto, me criei aqui no Poxim (...) 
<Madalena> E a senhora tem alguma coisa mais prá falar sobre essa casa de farinha que ela tava 
contando aqui? 
<Gorete> Todos nós aqui, né, do povoado sabe , é,  é,  rapa mandioca, ceva mandioca, né? Tudo 
de ca’de farinha... 
<Madalena> E não tem casa de farinha aqui, né? Todo mundo sabe... (...) 
<Gorete> Tem não. Tem uma lá na pista, tem... 
<Voz>  E outra lá em cima! 
<Gorete> Vizinha da Betinah, é, tem.  
<Madalena> Mas vocês num vão lá? 
<Gorete> Agora mais não porquê ninguém ta mais trabalhando.  
<Voz>  A casa de farinha que nem antigamente. (...) 
<Gorete> A gente cantava ,er,o era assim, música prá tirar versos, num é? Era, a gente cantava, 
todo mundo assim sentado, um monte de mandioca, muieres tudinho arrodiada, né, raspando 
mandioca, a rente (gente) cantava assim, é, é, é, música tirando verso, cada um que tirasse um 
verso, (...) 
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<Daniel> A senhora lembra de algum? 
<Gorete> Hein? 
<Daniel>  A senhora lembra de algum? 
<Gorete> Lembro! 
<Madalena> Então... 
<Daniel>  Como era? 
<Gorete> É... A rente (gente) cantava coqueiro da Bahia, (...) né Nadege? E outras, e outras moda 
que as menina lá cantava.  
<Daniel> E como era a música? 
<Madalena> Então... 
<Daniel> Dá prá cantar um pouquinho? 
<Gorete> A rente (gente) cantava assim: 
“Coqueiro da Bahia 
Quero ver meu bem agora,  
Quer ir mais eu vamo,  
Quer ir mais eu vambora”. 
Depois que a gente, cantava assim, aí tirava o verso: 
“A palha da cana fita 
Enfeita canavial 
A palha da cana fita  
Enfeita canavial 
Tomara que meu benzinho 
Me tire desse penal! 
E cada um tirava (risos) seu verso, né? A rente (gente) cantava bastante, na? 
<Madalena> Lembra (...) 
<Gorete> Era, são muitos versos, muito, muito, muit, ela também sabe que cada um que tava ali 
tinha que tirar um versinho, num é? 
<Madalena> Dona Rosário (...) um versinh prá gente, Dona Rosário! (risos) Oh, a senhora pode até 
segurar o gravador se a senhora quizer. 
<Rosália> Molhér, o que é que eu vou conversar? 
<Voz>  Você nu sabe um versinho 
<Madalena> Não, um versinho 
<Voz>  (...) um versinho! 
<Madalena> Ó, a dona Maria Gorete, é... tirou um versinho. Cê num lembra não de um versinho? 
<Rosália> Vô tirar um versinho que a minha mãe sempre gostava de... de tirar numa roda: 
“Minha panela de doce 
Quem te comeu a metade 
Quem não guarda teu segredo 
Como qué que os outros guarde” 
(vozes) 
<Madalena> Da mãe da senhora, da época da mãe da senhora... Ó, Dona Rosário já lembrou, 
Dona Maria Gorete , Dona Gedalva? 
<Gedalva> Ai, minha mãe... minha mãe tirqva tanto verso (...) perto de mim... 
<Rosália> Tem outro: 
“Alicrim verde se chama  
Uma esperança perdida 
Quem não logra seu desejo 
Como...” 
<Voz>  “Resta te perder a vida!” 
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<Rosália> “Alicim verde... perdi...” – Sei mais não. 
“Alicrim verde se chama 
Uma esperança perdida 
Quem não logra seu desejo 
Mais antes perder  a vida” 
(...)Num me lembro mais não, quando eu me lembra (...). 
<Madalena> Quando lembrar a senhora diz. (...) Mas ó, ela se lembrou de dois, num foi? Nè dona 
Gedalva?  
<Gedalva> Eu agora num tô lembrando não. (...)  
<Voz> (...) Ele gostava muito de plantar mandioca, ou  (...) mesmo assim plantava muito arroz aqui 
também, ne? 
<Madalena> É, do arroz. 
<Voz> Muito arroz. E a gente, ela assim, cortando o arroz, os homens cortava o arroz, e a gente 
trazia aqueles móio, né, prá trazer pro paios, que chama paiol onde batia – prá, prá – né? E as 
semente iam (...) sol quente, né? O sol bem quente, e a gente cantava... eu mermo gostava de 
cantar:  
 “Adeus mãezinha  
eu vou te deixar 
o meu destino  
Deus é quem dá 
Tenho saudade 
Da minha terra 
Da capoeira  
Do pé da serra” 
E cantava essas coisa assim. 
 
<Voz> Era isso que a gente cantava muito , o sol quente... queimando a pele, num é? O sol quente 
a gente cantando (...) aquela alegria! Num é ?  
<Voz> Tempo passado 
<Voz> E tempo passado ... era feliz da vida. Depois que terminava, de, de (...) mais de meio dia, 
assim que ninguém tinha horário pra, pra, negócio de almoço ninguém chamava almoço. Era janta! 
“ – Vamo janta!” Aí já tava aquela panelona de barro bem grande de arroz cum, cum peixe 
cozinhado só com cibola e colorau, (risos) massunim e o coco, viu? Coco era muito, aí sentava 
todo mundo... 
<Voz> E o pimentão, tinha? Tinha alho? Alho? 
<Voz> Num tinha pimentão, num tinha, num tinha tomate, num tinha alho, nada, nada, nada, era só 
naquela base.  
<Voz> Se plantava não, por aqui, horta? 
<Voz> Não tinha de maneira nenhuma. Era uns tomate bem pequenininho, né? Nem era pra todo 
mundo, a gente num conhecia negócio de verdura, essa coisa de cenoura, batatinha, quem sabia? 
Ninguém conhecia, Era só cebola. 
<Voz> Num chegou(...) 
<Voz> Tinah tomatinho nera? 
<Voz> Era, bem miudinho. 
<Voz> Aqueles pé de tomate., tomate bem pequenininho parecia ova de bagre.  
<Voz> Era.  
<Voz> Dava logo de monte. 
<Madalena> Parecia o quê? 
<Vozes> Ova de bagre! 
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<Voz> (...) 
<Voz> Se pegava um monte, assim, a mão cheia botar assim dentro da panela  
(risos) 
<Voz> Assim, mas era uma comida deliciosa, viu, preparada no fogo de lenha. Ela vai contar. 
<Voz> Eu pequena morava nas palmeira, aí... mas já sabida que quando cheg... morreu um, um lá, 
aí enterrava aqui. Aí viemo enterra. Quando cheguemo aqui, cozinharo uns bagre sem colora, que 
quando eu fui come, tinha o iê do difunto, eu digo – “Eu num quero não!” 
(Risos) 
<Voz> Apesar de (...) porque era do peixe sem colora.  
<Madalena> (risos) Ai, meu Deus! 
<Gorete> E não existia também colorau, né? É safroa. Num é? Eu não sei se por aqui tem algum 
pé de safroa. Tem não, num é? Eu n~]ao sei se por aqui tem algum pé de safroa. Tem não num é? 
<Madalena> Mas tinha? 
<Voz> Tem mais não tem mais não. 
<Madalena> Safroa? 
<Gorete> É, aqui existia.  
<Madalena>  O que mais que existia, Dona Maria Gorete, que num existe mais? 
<Gorete> É é safroa, tinah outra – o que era mais? 
<Voz>  Tempero vocês compravam? 
<Gorete> Não Tempero? Não...tinha tempero não, meu filho! 
<Rosália> (...) Tempero comprava assim o cominho, e a pimenta torra em casa e pisava.  
<Gorete> Era assim que fazia temp... 
<Rosália> Que eu ainda tenho o Pilão da minha mão , bebm miudinho de duas boquinha, num 
era? 
<Voz>  Você ainda tem (...) 
<Rosália> Tenho, tenho. 
<Madalena> Pra Pilar Pimenta Dona Rosário?  
<Rosália> Sim, pá... pisá tempero. 
<Madalena> Ah, tá. 
<Rosália> Eu tinho o pilãozinho.  Meu pai trazia, da feira, e minha mãe pisava. Num existia 
tomate... grande.  
<Madalena> A senhora temo pilão.  
<Rosália> Tenho.  
<Madalena> A senhora deixa eu tirar uma...  
<Rosália> Tá em Maceió.  
<Madalena> Ah... 
<Rosália> Mas tão em Maceió. 
<Madalena> (...) Tirar uma fotografia. 
<Voz>  No museu tem, no museu dos devotos tem, pilãozinho.  
<Rosália> Viu? Aí não existia assim, tomate grande, mas quem plantava assim no quintal, plantava 
aqueles tomatezinho bem miudinho... chamava... 
<Madalena> Igual uma cerejinha, assim. 
<Voz>  É, chamava tomatinho 
(Risos) 
<Rosália> Minha mãe gostava muito de botar em muqueca, tomatinho, sabe?  
<Madalena> Huim, sei.  
<Rosália> Botava azeite doce, que hoje num existe mais, diz que era aquele azeite galo... diz que 
era azeite doce mas antigamente a gente comprava ele assim... de retalho, mas era azeite doce 
mermo, legítimo.  
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<Madalena> Onde que comprava? Na feira... 
<Rosália> Comprava aqui mermo! Nas venda aqui.   
<Voz>  E, coruripe, né, que era a cidade. 
<Madalena> Mas comprava como, ele, assim, era na... 
<Rosália> Comprava assim, dava uma... 
<Voz>  (...) hoje como é que a gente chama? Ml, né? Aquela quantidade assim.  
<Rosália> A gente comprava assim, quinhentos reis, dez toin... 
<Madalena> Dez quê? 
<Rosália> Dez toin.  
<Madalena> Em que ano isso? 
<Rosália> Num sei dizer o ano... 
<Madalena> Engraçado que eu tava vendo outro dia, né, um... livro, né, falar alguma coisa sobre o 
Poxim. Um livro bem antigo. E falou assim, que aqui tinha muita plantação de mamona. É mesmo? 
<Vozes> Existia! 
<Voz>  Mamona é.  
<Voz>  Hoje tem muita. 
<Voz>  Nasce muita. 
<Voz>  Só se chover lá no quintal do terreno da casa do meu pai, nasce muita, muita que fica em 
quantidade.  
<Rosália> Agora a gente num alcançou mais não, esses plantio de mamona não. 
<Madalena> A senhora não alcançou não, né? 
<Rosália> Ham, ham. Agora eu alcancei, a minha mãe, quando... se alumiando assim, com óleo de 
mamona, de mamona. 
<Madalena> Ela fazendo o que? 
<Rosália> Com óleo, botava no candieiro aqueles óleo de mamona pa ascender o candieiro.  
<Voz>  Que num tinha gás.  
<Rosália> É, o querozene.  
<Voz>  Faziam muito pra queima. 
<Rosália> Pra queima.Aqui como se fosse querozene.  
<Madalena> Então... 
<Voz>  (...) 
<Voz>  Caldo e fazia aquela farofa. Arroz só se fosse assim, pra comer à noite que já era café. 
<Madalena> Farofa de peixe nunca ouvi falar.  
<Voz>  Não? 
<Madalena> Como é que é, dona, dona Maria Gorete? 
<Gorete> A gente cozinha o peixe com o caldo, né, aquele caldo, bota coco no peixe, que vocês 
chamam ensopado, né, peixe ensopado, que é no coco, né? E a gente cozinhava assim, muqueca 
que a gente fala, é isso, num é, bota coco no peixe e do caldo fazer, aquela, bota farinha, fazer 
aquela farofa como faz farofa de... cenoura, de... num é? 
<Rosália> Acabá fazia um molho... 
<Gorete> De molho só cum limão e pimenta. E pronto, era isso o almoço. Num tinha peixe.  
<Madalena> Eu nunca comi farofa de peixe. 
<Voz>  Hoje o pessoal só fala em escabeche. 
<Madalena> Eu nunca comi. Eu comi pirão, já. 
<Gorete> Pois esses pirão que vocês fala é o escaldo, aqui o povo chama liguento, óia! – Come 
liguento hoje! 
<Madalena> Ah, lingüeta, então o pirão aqui é ligueto, né. 
<Gorete> Aqui é, o pirão que vocês chamam hoje, é o lingueto de antigamente! 
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<Rosália> E a farofa é aquela farofinha seca, ruim é, bota farinha no caldo do peixe, e faz aquela 
farofinha seca 
<Madalena> Nunca comi. Nem sabia que existia. 
<Gorete> Apôis existe! Pra nois aqui, existia. Essa geração de hoje num conhece que meus filho 
mesmo num sabe o que é farofa de peixe. 
<Madalena> Então a senhora num faz farofa de peixe? 
<Gorete> Não, pra eles não, eu quem como! 
<Rosália> peixe era negócio assim de peixe frito, assado na hora, 
<Gorete> É  
<Madalena> É  
<Rosália> É  
( Várias vozes ao mesmo tempo). 
<Gorete> (...) Tinha que fazer o óleo de coco, num é, tinha que fazer o óleo do coco. 
<Madalena> Como é que faz o óleo do coco? 
<Gorete> Raspa o coco, tira só o sumo e bota pra ferver bem muito, num é, depois ele dá o ponto 
né, fica só o (...) . Aquele branquinho do coco, ai ele vai, cria uma bôrrazinha, que aquela borra a 
gente aproveitava, depois botava a farinha, muitas vezes tomava até café, servia de café à noite. 
Num é aquilo ali. 
<Madalena> É 
<Gorete> Era. E o óleo guardava, que era pra ir fritando o peixinho no óleo do coco e botar no 
cabelo. E botar no cabelo, que era o, o ... creme. Um cheiro de cocada com 
 (Risos) 
<Gorete> Na época da festa de São José ás vezes raspava vela banha de espramaxte – num era 
assim? 
<Madalena> Como? 
<Gorete> Banho de spramaxte, num sei, assim que minha avó chamava. 
<Madalena> Esplama? 
<Gorete> É esprama-se ... é ... 
<Voz>  espramaxte 
<Gorete> Num é espramaxte, num é, que chamava? 
<Voz>  ( Varias vozes ao mesmo tempo ) 
<Gorete> Isso! Ai butava aquela raspinha das vela dentro do óleo quente, é ela derretia, ai fazia 
aquele creme, como a gente ainda ainda usa hoj, o creme, fazia isso, ai botava no cabelo ia pra 
festa de São josé todo mundo...  
<Voz>  Nos trinque. 
<Gorete> Com creme no cabelo. Ninguém come,é hoje pronto, quando chegava assim a festa, ai 
já tava aqueles, aquelas banherinha que era de vaselina, ai quem podia comprava, comprava 
aquela bem cheirosa, num é, e a gente num podia fazia essa banha que era, ainda foi coisa da 
minha avó, né. 
( Varias vozes ao mesmo tempo) 
<Gorete> Passava leite de coco também! (...) passava óleo de coco também, (...) servia 
pra,pra,pra, servia, oi o creme do coco, o óleo do coco pra tirar as feridinhas da canela. 
<Voz>  Era um cheiro de cocada, menina. 
<Madalena> ( Risos)   
<Rosália> (...) A Maria Norma uma vez inventou de botar óleo de coco no cabelo  
<Voz>  Luiz fez ele tomar banho. 
<Gorete> “Norma, isso fede! Catinga danada!  
<Voz>  oxente, doutor, isso é azeite de coco”. 
(Risos) 
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<Madalena> Do, Dona, Dona Rosário, a senhora falou assim, uma outra hora ai, né, a senhora 
falou que, quando o peixe, né,a senhora falou assim: “Ah, porque antes era peixe fri... antes era 
peixe assado 
<Rosália> Assado 
<Madalena> assado na  brasa 
<Rosália>  Na hora 
<Madalena> Como é que é ..., como é que era? A senhora lembra a receita? 
<Rosália> Agente ajeitava coquinho 
<Madalena> Coq... 
<Rosália> Sim, coquinho de coqueiro, uns coquinho novo, as vezes cai, ai seca, sabe, ai a gente, 
ai a minha mãe pegava , botava no fogo, fazia aquela brasa, né, ai espalhava a brasa assim, 
botava na grelha, e passava sal no peixe, e botava ali na grelha e ia assando. Tudo naquele 
fogozinho brandinho, ficava um peixe tão bem assadinho, amarelinho...! oxente! Botava nas 
tinhanha, peixe assado, a gente comia a semana toda. 
<Madalena> Tinhanha? 
<Todas> É 
<Rosália> è um balaio de cipó raso, a rente (gente) pendura, que nem urupema. 
<Madalena> Eita, e o que é urupema que eu num sei? 
<Rosália> Oi! 
<Todas> Risos   
<Rosália> Aí butava assim umas corda, que fazia delas (...) e pendurava assim, em cima, da casa. 
<Voz>  Acima do fogo... 
<Rosália> Acima do fogo... Aí eu pa tirar escondido, era tartaruga seca, era peixe assado, era 
camarão, eu butava dois  tamburete, ficava em pé puxava assim nas tinhanha que a coitada (...) 
Quando a minha mãe chegava:  
 -“Rosário?” 
 -“Inhora?” 
 -“Você mexeu ali?” 
 -“Não senhora.” 
 -“Que foi que você tirou?” 
 -“Nada, minha mãe.” 
 Que as vezes eu   tirava camarão, tirava tartaruga, tirava peixe seco pá dá pa o povo, né? 
Minhas vizinha, quem... passava mais necessidade, né? Que eu graças a Deus fui criada de 
barriga cheia, que o meu  pai pescava, meu pai roçava... 
<Gorete> A tinhanha, ela, só que ela não é feita desse material. Ela é feita de cipó. 
<Rosália> De cipó. 
<Madalena> A tinhanha. 
<Gorete> Sim, é como... já conhece um balaio, balaio? 
<Madalena> Sim. 
<Gorete> Sabe o que é um balaio, né? 
<Madalena> Sei. 
<Gorete> Então a tinhanha é mais rasa do que um balaio. O balaio cresce mais um pouco assim 
pra cima, e a tinhanha fica nessa posição, assim, sabe, dessa... desse jeito aqui. Agora sendo de 
cipó, que aqui a gente chama arupe... como é, arupema, né? 
<Madalena> Aru... aru... 
<Gorete> Arupema, é esse aí que chama, e a tinhanha, é que é do cipó. Então bota assim as 
corda aqui, aqui e aqui e aqui – e pendurava. Aí faz aquele jeitinho, pendura lá... 
<Rosália> Que nem um mosquiteiro. 
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<Gorete> Aí casa de palha num é, casa de palha com as linha roliça que não era nem essa, de, 
de, de serraria, aí amarrava aquela corda de trança, já tem oito lugarzinho lá fora pa amarra, que é 
pa quando a gente tira o laço... tira o laço, aí vai descendo. Aí é que a gente tira o que, tirava oo 
que queria, o peixe ou o camarão, depois suspendia de novo. As vezes butava até uma cuia, sabe 
o que é uma cuia? 
<Madalena> Não. 
<Gorete> Num sabe,né, é que chama cabaça, cabaça, aquele... 
<Madalena> Sim.  
(...) 
<Gorete> Fazia aquele je... colocava uma cabacinha, de fundinho pra cima com a corda já grande 
que é pro rato não descer, num é, que ele desliza,ele não descia. Aí, nessa parte aqui, da, da 
corda, ai tinha a cabacinha, né Dina? (...) 
<Todos> É, é... 
<Madalena> E, e, usava, essa cuia, né, a cabaça... 
<Gorete> A cabacinha. 
<Madalena> Não! Mais pra carregar água, que não tinha assim, quartinho de barro, que nem hoje 
a gente tem. Já existia, mas nem todo mundo podia comprar, né? 
<Voz>  Naquele tempo num existia garrafa témica. 
<Gorete> Isso fazia bacia, também... 
<Madalena> Bacia? 
<Gorete> Era, coité, lá em casa ainda tem coité pra, pra, que botava na me... no chão que 
ninguém tinha mesa, também nem todo mundo tinha mesa. Era a bacia da farinha. Que colocava 
assim no meio, forrava um paninho assim, como e rente (gente) ta aqui, né, só que era barro. Aí 
colocava o pano, botava o coité no meio, que era da farinha, pra coloca aqui  esse... 
<Madalena> E coité é o quê? 
<Gorete> É essa mesma coisa. 
(...) 
<Gorete> Feita de cuia, mermo material, né, que é planta.Ainda num viu uma, um, pé de... 
<Voz>  É feito da cabaça. 
<Gorete> É, porque tem a cabaça, agora é o mermo material, só que é o jeito diferente, lá no 
museu tem. 
<Madalena> Não,mas eu queria que ela, que ela explicasse. 
<Gorete> Tem a coité, entendeu, pé de  coité, elas são redonda, aí fazia bacia. Lavava prato, 
quando a coité é grande que tem delas que é bemm assim, oi. Aí servia de bacia pa lava prato, pa 
butá (...) peixe,,, camarão que a gente debarbasse, aí colocava ali dentro. Ou noo contrário era 
agrida, nera? Nera agrida, que chamava também, que é feita de barro. 
<Madalena> É, é... 
<Gorete> Era, são essas coisa, essas vasilha que usava aqui. 
<Madalena> Não tem mais nenhum agridá não, né? 
<Gorete> Lá no museu tem! 
<Voz>  Gamela... 
<Gorete> Sim, gamela também que é feita de madeira, né?  
<Voz>  Que é feita de madeira... 
<Gorete> Eram isso, a gamela era pra também fazia pra lava prato, pa salga peixe, pra lavá roupa, 
pra amassar o bolo na quaresma, se você vê um bolo da quaresma aqui é tão gostoso! Mas tão 
gostoso,tão bom... 
<Madalena> Eu venho aqui, comer... 
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<Gorete> ... de preparar a gamela já tinha, aquela gamela já reservada pra os bolo da quaresma, 
né,bem grandona, bem branquinha, e aqui é pra penerar a massa, viu, pra fazer o bolo a gente tira 
a mandioca puba nisso aqui, viu, a gente tira no rio. 
<Voz>  No São João, não? 
<Gorete> A gente bota a mandioca pra pubá no rio, depois vai tira da casca, e passa aqui já vem a 
massa. Aí vai pra casa de farinha, imprensa, num é! Pa vê como é a prensa – imprensa, aí já vem 
a massa seca... Depois de já ta a massa imprensadinha a gente aqui, ó, faz isso, entendeu? Já na 
gamela, hoje é bacia, mas naquela época era na gamela, penerava tudinho que era pra poder 
amassar o bolo com as mãozinha assim,  né, que não é batedeira não que nem hoje. Com muita 
força, aí coloca ovos, que naquele tempo não tinha ovo de, de granja, não era de capoeira, né? 
<Madalena> Melhor ainda! 
<Gorete> É, ovo de capoeira,manteiga, cravo, canela, fica tudo uma, uma delicia – como diz a 
Tereza  - uma delícia. Tão gostoso! É assim que agente trabalha. Hoje, acabou tudo isso, né, 
porque nem gamela a gente tem, algumas  pessoas, algumas continua fazendo.  
(...) 
<Madalena> Então, é, eu queria tanto ver... 
<Gorete> Só na Quaresma (...) só na Semana Santa, né? 
 Só na Semana Santa, é. 
<Voz>  Quinta Feira Maior! 
(...) 
<Madalena> Quinta feira. 
<Gorete> Quinta feira, é.  
<Madalena> Quinta Feira Santa, né? 
<Madalena> Quinta Feira Ma... isso. 
<Madalena> Aí, aí cê vai que horas pro rio pra fazer, pra começar a fazer esse bolo? 
<Voz>  A massa é tirada na quarta.  
<Gorete> É.  
<Madalena> Tira a massa na quarta? 
<Gorete> Tira na quarta feira, é.  
(...) 
<Gorete> Por causa da, do, da, assim, da, do trabalho, porque dá muito trabalho. O forno, já viu 
um forno de assar o bolo? 
<Madalena> Não. 
<Gorete> Ela tem.  
<Silvia> Aqui tem.  
<Gorete> Pode ir olhar que ela tem. 
<Madalena> Ta, depois vou olhar. 
<Gorete> Depois ce vai olhar.  
<Madalena> Depois nós vamos olhar, viu dona Silvia? 
<Gorete> E hoje a gente tem assim, bandeja, que tem as bandeja de alumínio, mas na época, né, 
da, da, da, dos nossos antepassados, era feito  assim. Num tem essas lata de querozene? Num é? 
Aí mandava abrir e fazia o jeitinho, era essa a forma de assar o bolo do, do, da, da gente aqui. O 
bolo de massa puba. Hoje todo mundo tem forma, que compra aí, por aqui que vende, né? 
<Madalena> E como é que sua, que sua avó fazia, assim? 
<Gorete> Botava a folha de bananeira  
<Voz>  Com folha de banana.  
<Gorete> Hoje ninguém precisa, só passa essas margarina, né? Passa margarina na, na, na 
bandeja, na época ninguém passava margarina que também num tinha. Era aquela manteiga. 
Legitima mesmo, né? Pa bota só no bolo, que ninguém tinha como bota na lata. E chamava lata. 
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Folha de assar bolo, num era assim? E cortava a folha da bananeira pa assa no forno, pa ela fica 
murchinha, aí corta bem direitinho e cobre, a lata, direitinho depoi bota o sumo do coco tirado 
assim no pano, aí espalha com a culézinha  (colherzinha), depois coloca a massa, aí daquele 
mesmo sumo bota por cima e leva pó forno.  
<Madalena> É... 
<Gorete> É assim que a gente faz. 
<Madalena> Mas ainda, ainda... 
<Gorete> Ainda faz 
<Voz>  Toda Quinta Feira Santa a gente faz. 
<Gorete> Eu só gosto quando é assado na folha da banana. Desse jeito. 
<Madalena> Então esse bolo, então, esse bolo, ele é feito... quase do mesmo jeito que era feito 
antigamente, né? 
<Todos> É, é. Do mesmo jeito. 
<Gorete> Só mudou mermo só a fôrma de fazer mas o bolo continua do mermo jeitinho. 
<Madalena> Mas se a senhora quiser também, fazer... 
<Gorete> Mas eu faço assim, com a folha da banana. 
<Madalena> Ham. 
<Gorete> Eu forro, sabe... 
<Madalena> Que a folha de bananeira ainda tem,né?  
<Todos> Tem muita. 
<Gorete> A gente faz assim. Eu acho mais gostoso. 
<Madalena> E isso (...) a gente vai no rio, num foi? 
<Gorete> Pra tirar a massa, num é? 
<Madalena> Pra tirar a massa. 
<Gorete> Pra tirar mandioca. Oi, a mandioca, você conhece a mandioca, num é? 
<Madalena> Sim. 
<Gorete> Aí bota tudinho, tira a areia? (...) Bota em casa. Ela agora bota em casa, porque o rio 
não tá também tão bom como antigamente... 
<Madalena> É, é.  
<Gorete> Tá meio contaminado, aí a gente ta colocando em casa. Mas muita gente ainda coloca a 
mandioca de molho no rio. Tira aquela areia todinha, bota nuns saco de nalho. Antigamente era em 
caçuá. Conhece caçuá?  
<Madalena> Conheço. 
<Gorete> Pronto, naquela época, colocava no caçuá, ou num balaio, deixava lá, cobria com palha 
de coqueiro, dentro d’água num lugar bem rezervadozinho, colocava ele lá, deixa, com quatro dia 
ta puba a mandioca.  
<Madalena> É mesmo? 
<Gorete> É. Aí a gente vai tirando a casca, né, aquela mandioca fica aquela, aquelas palha, com a 
massa. Aí a gente vai quebrando, tirando aquelas borra, da, da mandioca que é aquelas palha e 
vai tirando a massa, né, num saco de pano, depois a gente lava bem lavadinho, né, vai colocando 
água, dentro, e vai balançando prá lá e prá cá, e nos sepo, sabe o que é sepo? 
<Madalena> Não. 
<Gorete> Nos sepo onde a gente ia, umas táboa que a gente chama de sepo de lavar roupa.  Aí já 
tem  oto (outro), forra oto pano, oto saco de plastico, e coloca os saco em cima, porque lavá roupa, 
né, a gente coloca assim pa butá em cima. Aí começa isfré... É interessante: começa ispremendo 
prá lá, duas, três, em cima do saco, é uam diversão muito boa. 
<Madalena> E ninguém nessa hora num canta nada também, né? 
<Todos> Risos 
<Gorete> Não! Nessa hora ninguém canta não! Aqui fica só suando! 
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<Madalena> Só suando, né? 
<Gorete> Depois a gente consegue encontrar a  Léo (...) 
<Voz>  A Léo é quem sabe mais dessas moda... 
<Madalena> Mas a, a Léo canta, também, fazendo bolo? 
<Gorete> Ah! Tudo é uma festa!  
<Voz>  (...) canta aqui até quando vai construir as casa. 
<Madalena> Então quando constru... 
<Voz>  Quando vai construi as casa de taipa. Aí o pessoal fazia o barro, o barreiro , fazia o 
barrero, e depois da, do barro feito se agarrava tudinho, os velho, as pessoa, os home um com o 
outo, e saia pizando  o barro, cantando, cantando, tudo cantando e pizando o barro, né? 
<Madalena> Quem, quem que pode lembrá duma cantiga dessa aí prá... fazer a casa? 
<Gorete> Olhe, prá, prá, prá se fazer assim o barrero... 
(...) 
<Voz>  Vô chamá ela. 
<Gorete> É, pro barrero ela sabe.  
<Madalena> É? 
<Gorete> É. Mas eu mermo, quando ia prá assim prá essas folia né... 
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FITA 3 – LADO A  
<Madalena> Então, Dona Gorete, a, a Anadege ... dona Anadege falou, né, que na tapação da 
casa, também tinha cantoria, né? 
<Anadege> Tem! Muita cantoria, muito verso.  
<Voz> Quando, quando tem muita gente trabalhando junto parece que (...) Anadege canta, é tudo 
cantando de lá a gente já ouvia, já sabia onde é que tava tapando uma casa, porque eles ficava de 
longe, eles tudo cantando. 
<Madalena> E a dona Gorete... 
<Anadege> Abraçado um com o outro assim pisando tudo (...) eles ficavam tudo melado de barro! 
<Madalena> Em círculo, é, dona Anadege? 
<Anadege> Sim, até fica o barro no ponto de tapá. 
<Madalena>  Assim como a gente só tá aqui agora? 
(Todos falam ao mesmo tempo) 
<Voz>  Os homens, né, sempre prá fazer o barrero, o barrero é ajuntá aquele bocado de barro, 
abre um buraco assim no meio, e a gente ia carregando água do rio tudo com um pote, e jogando 
ali naquele meio, né, do, do, barro. Aí eles iam misturando a água com o barro né, prá poder ligar.  
<Madalena> Dá a liga, é.  
<Anadege> (...) Prá poder botar na parede. Mas nessa processo assim deles tá com a inchada 
traçando o barro, que nem faz massa prá reboco, né, fica traçando, traçando. Depois que, que 
traçava assim o barro, aí vinha aquela turma. Chamava as mulheres, prá gente ir, aí abraçava um 
com o outro, mulher e homem, tudo agarrado, e a gente cantava, repara que música – Me lembro 
que um tio meu., ele cantava assim – “Bora amassar o barro!” – a gente vinha aí cantava é:  
“Eu vi  o bico do sapato de”... é... 
“Eu vi o bico do sapato de iá-iá” 
- Era: 
“Eu vi o bico do sapato da”... é... 
“Eu vi o bico do sapato da iá-iá 
Ô sinhá! 
Eu vi o bico do sapato de iu-iu” 
-Era assim, que eles cantavam, é uma música doida! 
(...) 
<Voz>  Aí a gente can... ficava somente nessas coisinha assim nessas palavrinha e a massa 
<Madalena> É, “eu vi o bico do sapato...” 
<Voz>  Da iá-iá! 
<Madalena> Eu vi o bico do sapato da iô-iô! 
<Voz>  Aí “eu vi o bico do sapato da iô-iô”!  
<Madalena> Da iô-iô 
<Voz>  Da iô-iô! 
Aí fazia massim, né, ói, amassava assim, aí tinha que ir no ritimo da musica e todo mundo 
arrodiando 
“Ô tiá, tiá, tiá,  
Ô tiá de junqueiro, tiá 
Ô Tiá, ô tiá,  
Ô Tiá de junqueiro, tiá” 
<Madalena> É, eu sei. 
<Voz>  Se ajuntavam, né, muita gente, já viu, todo mundo. 
<Madalena> Uma festa, né? 
<Voz>  Era festa. 
<Daniel> o dona, e o barro vocês buscavam aonde. 
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<Voz>  Aqui o que bem tem é barro, barreiro. Aqui, ói, nessa chã aí tudo, é quase barro. Tudo. 
<Voz>  E a água do rio. 
<Voz>  E a agua do rio. 
<Anadege> No rio dava barro, e tinha pa carregá barro nos caçoá, na... nos animais. Tinha gente 
que tinha... 
<Voz>  Caixote, nera Anadege? (...) 
<Voz>  Os caixote já prá carregá os barro não existia carroça, carro de mão... essas caçamba, 
essas coisa num tinha. Carregava no animal, nos caixote.  
<Daniel> E ain... hoje se acabou, né? 
<Voz>  É hoje... tem um animal, também, hoje é a carroça, né? Carroça de burro. Mas naquela 
época, era eles faziam uns caixote assim. E, e fazia carro, aí pronto quando o coisa, assim 
embaixo, é, era solto, né? 
<Anadege> A tampa era solta só era puxá a corda aí abria. 
<Voz>  Embaixo, é, é. Aí abria, caia, o , né, caia o barro. 
<Madalena> Aí esse caixote vinha... 
<Voz> Ficava lá. Depois ela passava a corda pelas cia (cilha), né, do animal. Assim por baixo, da, 
da bariga do animal, encanga e tudo, aí quando soltava ali, o barro caía depois eles prendiam de 
novo, o caixotezinho, já ficava feichado, enchia novamente, no barrero, trazia de volta e ficava um 
transportando o barro, e o as pessoas mandavam colocá antes o barro, prá num ficá assim, né? 
Era assim, a vida do Poxim. Muito boa. 
<Daniel> Até quando mais ou menso, é, é, ocorria essas coisas assim, tapação de casa? 
<Voz> Essas coisas foi até... ainda hoje tem, viu, que nem todo mundo (...) 
<Daniel> Tem onde? 
<Voz> Na, tem uma vilazinha lá em cima (...) batendo barrero  
<Voz> Nem todo mundo pode fazer... 
<Voz> É, nem todo mundo pode fazer, casa de, de tijolo.  Hoje fica mais fácil porque tem a 
prefeitura, num é? Mas nem todo mundo, é, tem casa de, de tijolo, de bloco não. Faz ainda de 
taipa. 
<Madalena> E aí, quando faz essas casas...  
<Voz> E aí, quando vai fazer, tá pronta, né, envaradinha, né, já envarada, aí já hoje e já vem de 
caçambva, o barro, que as pessoa manda, o dono da casa colocá, e mas aí precisa de uma 
pessoa pa ajudá a tapá.  
<Madalena> E aí... 
<Voz> E aí faz o convite, as vezes faz aquela panelada de mocotó... 
<Madalena> Hum... 
<Voz> É, panelada de mocotó, aí dá aquele almoço depois que termina, muita gente num instante 
termina.  
<Daniel> É... demorava quanto tempo prá casa ficá pronta? 
<Voz> Muitas vezes naquele dia dava e outras vezes ficava cum, im acabamento, né, dependendo 
de das pessoas... 
<Voz> Dependendo da quantidade de gente, né? 
<Voz> Que era muita gente. Prá num dezer que as festa no Poxim era assim, era nesses 
acontecimento.  
<Voz> Casa do seu Jão Gomes, nera Anadege? Pronto, ali na rua grande. Cês viram, né, a rua da 
igreja, lá, alisempre foi de, de telha. Sempre de telha. De taipa, mas era de telha. E aqui, logo na 
entrada, ali em frente, o Gilberto, onde tem esse primeiro andar, aí na, na principal, ali, tinha 
também duas casas. Mas o restante prá lá prá baixo da pista po lado da pista e essa rua aqui, era 
somente palha. Num tinha casa de (...) 
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<Madalena> Mas a senhora falou assimné, no , quando a senhora começou a contá, né, da, da 
coberta da casam, né, é... prá fazer a coberta. Mais de uma pessoa também trabalhava? 
<Voz> Trab. É muita gente também. 
<Voz> Cada caibro era uma pessoa prá ir amarrando as palha.  
<Voz> Ói, era mulheres, é, era mulheres e home. As mulheres prá carregá as palha, né, e os home 
já era prá dis... prá discubri, discubria porque num prestava mais, discubria, a gente ficava pra 
carrega as palha pro lixeiro, entendeu? E as outras prá cobrir as nova. Aí já tinha os homens, um 
fica entregando as palha, e aquela quantidade dependia também, podia se 10 homens... menos de 
10, dependia do tamanho da casa. Aí ficava entregando, né, as vezes duas pessoas, um dum lado 
oto do oto entregando prá os que tava em cima ir cobrindo, ir amarrando com gitirana, que num 
tinha cordão, não, naquele tempo, barbante,o que tem hoje. Era com gitirana que ia buscar nas 
mata pa pudê amarrar... 
<Madalena> Como é que é essa gitirana? 
<Voz> É um cipó. 
<Voz> É um cipózinho fino, entendeu, que tem assim em capoeira. Tem mata... 
<Madalena> Mas é baixinha assim (...) 
<Voz> É do chão, ela, é, é, é, é assim.  
<Voz> Ela é, é assim, uma corda, assim como uma corda, né? Num tem o barbante? 
<Madalena> É igual, igual, igual o... 
<Voz> O barbante, né, só que é, é planta, né? Ela nasce da terra, já, a gitirana, num é? Naquela 
época era assim. Tanto pa invará como pa cobrir. 
<Rosália> o era coisa de brincadeira, né? Que nem apanhação de arroz, né? Apanhação de arroz 
quando aplantava um arroz chegava o mês de setembro ia apnhá arroi, era aquele mundaréu de 
homem, mulhé, e fazia comida na roça, po povo comê tudo.  
<Madalena> Era, dona Rosário? 
<Rosália> Era. Nera? Era muito bom.  
<Daniel> A senhora chegou a ir?  
<Rosália> Ôxe, meu pai era roceiro! Ele era... meu pai fazia a roça, plantá, era duas roça de arroz 
que ele fazia. Era meio mundo de comida, levava pote, panela, farinha era tudo, tudo, tudo levava 
pa fazê  a comida lá na roça pa dar aos trabalhador, os trabalhador comer. Meio dia todo mundo 
comia discançava aquele pedacinho aí vamo trablhá o resto da tarde na apanhação de arroiz. Era 
dois três dia de apanhação de arroz. Era assim, era muito bom. (...) 
<Daniel> Dona Nêga... 
(...) 
<Madalena> Dona Nêga, brigada por tes vindo aqui, né! A gente já ouviu que a gente tá aqui. 
<Dona Nega> Pelo convite... o Ademar (...) fazê esse convite né, de manhã (...) umas duas e meia, 
três horas... 
<Madalena> A sua fama aqui, dona Nêga, né? É de cantora! 
<Voz> É... 
<Voz> Mas num lembra assim... 
<Voz> (...) Quando a gente ... as plantação da mandioca 
<Madalena> Da mandioca... (...) Pisando barro, barro... qualquer (...) 
(Risos) 
<Madalena> É, a senhora lembra? Era isso que a gente queria ouvir, dona Nêga.  
<Dona Nega> (...) 
<Madalena> Uma festa, né dona Nêga.  
<Dona Nega> Era festa, é, eu trabalhava de inchada! Eu trabalhava na inchada também. Mas os 
home, no meio do barrero, no barro tudo. A rente (gente) cantava na inchada.  
<Madalena> Então canta prá gente, dona Nêga! 
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<Dona Nega> “A tuada mea fala 
A tuada mea fala 
Prá quem sabe acreditá 
Prá quem sabe acredi... 
A tuada mea... 
É mai doce do quê cana 
É mai doce do quê cana 
Fala mai do que naná 
Fala mai do que nam... 
A tuada mea...” 
 Isso na inchada, né? Toda melada de barro, cabeça, ba-o rosto, tudo! Aí a rente cantava pronto 
sai o barrero. Quando terminava, vamo pisá, aquele barrero. Todo mundo abraçado assim, num é? 
Aí a rente cantava ota. 
<Madalena> Qual outra? 
(Risos) 
<Dona Nega> Eu acho que nem me lembro mais... 
<Voz> Se lembra não, mulhé?  
“Eu vi o bico do sapato da” – Que era o tio que gostava.  
“Eu vi o bico do sapato da iá-iá.” Se lembra não? 
<Dona Nega> Num lembro mais... é... 
<Voz> É, a gente cantava muito. Era tio nosso, tio dela e tio meu também. 
(...) 
<Madalena> Se num lembrá da música, num tem problema, um versinho também que a senhora 
se lembre é importante, né? 
<Dona Nega> É... Eu isqueci da (...) 
<Madalena> Num tem problema. Depois a semhora lembra... é né, a gente se encontra de novo, 
inda mais canta né, (...) 
(...) 
<Voz> várias vezes ao mesmo tempo.  
<Voz> Você vai se lembrando e vai copiando! Vai se lembrando e vai copiando!(...) Da outra vez 
que ela vier você (...) já tá cum tudo copiado! 
<Voz> (...) Mas assim de momento a gente esquece... 
(...) 
<Voz> Quinta feira maior ela vem... (...) 
<Madalena> Fazer o bolo!  
<Voz> E na época do São João? A gente faz a casa de farinha lá na porta da igreja. 
<Voz> Venha também! 
<Voz> Faz a casa de farinha lá na porta da igreja, lá mermo faz o beijú, faz a tapioca, já vende 
tudo lá na porta da igreja! 
<Voz> Lá mermo come 
<Madalena> São João. É junho, né? (...) é junho, né? 
<Voz> Lá mermo come! 
<Voz> Lá na porta da igreja mermo, faz tudo. 
(...) 
<Dona Nega>  
“Mineiro pau, mineiro ô 
Vai embora desta terra 
Ôi mineiro pau 
Mineiro ô 
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Tão cedo eu não volto cá 
Ôi mineiro pau, mineiro ô 
Vou deixando uma saudade 
Ôi mineiro pau, mineiro ô 
Aqui dentro do lugar 
Ôi mineiro pau, mineiro ô.” 
(Risos e palmas) 
<Voz> Tá vendo como é? (...) o barro, né? A gente já tinha (...) de inchada, aí abraçava todo 
mundo, (...) aí eu ficava no meio dos homem, todo mundo pisando, pisando o barro no barrero, 
depois aí ia fazê os bolo e levava prá batê. 
<Voz> Tão bom aquele tempo... 
(...) 
<Dona Nega> Tinha uma também: 
“Morena eu te quero bem” – Nera? Eu num sei não, essa.  
(Risos) 
<Rosália>  “(...) Morena eu te quero bem” 
<Voz> “Eu te quero bem” 
<Dona Nega>  
“Moreninha eu te quero bem 
Moreninha eu te quero bem 
Moreninha eu te quero bem 
Moreninha eu te quero bem 
Vou embora desta terra  
Vou morar em outro lugar 
Vou procurar um amor 
Que queira me aproveitar 
Moreninha eu te quero bem 
Moreninha eu te quero bem” 
(Risos) 
<Dona Nega>  
Aí tem assim: 
“E o meu pai não (...) tem muita riqueza 
Por causa dessa beleza 
Num tem quem me queira bem  
E eu casando, casando  
Casado fico 
Depois de casado enrrico 
(...) enrrica também” 
(Risos) 
<Todos> “Moreninha, eu te quero bem 
 Moreninha eu te quero bem” 
(...) 
<Madalena>  Que bonito! 
(...) 
<Voz> Combinar com o Ademar, se a gente bota aí um monte de barro, e fazer...  
<Voz> (...) A casa de farinha a gente tava na porta da igreja parede que bota o forno, forno de 
mexer farinha, a gente faz na porta da igreja. 
<Madalena> Mas isso é em junho, né? 
<Rosália>  Aí cava a parede, faz o barro também, cava a parede, faz o forno e bota o fogo, mermo. 
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<Madalena> Isso, isso é...muito antes do São João ou como é que é? 
<Todos> Antes. Porque no São João já tá tudo preparado.  
<Madalena> Já tá tudo prontinho, né? Acho que é uma semana antes.  
<Voz> Tem que ser uma semana antes.  
<Voz> Uma semana antes 
<Voz> Que dê tempo (...) enxugar o forno. Aí faz de barro amassado. 
<Madalena> Aí faz a, faz a ... 
<Voz> Casa de farinha 
<Madalena> A casa de farinha, de taipa, tudo, com forno. 
<Voz> Com palha, coberta de palha. 
<Voz> Tem até umas foto, tem...  
<Voz> Um candeeiro que a gente daquele tempo que num tinha energia 
<Madalena> E quando acaba o São João, faz o que com... (...) 
<Voz> Acaba tudo. É somente... 
(...) 
<Voz> O fogão eu tomava conta do fogão, do milho cozinhado, do café... 
<Madalena>  Êita!... 
<Voz> Tem fogão de lenha, tão bonito... a gente cozinhava, tenho saudade do meu fogão. 
<Madalena> Num tem ninguém que tenha fogão a lenha aqui? 
<Todos> Tem! Tem! 
<Madalena> Todo mundo tem fogão? 
(...) 
<Voz> Lícor, cachimbo... 
<Madalena> Hein? 
<Voz> Lícor, cachimbo a bebida (...) vendi lhá na, na porta da igreja.  
<Madalena> É? Cachimbo é o quê? 
<Voz> É uma bebida também! 
<Voz> É um tipo lícor. Com mel, com... e a cachaça, né?  
(Risos) 
<Madalena> E só... e toma mais no São João, né? 
<Voz> A bebida daqui na época do São João. 
<Voz> Quentão... 
<Madalena> Então, é, porque eu sei de quentão, né? 
<Voz> E o quentão, também, eu também vendi o quentão, o lícor de genipapo, cachimbo. 
<Madalena> Cachimbo é com mel... 
<Voz> Mais quando a mulher, tem o primeiro filho. Aí o marido convida aquelas pessoas e faz o 
cachimbo pa ele tomá. 
(Risos) 
<Madalena> E eu tinha perguntado a ela se tem fogão a lenha.  
<Voz> Mas esse é mais fácil você vê em casa; todas as casa (...) 
<Madalena>  Mas quem tem? 
 Ó, a dona Anadege, tem fogão a lenha em casa? 
<Anadege> Tenho não. 
<Madalena> Hoje? Dona Maria Gorete tem? 
<Gorete> Também num tenho não (...) 
<Madalena> Dona Nêga tem? 
<Dona Nega> Tenho não. 
<Voz> Comade Marta tem. 
<Madalena> Dona Rosalia num tem... 
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<Rosália> Desmanchei. Tem, fez agora prá fazê marisco.  
<Voz> Ah, sim, fez agora. 
(...) 
<Voz> Num é por isso, que, que o coisa saiu da... do negócio que fazia móvi (móveis) lá? 
<Rosália> (...) que eu num vô comprar panela de barro!  
<Madalena> Num vai comprar não dona Rosário? 
<Rosália> Panela de barro? 
<Madalena> É. 
<Rosália> Com fé em Deus! É porque em fogão á gás, panela de barro num presta. No fogo do 
carvão também num presta, porque ela se, se quebra. Só presta com fogo de lenha.  
<Voz> Porque o fogão de lenha (...) panela de barro. Só presta na panela de barro. No fogão de 
lenha. 
<Voz> É. 
<Madalena> A panela de barro? 
<Rosália> A panela de barro, é. So vai na lenha. 
<Voz> Foi o cumpadre Maurício (...) fez agora. 
<Voz> A comida de panela de barro, é toda mais gostosa do que a panela (...) 
<Rosália> Pense num feijãozinho de coco grudado numa panela de barro! Ô Deus do céu! Que 
saudade! Daquele tempo! Uma muquequinha de peixe numa frigideira de barro, ixi! (...) Aqueles, 
aqueles cará,  aqueles, aqueles carazinho desse tamanhinho, a muqueca bem sequinha... 
(...) 
<Voz> Já tô acostumada! 
<Voz> Até que modifica o gosto, num é? 
<Madalena> O feijão de corda, dona Anadege? É... como é que seu pai comia? 
<Anadege> Com água e sal! Escorridinho, sem caldo sem nada, só o feijão mermo, é! Aí é o gosto 
natural dele mermo! Num é? Ele feito tropeiro ele num fica o gosto do feijão de corda, mermo. 
<Voz> Eu só gosto dele assim.  
<Voz> Fica mais gostoso... 
<Voz> Fica mais gostoso. 
<Voz> De nove a dez 
<Voz> Puro! 
<Madalena> Água e sal, né? 
<Voz> Nem como com mistura, que eu num gosto.  
<Madalena> O feijão... 
<Voz> É, eu como puro. 
<Madalena> Puro, né? 
(...) 
<Voz> De bolo? Como é? 
<Voz> Amassando... de bolo... 
<Madalena> Com a mão, né? 
<Voz> É, pego aquele bocado, faz assim, ói. 
<Madalena> Mas, é, amassa ele puro ou bota farinha? 
<Voz> Ah, bota um pouquinho de farinha. 
<Voz> Né, e amassa, e come... 
(...) 
<Madalena> Eta! Dona Nêga! 
<Voz> Se gosta de pimenta, aí faz um molho com cibola, cuento, aí é comendo e bebendo o molho 
com ele.  
<Madalena> E amassando, né? 
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<Voz> é, amassando. 
<Voz> Com a mão. 
<Voz> É. 
<Madalena> A senhora come muito com a mão? 
<Voz> Como. 
<Madalena> A senhora também, dona Nêga? 
<Dona Nega> Como! 
(Risos) 
<Madalena> A senhora também, dona Rosário? 
<Voz> Como, e adoro! 
<Madalena> Fazendo assim, né? 
<Voz> Fazendo os bolinhos. 
<Voz> Os filhos do meu patrão, quando eu trabalhava com ele, veio de São Paulo e trouxe tudo 
assim, rapazes, tudo assim, mocinho, né? Eu trabalhava lá. Aí quando eles chegaram, pronto. A 
comida eles me ajudavam a mim preparar a comida porque era muita. Era doze homens. Aí ele 
com os filho dele era doze. Ele me ajudava a prepará a comida. As galinha que ele aprontava, era 
quatro pedaço de galinha. Eu já num sabia fazê assim. Mas aí, quando eu ia comê, eles já tinha 
almoçado, né? Aí eu ia almoçá, ficava na cozinha fazendo o bolo de feijão. Aí o Tomás dizia: 
 -“Dona Nêga, Dona Nêga, traga o prato da senhora aqui prá mesa, mulé, traga! Traga pos 
menino vê como é que a senhora come o feijão de bolo!” – Apois tantos bolo eu fizesse como eles 
tomava da minha mão! (Risos) Que nunca tinha visto feijão de bolo! – “Nunca vi” – “Não, Dona 
Nêga, mas é gostoso amassado assim!” - Ele dizia que era mais gostoso do que comido assim 
com o garfo, com a faca, né?  
(...) 
<Voz> Comê batata machucada assim com farinha. Batata com farinha, com carapico frito.  
<Madalena> Carapico é, é, é... 
<Voz> É um peixinho. 
<Voz> (...)Mas é tão gostoso...  
<Voz> Aí ele machucava a batata com a mão mermo. Aí ficava a batata do Miguel, meu marido. Só 
come assim.  
<Madalena> É? 
<Voz> Machuca com farinha e come.  
<Madalena> Como é que fica que gosta de comê com farinha, assim que as pessoas gostam de 
comer? 
<Voz> Todo mundo, quase, a maioria do Poxim. É batata com farinha, macacheira com farinha, 
abóbora com coco prá fazer o quibêbe, entendeu? 
<Madalena> O quê? 
<Voz> Quibêbe. 
<Voz> Quibêbe. 
<Voz> Quibêbe, de a batata, e quibêbe de abóbora. Agora quibêbe de... é os dois! 
<Madalena> Quibeibe? 
<Voz> Quibêbe, quibêbe! 
<Madalena> Quibêbe? 
<Voz> É. 
<Voz> Coco com açúcar. 
<Voz> É. O sumo do coco, aí machuca as batata, bota o sumo do coco. Leite, Deus a livre. 
Naquele tempo num tinha leite não. E, e também com a abóbora. Machucava a abobora depois de 
cozinhadinha, de machucadinha, butava o leite do coco, aí já sabia.  
<Madalena> Mas, a e hoje, hoje? 
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<Voz> Mas era com o galfo, né, (garfo) hoje bota no liquidificador, mas antigamente machucava 
com o galfo, machucava, machucava, misturava com o... 
<Madalena> E hoje, assim, a senhora falou que come, é... que muita gente come macaxeira com 
farinha... 
<Voz> Farinha, ainda teve muita, aqui, ó. Os mais (...) 
<Voz> Eu mermo num como... 
<Voz> Sim, muita gente assim, da, da nossa época, né, porquê, (...) os povo dessa geração agora 
num qué comer mais essas comida.  É pão essas coisa, né? Mas a gente não.  
<Madalena> Logo que a gente começou a conversar, é... num sei se foi a senhora, dona Maria 
Gorete que falou assim, que pregava... a, a cabaça, né, como era o nome? 
<Voz> Coité. 
<Madalena> Coité, com farinha e botava no chão. 
(...) 
<Voz> Isso que nem todo mundo tinha mesa não. 
<Dona Nega> Coité de farinha naquela época tirava a farinha com a coité – “Vai  lá, mulhé, vai na 
barrica tirar a farinha” – A gente ia, tirava, infiava a coité, trazia cheia de fairnha prá botar na mesa. 
Ô no chão.  
<Madalena> Ô no chão: então! Aí comia no chão né? 
<Voz> No chão.    
<Voz> No chão.   
(...) 
<Voz> Naquela época, era doze, treze, cartoze, dezoito filho, que uma mãe, tinha, né? Num tinha 
como. Minha mãe mermo foi dezoito filhos. Então era assim na sala de jantar, todo mundo no 
chão, os prato todinho, aí a panela de feijão num prato de um, no prato de outro, Era assim.  
Botava a farinha, num tinha esse negócio de arroiz nem nada.  Botava a farinha, agora aí, vamo 
comê! – “Va buscá a farinha leva po (...) menino! Traga a a farinha!” – Aí ia naquele barri (barril) 
dessa altura, enchi a coité de farinha prá trazer.  
<Voz> E eu já disse aqui que era o povo mais sadio. 
<Madalena>  Era, né... 
<Dona Nega> Hoje é um farinheiro, na mesa, num é? Hoje é um farinheiro... é difícil uma casa... 
que todo mundo tem um farinheiro – mas naquela época não. Naquela época era assim. Fazia o 
café – “Vá buscar lá na, no (...)” – lá no barril tinha um pedaço de açúcar prá boar no café. Aquele  
açúcar bruto! Feito num engenho, meu pai trabalhava num engenho, todo ano tinha um fôrma 
dessa altura, aquela fôrma de zinco, ele enchia de açúcar pa tirar o ano todo! Era o ano todo! A 
gente só tomava café com açúcar bruto. Hoje em dia... 
(...) 
<Voz> Hoje em dia... 
(...) 
<Voz> (...) Pedaço 
<Rosália>  (...) Que ninguem quer tomar mais! 
<Dona Nega> Era os pedaço, era os pedaço! 
<Madalena> Ah, ah... como rapadura... grande, né? 
<Voz> É, era, como rapadura, agora é diferente o açúcar, né? É hoje é demeraro, é aquele açúcar, 
é mermo que um açúcar mermo, né? Que é fino também. Mas o... 
<Voz> Pedrado, (...) mas esse não, a gente tirava com a foice – “tum, tum” aquele bolão assim, 
aí... (...) 
<Rosália> Meu pai trazia de saca... 
<Voz> A minha mãe torrava o café, torrava e fazia (...) 
<Voz> Aquele café todinho lá no quintal, ela torrava o café e botava o açúcar (...). 
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<Voz> Tem muita gente que não sabem nem o que é açúcar bruto! 
(...) 
<Rosália> Agora eu sei que minha mãe me dava remédio, me dava aquele óleo de ricino, num 
dava não? 
(...) 
<Voz> Em Maceió num tem açúcar demerara? 
<Voz> Tem. 
(...) 
<Voz> (...) Escuro, tem o açúcar mermo que é branquinho.  
(...) 
<Voz> Duro , duro, quando ela ia chegando meio pro fim do, verão, do ano, era duro de tirarcom a 
foice grande  - “Tou, tou, tou, tou!” – Já tava lá embaixo, aí tirava aquele pedaço.  
<Madalena> Parecia que tinha cor de barro? 
<Voz> É, era gente (...) era, era um bolo de barro, assim grandão, assim, quebrava dentro da 
fôrma que a fôrma era bem assim, ói, a boca da fôrma. Todo ano meu pai deixava uma forma de 
açúcar . Todo ano, todo ano. Ele trabalhava, ele lavrava a cana, era lavrador de cana, todo ano 
tirava um fôrma de açúcar.  
<Voz> Interessante. 
<Voz> Era muita gente, mas era o ano todinho ningué, comprava açúcar meu pai. Nem comprava 
açúcar, nem comprava farinha, nem comprava feijão. De tudo a gente tinha, tudo ficava nos barril 
que, pegava o outro ano. O milho, o milho era assim, ói, aqueles vará, assim, dentro de casa.  
<Voz> (...) 
<Voz> (...) Num sabem nem o que é cambão de milhos.  
<Madalena> Sei não, senhora.  
<Dona Nega> Feito um cambão de espiga uma espiga com a outra que já tinha de escaninho, e 
enchia.  
<Madalena> Como? Uma trança? Como era? 
<Dona Nega> Não, cambão,  a palha num tem, a espiga do milho, né, aí puxa uma palha prum 
lado, uma palha no outro, e amarrava e pindura. Aí ficava pindurado. Ali o ano todinho a gente 
fazia cuscus.  
<Voz> Tirava e botava de molho, né tia Nega? 
<Voz> Fervia! 
<Voz> É.  Cozinhava, fervia, e de manhã, lá na minha casa do meu pai era vinte e oito espiga de 
milho que eu ralava mais a minha irmã. Vinte e oito espiga no ralo – rá, rá...  
<Madalena> Todo... 
<Rosália> Pa fazê aquele cuscus... 
<Voz> Todo dia prá fazer cuscus. Todo dia pra fazer cuscus. 
<Voz> Cuscus é interessante, hoje tem cuscuzeira, e tudo antigamente, naquele tempo era um 
pano (...). 
<Voz> Há! Era, amarrava na panela. Aquele pano grande, amarrado na panela, quando acabá a 
gente, mexia a massa, e botava ali dentro e cobria e ia... (...) Na casa dos meus pais sempre foi 
assim.  
<Voz> Vô em casa, viu? Meu marido chegou, quer comer pra sair de novo. 
<Madalena> Muito obrigada, viu? 
(...) 
<Madalena> Foi um prazer conhecer a senhora. 
<Voz> Eu também da mesma forma! 
<Madalena> Muito obrigado por ter...  
(...) 
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<Voz> Hoje em dia se num tiver um pedaço de bife, ningué quer.  
<Voz> Quem vai comprar bife, quem vai comprar (...) demeraro. 
<Madalena> (...) 
<Rosália> E hoje meus menino come carne com osso? Ninguém quer lá em casa, só quem come 
sou eu.  
<Madalena> E antes, e antes, dona Nêga, a senhora lembra assim de, de comer carne de caça, 
algum... 
<Voz> De caça? 
<Dona Nêga> Comia, vige Maria, comia carne de caça, ói, de caça eu só nunca comi cobra, mas o 
meu irmão comeu. Já matou uma grande, uma jibóia grande, ele tinha tomado uma birita, disse: 
“Eu vô fazê umas posta dessa jibóia prá ver se presta. “ – E a gente: “ Num coma que você morre, 
num coma que você morre...” – Ôxe! Ele comeu, num teve foi nada! Mai de quantú, tatú, 
tamanduá, priguiça, cotia, paca...  
<Voz> Porco do mato... 
<Voz> Porco do mato de matar três, quatro de uma vez, tudo isso... 
<Voz> Naquele tempo ninguem proibia... 
<Madalena> E quem, e quem que pegava? 
<Voz> O meu pai! Eu caçava também! De noite! 
<Voz> Cada um tinha um cachorro também! 
<Madalena> Usava o quê? É... prá caçar, como... 
<Voz> Cachorro! Cachorro! O Cachorro. 
<Voz> O cachorro acuava e ele matava com a espingarda. 
(...) 
<Voz> ÓI o meu pai... 
<Voz> As vezes in, incovava né, o cachorro, o cachorro incovava num buraco, aí a gente ia... 
<Voz> É tatú. 
<Voz> Eu ia mais os meus irmãos, que eu toda... Cresci assim, aí eu ia ajudar a cavá, cavava 
infiava a cabeça dentro do buraco prá puxar na perna do tatú, da cotia, que tivesse ali dentro. 
Cobra, muitas vezes dentro do buraco da paca tinah uma cobra. Muitas vezes tinha. Meu irmão... a 
cachorra  (...) quando ela sentia que tinha cobra. Aí o meu irmão dizia: 
  – “Aqui tem uma cobra!”  
 – “Tem nada, Tonho!” 
 - “Tem! Tem uma cobra! Vamo descarsá devagarzinhoa!” 
 Aí a gente descarcava devagarzinho, tava a paca lá, mas tava a cobra por trás da paca. 
Elas se une, as duas. Pronto, aí ele atirava e matava. Trazia a paca prá casa. A nossa vida (...) Eu 
morei, eu morei, seis anos só na mata.  
<Madalena> Aqui perto? 
<Voz> É, perto. Hoje num é mais mata não. 
<Voz> Então como era que chamava? 
<Voz> O quê? 
<Voz> A mata que você... 
<Voz> Coroa Grande.  
<Voz> Coroa Grande – Acho (...) dia pelegei prá lembrar e ... 
<Madalena> Coroa Grande? 
<Dona Nega> Morei mais de seis ano ali! Tudo aquelas barraquinha, dento dos mato, sabe? Mas 
era tanta caça, e a gente tirava tucum... 
<Madalena> Tucum? 
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<Dona Nega> Tucum, era, a gente, eu mais a minha mãe, a gente tirava tucum, pa vende, né, 
tirava o fio do tucum pa vender. Tinha vez que a gente tava sentado tirando tucum, a preguiça 
vinha, passada hoje ota amanhã: 
 - “Mãe, mãe, mãe, ói a preguiça!” 
 - “Cadê-la?” 
 - “Óia, pra li, óia!” 
 - “Pega um pau!” 
 Pegava o pau, já matava aquela. Assim, na porta do rancho, e rente (gente) tirando tucum. 
Várias vezes aconteceu. Quandú, sê num sabe, quandú é um bicho espinhento.  
<Madalena> Num sei (...) 
<Dona Nega> Dos bicho do mato, o mais feio é, é quandú mermo. Cada espinho desse tamanho. 
Ele todo é vest... a veste dele é espinho, todinho. Mas a gente matava... 
<Rosália> É o espinho perigoso. 
<Dona Nega>  Matave de cacete, quando acabá pegava assim na ponta do rabo – tri, po, po – 
derrubava metade daqueles espinho, trazia pra casa. 
<Voz> Gostoso! 
(Risos) 
<Dona Nega>   Meu pai caçava muito, muito, muito, muito... 
<Madalena> Aí hoje a senhora... 
(...) 
<Dona Nega>   Eu hoje num caço mais... (...) As mata hoje ninguém pode mais caçar, né? Eu já 
criei paca, criei cotia, criei tamanduá, criei queti, criei tudo isso aí, eu sou toda mordida de bicho. 
Toda, toda mordida, de toda qualidade de bicho eu já levei dentada, só num levei de cachorro.   
<Madalena> Risos 
<Dona Nega>  De cachorro eu nunca levi dentada não, mas de toda qualidade de bicho eu levei. 
<Madalena> Agora, será que tem esses bichos ainda hoje por aqui? 
<Todos> Tem, tem, tem! 
<Voz> Pouco mas tem! 
<Dona Nega>  Tem pouco mas tem, agora num é difícil matar.  
<Rosália> É proibido agora. 
<Dona Nega> É proibido pelo IBAMA, né? Mas assim mesmo menino, mata de vez em quando. 
Ainda ontem ele trouxe, um tamanduá... 
<Rosália> Também nequele tempo... Agora também, mas naquele tempo num tinha os caçador...  
<Dona Nega>  Capivara! 
<Madalena> aí a senhora come, né? 
<Dona Nega> Come! Ah! Come!  
<Madalena> A senhora gosta também.  
<Dona Nega> É, é bom, carne de caça! 
<Madalena> (...) 
<Dona Nega> É jóia, carne de caça, pode crer. Émelhor do quê carne de gado. 
<Rosália> Já comeu carne de porco do mato? 
<Madalena> Não! 
(...) 
<Dona Nega> Vixe, Maria, uma paca é melhor do quê, do quê toda qualidade de caça! 
<Voz> É bom que vocês fosse do IBAMA! 
<Madalena> Não! Não! 
(Risos) 
(...) 
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<Dona Nega> (...) Aí é fã de caça. Eu brigo com ele, mas num tem jeito. Ele, um dia desse veio um 
coronel, com ele aí mataram umas paca aí, levou umas, deixou outras aí.  
<Voz> Essa daí fique, já ligou prá ele novamente! 
(...) 
<Madalena> Só mais um minutinho que eu vou pegar da senhora. Vocês todas  é rápido. É... antes 
de eu vir aqui né, em Poxim, eu tinha já escutado falar, né, de Poxim. Várias coisas, né? Que era 
um lugar que tinha igreja bonita, que era um lugar bonito, e também, escutei falar, é... isso, quando 
a gente tava estudando, já criança eu acho, da história do Brasil, quando fala do... do /bispo 
Srdinha, que foi devorado, que os indios comeram... Qué que cês... 
<Voz> Estudei também.  
<Madalena> Falam dessa, história assim, que, que... 
<Voz> Que a gente diz, né? 
<Madalena> É, o que é que a senhora ouvia assim sua mãe, seu pai, ou sua avó... 
<Voz> Eles falavam assim, que esse bispo tinha sido devorado, mas já era assim que , ói, minha 
avó, se a mãe dela já contava, num é? Aí sim, a minha vó quem dizia assim: foi devorado um 
bispo, um bispo que teve aqui, foi devorado aí, no Baixio de Dom Rodrigo – num é assim? 
<Madalena> É.  
<Voz> Aí é pertinhoaí de Coruripe. Que a gente tinha até um passeio prá fazer lá quando eu 
estudava mas ninguém num... num chegou a ir não. Mas existe, e eu também inda vi, num sei se é 
no Pontal, ou se é em Barreiras, a gente viu ainda assim algumas carcaça assim do barco, negócio 
de prato, num é? Teve as pessoas que acharam ainda assim, uns, uns, umas coisas assim 
daquela época, e mostrou prá gente. É isso só que eu devo falar do (...) bispo que foi devorado aí 
pelos índios.  
<Madalena> É... 
<Voz> Tribo era, se era caeté.  
<Madalena> Caeté, né? 
<Voz> Caeté, num foi? 
<Madalena> E a senhora lembra dona Nêga, o que falava quando a senhora era criança, ouvia 
essa história assim? 
<Dona Nega> Lembr não. Eu ouvia mas era meu pai, meu pai que era natural daqui, a minha mãe 
não, minha mãe era agrestina.  
<Madalena> A senhora lembra o que o seu pai falava já que a mãe dele contava que os pai 
contavam, conversa, o Poxim é uma longa história. É uam história muito longa do Poxim. Porque 
se a pessoa  (...) eu acho qu eninguém conversa nada do inicio do Poxim.  
<Rosália> E que nem todo mundo sabe. 
<Dona Nega> Num é? É porque nem todo mundo sabe conversar, a gente já conversa... 
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FITA 3 –LADO B 
<Madalena> Tava vendo se era... conversanso com Dona Rosália, é... a senhora falou de uma 
festa, da ponte, como era isso? 
<Dona Nega> Ali tem uma ponte, num é? Passa prá Coruripe. Então... disse que tinha uma festa, 
eu num vi, eu num vi a festa.  
<Madalena> A senhora não pegou, não alcançou. 
<Dona Nega>  Não, alcançar, nós todos, essa inda alcançou que é minha filha, pode dizer. É 
minha sobrinha mas é da idade da minha primeira filha. Ela inda alcançou o toque da zabumba. 
Povo ouvia o zabumba tocar, dum-dum-dum, dum-dum-dum, como que fosse a festa de São José, 
e o povo saia em busca, quando chegava perto... 
<Madalena> Num existia. 
<Dona Nega>  Num existia. Pronto, vinha embora. Isso fora várias noites, várias noites,  tinha 
mais, tinha um tempo mais determinado. Agora eu num lembro se era final... perto da época da... 
<Gorete> Maio, mês de maio. 
<Dona Nega> Era mês de maio, né Gorete? 
<Madalena>  Era, era... 
<Gorete> Mês de maio que tinha festa na ponte.  
<Dona Nega> Pronto, aí tinha essa festa... 
<Madalena> Mas não tinha data certa...? 
<Gorete> Todo mês... (isto é) todo ano. (...) 
<Dona Nega> Quase todo ano tocava, quase todo ano tocava essa festa. 
<Gorete> Todo ano tinha essa festa do (...) 
 “Ói, a festa da ponte já começou!” 
<Madalena> As pessoas ouviam a música. 
<Todos> Ouvia . 
<Dona Nega> A música, o zabumba, o zabumba tocando, agora... 
<Voz> Como toca hoje ainda na igreja (...) tudo, a gente ouvia direitinho. Nesse, naquele silêncio a 
gente ouvia o zabumba tocando aquelas, essas melodia que eles tocas agora na festa do Zé. Aí 
dizia: “Ói a festa da ponte começou! Ói, escuta!” – Muita gente ia, pa ponte de noite. Muita vez 
chegava no meio do caminho já se aproximava, aí... cabou-se a festa. Num tinha mais zoada. Num 
tinha ninguém! 
<Madalena> Num tinha ninguém.  
<Dona Nega> Num tinha ninguem, ningué, ninguém.  
(...) 
<Rosália> Num se ouvia mais nada.  
<Madalena> Era uma  festa encantada.  
<Dona Nega> é, uma festa encantada, todo mundo sabia dessa festa encantada, dess festa 
encantada da ponte. Sabia que no dia... 
<Gorete> Depois, no finalzinho aí aparecia (...) cavaleiro, né, num tinha? Cavaleiro do mês de maio 
que passava por aqui. Chegava (...) p pessoal, o cavaleiro quando tem  aquelas coisa, no cavalo, 
fica tinindo assim – dim, dim, dim – né? Sim, pronto, menina, muita gente olhava pela bracha da 
porta aquelas brecha de porta.  Num era dessa não, assim, a parte de cima,  a parte de baixo,né? 
Aí olhava  pela brecha  da porta, disse que brilhava, assim, mas ninguém tinha a coragem de abrir, 
assim de uma vez, num é? 
<Madalena> É. 
<Gorete> Mas muita, quando dizia –“ói a zoada!” – Aí aquele, aquela zoadinha  - “Ói o cavaleiro! O 
cavaleiro!” Todo mundo ficava... 
<Madalena> Com medo... 
<Gorete> Com medo.  
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<Dona Nega> Fechava a porta, todo mundo. Ás vezes a mulhe tava costurando chapéu, 
costurando chapéu, mas entrava quando via, entrava e fechava a porta, né? Agora ouvia só a 
zoada. Era um trincado muito sério, um cavalo baixeiro mermo, viu, com todos os ferro – trim – trim 
- trim, trim – trim - trim, trim – trim – trim – a dona Tita cansou de ouvir. Agora ninguém tinah 
coragem de abrir a porta para dizer assim vou me apresentar. Todo mundo temia aquilo ali.  
<Madalena> Sua mãe? 
<Dona Nega> A minha sogra! 
<Madalena> A sua sogra que... 
<Dona Nega> É. Que a minha sogra era fine netural daqui.  
<Madalena> Aí ela contava também... 
<Voz> A mãe da Gedalva. Não, esse aí a gente, eu ainda ouvi! Agora só. Num saia ninguém. 
Ninguém saia. 
<Madalena> E, é, a ponte é aqui perto? 
<Dona Nega> A ponte é... 
<Voz> (...) Coruripe, a que vai pra Coruripe.  
<Madalena> A ponte é a que vai pra Coruripe? 
<Dona Nega> A ponte é a que vai pra Coruripe, a primeira ponte.  
<Voz> Depois que sair, né, um pouquinho aí encontra com a ponte. Na época era de madeire, era 
feita de madeira, a ponte.  
<Madalena> E essa festa era sempre de noite? 
<Voz> é, de noite.  
<Dona Nega> De noite, só tocava de noite.  
<Madalena>  E era uma vez no, na em maio, ô, ô, mais de um dia, mais de uma vez? 
<Dona Nega> Ás vezes... não! As vezes tocava duas vez, três vez no mês de maio! Viu? 
<Madalena> Sempre em maio, né? 
<Dona Nega> Pronto, a ponte, é justamente no rio. Essa ponte é porque travessava o rio. 
Travessa, né, inda hoje travessa o rio. 
<Madalena> Engraçado, que é que tem em maio, hein? Porque em maio, hein? 
<Voz> (...) Me lembro assim, um hino bonito de cantar, ói,é as... é, eu num sei, que tem uma Maria 
Valéria, né, tem uma reza que, que eles tocam com o pife, né, e, e zabumbaaqui mermo vinha ser 
tocado. Os outros antigos, os, os que tocavam pife, que nem os sogro dela, seu Jão da Hora, né? 
E, é mas só que era um toque bem bonito que chama, que ataia as pessoas que iam até lá! 
<Madalena> Nossa! 
<Voz> Muito bonito.  
<Dona Nega> (...) Tem muitos lugares, muitos lugares que tem uma longa história, agora o do 
Poxim, é muito muito... 
<Voz> (...) Eles contam tanta história aqui do Poxim, num é, e disse que é, é, é uma imagem que 
tem ali, na ponte, que é, é cruzada ali, na ponte, que é de lado prá lá pra Coruripe e de costa prá 
cá. Esse povo antigo que conta essas história. 
<Madalena> Uma imagem? 
<Gorete> Sim. Uma imagem acho que é de Nossa Senhora, né? Que é virada prá lá, e cas costa 
praqui. 
<Madalena> Virada pra... 
<Gorete> Prá Coruripe.  
<Madalena> Prá Coruripe e de costas pra Poxim. 
<Gorete> Ninguém sabe se essa festa é por isso... 
<Dona Nega> É porque a cidade, era Poxim. A cidade, era Poxim, não era Coruripe. Coruripe era 
povoado do Poxim. E hoje, Poxim e povoado coruripe. É povoado de Poxim e munícipio do 
Coruripe, né? Mas o municipio era Poxim.  
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<Gorete> ... Era Coruripe, e aqui que era cidade. 
<Dona Nega> Sim, mas lá num era municipio lá era vila, como aqui ó, aqui é muni... entendeu 
como é? Era aqui, naquela época, num tinha assim, a cidade era Poxim, aqui é que era fonte! 
<Gorete> Cidade vila Real do Poxim. 
<Dona Nega> Agora hoje, é Coruripe. Aqui é um povoado. É um munic... é do municipio de 
Coruripe. Mas aqui é um povoado. Onde lá é que era o povoado que Coruripe se desenvolveu 
depois que, levaram prefeitura e tudo era aqui no Poxim é hoje em , em Coruripe. Hoje é em 
Coruripe. Mas era aqui no Poxim.  
<Voz> O pessoal antigo foram morrendo, morrendo, morrendo, os que foram ficando (...) coragem 
(...). 
<Dona Nega> É mas porque o lugar, o lugar vai se evoluindo, né e crescendo e tudo, e aí tem esse 
direito de tomá... ôi! Jequiá hoje num é cidade? Por quê? Né? Por quê? Era um lugar pequeno, 
menos do que o Poxim, e hoje é mais, tem prefeitura, tem prefeitura, tem tudo, e aqui num tem. 
Aqui no Poxim num tem, porque poderia ser o Jequiá do lado de cá, era Poxim e Coruripe, 
entendeu? Agora hoje Jequiá do lado de lá, do lado de cá, é... é, é o Jequiá do outro lado é a 
cidade. 
<Voz> Quem sabe se o nosso Poxim ainda num vai ser cidade? 
<Dona Nega> Aquela costa de frança todinha, sete légua é tudo, é toda, é tudo Jequiá, é prefeitura 
de Jequiá. Então a história daqui prá Coruripe, foi isso, aí foi crescendo, foi crescendo Coruripe e 
tomando conta de Poxim, e tomando conta de Poxim, e tomando conta de Poxim, e aí o Poxim... 
Caiu.  
<Rosália> (...) 
<Dona Nega> Aí o Poxim caiu, mas era a fonte era aqui o Poxim. Era quatro casinha, porque eu 
tenho uma pessoa pessoa que tem um livro aqui do Poxim daquela época, que é o menino do Zé 
Miúdo, dum tempo desse, o Manuel trouxe pra eu lê, pra eu olhá... Ainda tinha a casa da minha 
avó, era, tinha a casa da minha avó, tinha aquelas mangueira ali, do finado Zé Zidore quatro 
cozinha qui aculá, ali tinha os matapasto, todinho da rua grande, tá ouvindo Gorete? Que ele me 
mostrou esse livro. Eu lutei prá ficar com esse livro pelo menos uns oito dias, disse: “Não , Deus 
me livre!” 
<Gorete> (...) Pai dele.  
<Dona Nega>  Era do pai dele.  
<Voz> E esse livro como é o nome? 
<Dona Nega>  Num... hein? 
<Rosália> Tão bom se ele mandasse tirar uma cópia!  
<Dona Nega> Num s... – Hein?  
<Rosália> Tão bom se que ele mandasse tirar uma cópia! 
<Dona Nega> Ah, foi o menino do Zé Miudo quem trouxe. 
<Gorete> Agora quem tem uma (...) né é a Rosilane, do Poxim daquele tempo, Tão bom... 
(...) 
<Gorete> Tão bonito o Pxim o Poxim daquele tempo. Tão bom.  
(...) 
<Gorete> Tão bonito, o Poxim da gente... 
<Voz> É, mais ainda num foi daqueltempo não! 
(...) 
<Gorete> Na festa de São José, queria que vocês visse, que coisa chique a festa de São José. Eu 
vi.  
<Madalena> Dona, Dona Nêga, é... será que a gente pode, é... entrar em contato com essa 
pessoa que tem esse livro ? Se a senhora falou? A senhora tem o telefona... sabe onde mora... 
<Dona Nega> Num sei, (...) é muito difícil ele vim.  
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(...) 
<Voz> Eu encontrei ele ali na Festa de São José, né? 
<Voz> É. 
(...) 
<Rosália> Agora (...) tomou café dois ovos frito com farinha (...).  
<Voz> (...) Tem horário prá almoçar... 
<Gorete> (...) Eu mermo num tenho horário prá almoçar. 
<Madalena> (...) Então todo mundo aqui tá... 
<Voz> (...) Toma café, antes de chegá o meio dia (...) passou a vontade de comer.  
<Gorete> Costume, sabe o que é costuma? De num ter assim aquela hora determinada pra 
almoço, prá, prá, café de manhã, (...). 
<Voz> (...) Serviço (...) serviço deixando a hora de comer passar.  
<Gorete> Quem trabalhou no campo, não tem essa coisa de tra... de comer em hora certa, que a 
gente , a gente toma ca... de manhã toma café, saí trabalha vai, vai, sai prá trabalhar. Quando é 
meio dia, uma hora a pessoa, aí sai:  – “Vamo larga prá lanchá!” – o lanche: farinha, manga, 
camarão. Qual é o almoço? 
<Voz> Que dizer que, o... o organismo se acostuma, num é? É que num tem esse (...)  
<Madalena> (...) Vai pro campo, (...) quando vai no campo, a senhora (...). 
<Voz> Trbalhava (...) gado, (...) na época (...) a gente ficou. Num tem esse horário, assim, vamo 
almoçar, bora, meio dia, tem que comê meio dia. De manhã sete hora o café. Não. Eu como dez 
hora, dez e meia as vezesme esqueço como meio dia de uma vez só (risos) viu? Eu muitas vezes 
também era porquê na época também ninguém tinha, tinha de manhã, num tinha, esperava pra 
meio dia. As vezes tinha meio dia. Num tinha? Esperava pa nuite. Como é que a pessoa num tem? 
Ah, é muita coisa, viu, Poxim? Poxim, era, era daquele jeito.  Num era todo mundo . Mas a maioria, 
a maioria, num passava bem não. (...) Isso a gente ... se acostumou. Num é? Nem sempre assim 
(...) essas coisa, aquela alimentação tão, de hora certa não.  
<Voz> Hoje num tem mais aquela pobreza tão grande que tinha antigamente.  
<Voz> Num é porque num tenha, é porque (...) se acostuma. 
(...) 
<Daniel> Essa é poça de pobreza foi uma época específica, ou, ou... desde sempre foi assim, 
não? 
<Voz> Não, eu da, na minha época, num é? Eu chamo assim da minha década, década dos anos 
cinqüenta e pouco... cinqüenta... eu nasci em cinqüenta e quatro. Quer dizer em sessent, por aí 
assim a coisa era difícil.  
<Madalena> Mas... 
<Voz> Pra mim mesmo era difícil, agora pra elas não, né, porque... 
(...) 
<Dona Nega> Coisa veio melhora foi de um pouco tempo pra cá.  
<Voz> (...) Era muito difícil. 
<Voz> Meu pai ia pro mangue soltar bomba. Pegava peixe. 
<Madalena> Com bomba é ele pescava peixe com bomba... 
<Voz> Bomba. Ele fabricava as bomba e ia pescá. Quando via aquele cardume de peixe grande 
ele soltava a bomba matava bastante peixe, trazia. Chegava cá... Tinha o peixe mas num tinha 
nem a farinha nem o feijão. Mas tinha o arroz, que ele plantou e guardava prá ir pisando e 
cozinhando prá gente (...) 
(...) 
<Dona Nega> Pisando no pilão! Mas pisava no pilão, pow, pow, pow, acabá (...) prá fazer prá 
comer (...) 
<Gorete> (...) aquele pilão, tem os em pé e os deitado. 
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<Madalena> Não mas eu não vi, vi em algum lugar, num lugar chamado Pixaim. 
<Gorete> (...) hum... apois (...) aqueles pilão, né, tem o de em pé e o deitado. Deitado a gente 
senta e fica pisando o arroz - prá, prá. E as vezes duas pessoas, uma sentada de lá e outra de cá. 
Aí vai um pá, o outro pá.  Pá, pá. Quando tira o ... 
<Rosália> Quando tira bate a testa.  
<Gorete> Capaz de batê na testa com a... 
(Risos) 
<Gorete> Depois dali, que fazia esse, esse trabalho, tirava, botava nessas peneira que eu mostrei 
agora, na arupema. Aí vamo cessa. Iiii... no vento, prá sair aquela pelezinha. Depois que limpava, 
botava de nova com um pinica de trança, num era? Prá ficá limpinho, num era? Que o arroz tinha 
uma corzinha vermelha. Num é? Aí botava na, na, na, no piniquinho da trança que é umas 
pontinha que sobra da, da, trança que a gente fazia quem trabalhava nim chapéu, já viu chapéu? Ô 
mulhé, soubesse tinha mostrado um que tem uma aba parece aquela antena que a gente faz essa 
semana, minha mãe fez. E aí botava aqueles piniquinho da trança dento daquele arroz, aí batia, 
batia que era prá tirar aquela tintazinha que o arroz tem, num é? Bem vermelhinha. Depois dali, 
cessava de novo bem cessadinho (...) tê, algumas folha que ficava, aquelas que ficava com as 
palha, aí “vamo catá arroiz!” todo mundo, cada um nas suas porta aqui, tudo casa de palha 
sentadinho na calçada feita de barro e palha de coqueiro, (risos) “vamo catá”, e catava, escolhia, 
que nem escolhe fijão, tirava aquele que tava com o pe... com a casquinha, depois ia lavar, ia 
colocar no fogo prá fazê, zrroz abafado muito gostoso! Fazer um arroz abafado que era... isso era 
cedo que a gente começava que era prá quando dá noite, aí tomar café, com arroz, puro, com 
farinha.  
(Risos) 
<Madalena> A senhora falou que tinha mais de um tipo de pilão... 
<Gorete> Sim, tem i pilão deitado, e o pilão em pe. O em pé e que você é... ele é dessa altura num 
é, tem uma boca no fundo...  
<Madalena>  (...) Na barri...  no umbigo... 
<Gorete> Não mais ou menos aqui, assim (...) vai pilando, né? E tudo. (...) E o outro é, é como um 
sebo ai a gente, coisa e senta assim no rapador. A gente senta e coisando já tem aquela boca, 
aqui, num é? Por isso que chama pilão em pé, e o pilão deitado. 
<Madalena> Deitado... 
<Gorete> A gente ... esse fica mais apoiado, sentadinho, né, lá em casa tinha dois tinha um em pé, 
quando tava cansado, e o outro sentá... Aí batia assim com a... 
<Madalena> Qual que a senhora prefere? 
<Gorete> os dois, porque uma hora a gente tá em pé, né... 
<Madalena> Cansa, né? 
<Gorete> É. E depois, já quando ia limpá, ele né? Aí a gente já ficava no oto, deitado que era pa 
ficar mais avontade, né? 
<Madalena> Eu, eu senhora me desculpa, eu não entendi muito, quando a senhora falou assim do 
negócio de trança? 
<Gorete> A gente faz a trança tudo que vai colocando as palha, aí aquelas que vão encurtando, a 
gente vira e coloca ota moirzinha que é prá continuar, a trança, entendeu? 
<Madalena>  Ãhã, sei, sei. 
<Gorete> Então aque... aquelas, aquelas pontinha de palha que fica, entendeu, nos coisinha, nos 
(...) a trança... 
<Rosália> A gente chamava pinico! 
<Gorete> Pinico, de, de palha (risos) que é as, as, as coisinha, as pontinha da palha. Aí bota no sol 
(...) fazê que é prá quando vocês vierem mostrar tudinho como era o, o, Poxim. Aí a gente bota no 
sol, elas ficam mais frac, aí a gente vai, vai tirando assim, entre os dedo. Tchá, tchá. Aí enche a 
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mão, os dedinho que assim, vai enchendo,  - Tcha, tcha – vai tirando  até deixar ela lisinha, a 
cordinha.  
<Madalena> Sei! 
<Gorete> Aí aquelas coisinha, aquelas pontinha de palha, a gente guardava, que é prá quando 
fosse limpar o arroz, colocar dentro do arroz que aquilo largava, a, a tintinha do arroz. 
<Madalena> Ajudava...! 
<Gorete> Entendeu, a limpar. 
<Madalena> A limpar... 
<Gorete> Ah... muita coisa! 
(Risos) 
<Madalena> Então não disperdiçava? 
<Gorete> Não. Entendeu como é? 
(...) 
<Gorete> Quanto mais velho mais sabe coisa Gorete (...) 
<Anadege> (...) Tenho mais respeito é pela minha mãe. Dos maus pais. Porque pense, no quanto 
arroz a minha mãe pisou, prá dar comida a gente tudinho... 
<Gorete> Eu também, eu, eu, fiz isso, viu Anadege? Muito... é... também milho, né? O milho, a 
gente ia buscar areia do rio... 
<Madalena> Aham... 
<Gorete> Prá limpar o milho, prá pisar. Pa pisar o milho. Ficava mais fácil de tirar e aquela pele. 
Era do rio que pegava. Esse rio aqui, que aqui tem esse, hoje, é aui na frente, mas antigamente o 
rio era aqui detras dessas casa aqui, detrás do colégio. O rio era esse bebia, tomava banho, lavava 
roupa, tudo dessa água. 
<Madalena> Aí pegava... 
<Gorete> A areia da, da, de dentro do, do rio, num é areia? A gente pegava aquela areia, trazia prá 
casa numa vasilha, até numa coité mesmo, assim, trazia, que era prá, o, o milho já tava de molho, 
os caroço do milho, aí colocava aquela areia dentro do milho, pa pisar, que era pa largar a casca... 
<Madalena> Nossa... 
<Gorete> Depois lavava tudinho, né? Tirava aquela areia, pense, que, que era trabalho.  
<Madalena> A areia saia... todinha.  
<Gorete> Saia que era areia grossa, num é? Areia grossa! Aí lavava tudinho, tirava toda a areia, 
tem que tirar bem a areia, depois deixava de nova, (...) que tava toda tirada a areia, butava de novo 
numa vasilha, num agridá ou numa coit´, sei lá o que fosse, bacia que num era... 
<Madalena> Aham... 
<Gorete> E colocava ali deixava um bom tempo que era pa ele amolecer o olhinho, com uma 
faquinha, com a pontinha fininha, aí a gente ia, aí a  gente ia todo mundo tirando de um grãozinho 
em grãozinho, tirando aquele olhinho do, do milho pa puder cozinhar, e fa,  e ota, oto, ota 
quantidade era pa pisar pa fazer a massa, néra pa colocar dento do angú de caroço. Viu como 
era? Trabalhoso? Tinah que trabalhar pa puder se alimantar. 
<Voz> E o meu marido, que pequeno ia pos ciri, e pegava aqueles cirizinho. Quando chegava em 
casa dividia, uma parte cozinhava, e a ota parte, a mulher que driou ele vendia pa compra a farinha 
pa comer com os dito ciri que ele tinah pego. Era difícil (...) 
<Voz> Situação dificil... 
<Gorete> Eu acho que aqui melhorou... 
<Dona Nêga> Pois eu achava bom aquele tempo! 
(...)  
<Dona Nêga> Eu era! 
<Gorete> Era bom por uma parte. 
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<Dona Nêga> Comia aruá, comia (...), todo mundo era sadio, os meninos sadio, óia, cada menino 
que eu criei, gordo... gordo que só ele, num tinha leite, fazia papa de ... 
<Voz> Aruá! 
(Risos) 
<Dona Nêga> Não! Papa de bolacha doce! De gema de ovo... pa dá a ele... criei um com leite de 
jumenta, você acredita nisso? 
<Madalena> Acredito! 
<Dona Nêga> De novinho eu criei ele.  
<Voz> Leite de jumenta! 
<Dona Nêga> Eu criava uma jumenta, e a jumenta deu crias, e  peitão, aí deu coquelucha no 
Poxim. Ei, coqueluche, coqueluche. Aí o povo disseram que leite da jumenta era boa, aí 
começaram a ir buscar lá em casa.  Busca, eu tirava, dava, tirava,  dava, e o menino só comia 
papa de bolacha. (...) Ia comprar leite? Eu tirava, tá! Um paperão de leite da jumenta e dividia pa 
todo mundo! (...) Quando é um dia, digo:” Fazer uma desse leite pa dar a esse menino. Se morrer, 
não digo nada a ninguém. E se num morrer, ele a partir de agora num vai mais comer papa d’água. 
Aí fiz a papa, dei a ele, óia! – Pa barriga! (...) êita! Como foi bom! Passou a coqueluche todinah ele 
num tinha! Agora (...)  
 Aí tinha um homem, um dono de uma venda, o homem mais rico da (...), que era o Chico 
Turuba. Cês alcançaro ainda. Deu coqueluche dese,... nele, mandado de Deus... começou a tossir, 
ele tinha uma venda, vendia de tudo na venda dele. Aí ele mandou me chamar, eu fui lá. Aí ele 
disse:  
- “Dá pa sinhora me vender uma garrafa de leite, Dona Nêga?”  
Aí eu digo: 
- “Dá, seu Chico! Se eu dava ao povo! Dá sim sinhô!” 
Aí mandei uam garrafa. Prá lá de manhãzinha. Era o leite sem água! Eu tirava, botava água que 
era pa crescer que era pa dar pa todo mundo! (risos) Era pa dá pa todo mundo. No oto dia mandei 
de novo. Aí eu ia passando po rio, ele me chamou, disse:  
- “Dona Nêga, o, a jumenta come o quê?” 
Eu digo: 
“Ah! Come farinha, seu Chico!” 
Ói, num tinha um pingo de farinha pa comê! Eu: 
- “Come farinha!” 
(Risos) 
Aí ele dizia: 
- “A senhora dá pirão de farinha?” 
Eu digo: 
- “Dô, dento de um caldinho, de qualque coisa, as vez com água, ela come. “ 
- “Apois, quando a senhora passa, a senhora vai em casa, bote a roupa e venha aqui!” 
- “Sim sinhô, seu Chico!” 
Já vim prá casa, digo: 
- “Ah, meu Deus!  Tenho certeza que é farinah que ele vai dá paquela jumenta! Eu hoje vou enchê 
a barriga!” 
(Risos) 
Que quando... cheguei em casa só fiz arriá a bacia e, toquie prá lá. Quando eu cheguei lá ele 
encheu uma sacola, óia! 
- “Tome, leve que é pa dá de comê a jumenta!” 
(Risos) 
Digo: 
- “Que beleza!” 
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Peguei a sacola... 
<Rosário> A jumenta véia de dois péi (pés)! 
<Dona Nêga> Que jumenta que nada?! 
(Risos) 
<Dona Nêga> Quando o marido chegou: 
 “Maria, achou essa farinha todinha aonde?” 
 Eu digo: 
- “ Aonde? Seu Chico Curub que me deu! Por causo do leite, que eu dô, pa coqueluche, ele tá com 
coqueluche, eu tenho fé em Deus que ele (não) fica bom tão cedo!” 
(Risos) 
<Voz> Misericórdia! 
<Dona Nêga> Óia! Comi muita farinha da casa do seu Chico: 
 - “Não seu Chico, num precisa dinheiro não! Abasta o que o senhor já faz, que au num 
tenho cum que compra farinha pa dá de come essa jumenta. Ela só vive no quintal” 
Foi mermo, que eu tirava duas três vez no corrê do dia. E dava pos menino que tava doente, um 
me dava uma besteira, oto me dava ota besteira, e aí... e aí (...) Era! Fazendo a vida com isso! E 
ele me deu foi muita farinha, muita! Muita! Muita! E o me menino cumia: papa d’água cum leite da 
jumanta, cum farinah. Sadio, óia! Ali, óia, que eu tenho um retrato dele óia,  os braço! Nunca teve 
uma gripe, ô eu tinha! Nunca! Quem me ensinou foi seu Mozir!  
<Madalena> Quem? 
<Dona Nêga> Seu Mozir disse que na Rússia, era o leite mais vendável pa criança, era o leite da 
Jumenta! 
<Rosália> (...) As mulhé aqui comprava leite... 
<Gorete> (...) comia! Muito bom pa coqueluche, é... 
(...) 
<Gorete> (...) Minha vó foi prá (...) em Coruripe, que lá tinha um senhor que tinha, e, e ela foi 
comprar prá mim, e depois que eu tomei fiqui boa, de coqueluche. 
(...)  
<Gorete> É, era eu que morava aqui! 
(...) 
<Gorete> Vocês assim tem lembrança dele, né, agora eu já era nascida, mas não, não lembro. Eu 
me lembro já dos filho, dele, da casa né? 
(...) 
<Dona Nêga> (...) “Num vô cumê não, Dona Nêga, isso é cobra!” 
 - “É o quê? É não, minha filha, é bom! “ – Tratá, depois assá, depois que assá butava no 
coco, fazia farofa, ia simbora! 
<Gorete> (...) pessoas da minha idade prá lá, essa história de farofa. 
<Dona Nêga> É, farofa. 
<Gorete> Hoje todo mundo é feijão, né? Feijão. Mas nós, farofa. Num é muito o feijão. E aqui as 
pessoas plantavam feijão também, num é? Plantava feijão. 
<Dona Nêga> Pescava, pescava muito. Teve um ano que deu uma sêca, aí na, nos pato... 
<Madalena> Pescava com quê, Dona Nêga? 
<Dona Nêga> O gereré. 
<Madalena> A senhora fazia o gereré? 
<Dona Nêga> fazia o gereré e pescava. Teve um ano que deu uma sêca aí nos patp, que o peixe 
vivia (...) por cima da lama, minino. Secou mermo! Ói, gente ia pesca assim por dento da lama 
deitado que nem porco. (Risos) Um saco aqui de lado, era pegando as traira e butando dento do 
saco e arrastando o saco. Ninguém ficava em pé! Porque se ficasse em p, ia simbora! Tinah que 
sê deitado em cima da lama, chegava balança assim na lama. 
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(...)  
<Dona Nêga> Sistozoma? Quem disse? Nadege, no Puxim só morreu de sistozoma a Nade... a 
menina a Adelaide. 
<Madalena> Quando? Quando? 
<Voz> A vida toda! 
<Dona Nêga> Sim, porque num tratôi com tempo, né? Deixou a doença crescer. 
(...)  
<Dona Nêga> Tem! Mas agora com esse, esse povo que anda pelas (...) e traz reme... (...) tudo? 
Cabou-se, negócio de sistozoma. 
(...) 
<Dona Nêga> Mas, ói, olhe, preste atenção... 
<Madalena> (...) Só interrompendo a senhora só um minutinho, dona Nêga, a senhora falou que 
fazia o gererê, né? 
<Dona Nêga> É. 
<Madalena> A senhora fazia com que, com que... 
<Dona Nêga> Com fio. 
<Madalena> Com fio? 
(...) 
<Voz> Cordão! 
<Madalena> Fibra de... de quê? 
<Dona Nêga> De cordão mermo. 
<Madalena> Ah, o cordão mesmo, né? 
<Dona Nêga> Era sim.  
(...) 
<Dona Nêga> Aí prontno, num vende aqueles rolozinho de fio, nessa época já vendia, a gente 
comprava, e encochava assim (...) vro... no fuso. 
<Gorete> Sabe o que é fuso? 
<Dona Nêga> Aí fazia, enrrolava, depois ia fazê o gereré, né, fazia com a agulha, de pau... 
<Madalena> E antes fazia com quê,  hein? Antes, antes do... 
<Voz> Do cordão. 
<Madalena> Do cordão, fazia o gereré com quê, hein? 
<Dona Nêga> Era com, era com tucum, fio de tucum! Tucum é um mato, né, uma espada grande 
assim, agora a gente dobra... ela no meio, e puxa assim, aí fica o fio. Pronto! Aquele fio a gente 
vai, cocha ele, no fuso, e depois faz um gereré.  
<Daniel> E, e o que é o fuso? 
<Dona Nêga> O fuso é... (Risos) é uam coisinha, um pauzinho dêsse tamanho, com um rodinha 
aqui embaixo, sabe? Agora a gente pegava o cordão, cabava pendurava aquilo na boca – rrrr... (...) 
cochava aquele. Aí rolava. 
<Madalena> Pendurava (...) na boca? 
<Dona Nêga> Isso, isso... 
<Gorete> É, tem que ter o pedacinho de pau assim, pontinha, enrrolava ele assim, né, traçando 
assim, prá, prá, prá... e depois que ele tá cheio, disso já tirou do fuso, né? Que o fuso é assim: é 
um pedacinhode pau, tem que explicar direitinho como é a história – é um pau, pedaço de pau. As 
buchinha do tucum, que num é aquele pelozinho, a gente bota no pau, amarra, e com o fuso, vai 
coisando assim, rodando aqui, o fuso, e imendando, entendeu? Ói, vai rodando aqui, e aqueles 
coisinha eles vão grudando um no outro, até fazer as cordinha, e vai crescendo, a gente vai 
enrrolando no fuso. Vai enrrolando, enrrolando uma quantia. Depois que tá no fuso, aí a gente 
pegá, e vai passar no pau assim aquele cordãozinho – pa, prá, prá, prá, prá, depois pro outo fuso 
de cochá, aí bota assim, numa aqui, bota no pe, é bota no boca, e aqui com as duas mão – chap! 
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(...) aí ele roda – úúúú – Aí já fica , mais acochadinho. Aí dali a rente vai, já vai coisando de novo aí 
enrrolando no? No fuso, né, grande. Aí vai fazendo assim – prá, prá,  - Ele vai enrrolando, 
enrrolando, depois que termina isso tudinho, aí, é que vai começar, ou a rede, ou o gereré. 
<Dona Nêga> É naquela época até rede de pescaria no mar era feita assim, de tucum. Eu tirei 
muito tucum pa vende. Muito! Vendia po quilo. Muito, muito tucum. 
<Rosália> E era um peixe sadio, nera? 
<Dona Nêga> Ôi?! 
<Rosália> Depois começou afazê ... (...) 
<Dona Nêga> Hoje não...! Ói, hoje alumino (aluminio), esses nalho (naylon), só tras o que num 
presta, hoje é multidão de gente é mais de cânce (câncer). De quê? De que é isso? Surgindo 
mais? É disso dessas coisa. Naquela época, ninguém. Também quando tinha uma doença 
ninguém sabia ninguém podia ir pa médico, nem tinha médico, o médico era a raiz de pau, sirviu, 
sirviu, num sirviu... 
<Voz> Morreu. 
<Dona Nêga>  ...morreu! Agora só que remédio era esse mermo. “Chega, adoecia, e tá morrendo! 
Corre! Pega ali um bocado de barbosa! Corre, pega ali uma coisa e ota”. Fazia aquele bocado de 
chá. O caba (cabra) as vezes vomitava – “Ói (...)  Graças a Deus!” 
  Eu tinha umas minina, eu tenho uma minina aí, que ela comeu o arroz e tomou 
água. Não, comeu o arroz quente, e foi po rio lavá os prato. Naquela época lavava os prato no rio. 
Chegou lá, desceu um prato de rio abaixo, ela aí entrou com água por aqui, ó. Pronto. Aí, terminou 
de lavá os prato apurso. Chegou em casa já morre mas num morre, aí caiu na cama gritando, 
gritando, gritando. (...) Num deu duas hora de relógio, ela já tava, já morrendo, mermo. Aí chega 
curador. E a coisa e ota, num tem mais, aí chega um curadô e disse: 
- “Ói, se essa minina fosse minha (...) Num tem mair nada aí vivo, só o coração. Se ela fosse minha 
eu dava um purgante de azeite de carrapato.”  
(...) Azeite de carrapato! Aquele azeite preto... 
<Gorete> De que é? De mamona, é? 
<Dona Nêga> É. Eu digo: 
 - “ Eu vô arrumá, meu Deus! Meu pai! Vô arrumá pa minha fia (filha) num morrê!” 
 Aí corri, arrumei, quando cheguei cá, ói, já tava dente tudo (...). Meu pai deu assim, a culé 
entrando apulso pela brecha, e eu: 
 “Pai, ela já tá morta!” 
 Mas ainda desceu azeite de carrapato. Ôxe! Num se deu – é uma coisa incrivi! – aí ela 
durmeceu, duma vez, eu digo: 
 - “Morreu! Pai, tá morta, pai!” 
 - “Tá não, mulhé, (...) tá não!” 
 Ói, num deu três hora de relógio, a Ana abriu os olho. (Risos) Meu pai disse: 
 - “Ói, Nêga, num disse que ela tava dormindo?” 
 Ficou boinha! Com azeite de carrapato. Boinha, num teve outro remédio. O remédio só foi 
esse. Hoje, quem dá? Quem dá? Corre po hospital, chega é e (...) mais injeção, quando pensa que 
não exames e mais exames, quando menos espera o cara bate as bota! Naquela época remédio 
era esse.  
<Madalena> A senhora fa, a senhora falou, é... a senhora contou, né, que... quando a filha da 
senhora chegou em casa, chamou o curador, né.  
<Dona Nêga> É! 
<Madalena> Tem, tem aqui ainda, é... 
<Dona Nêga> Tem, pessoa a mãe dela cura! 
<Madalena> Mãe... a sua mãe, é? 
<Voz> Cura de olhado... de (...)  
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<Dona Nêga> Cura de barriga, cura de olhado... 
<Gorete> A Edith, que tava lá. VocÊs num tava lá, na casa da minha mãe, num foi? Que tem um 
(...) noventa e quatro, noventa e quatro ano velhinha? Pronto aquela moreninha que é a minha 
mãe! 
(...)  
<Madalena> Dona Edith, é sua mãe! Ah! Meu Deus, e a gente(...)  
(...) 
<Dona Nêga> (...) fundou o Puxim! (Risos) Ela foi que fundou o Puxim! (...) 
<Gorete> De pegá menino. Ela num dizia (...) A maioria dor menino aqui tudinho, se você chegá 
uma sexta feira da paixão aqui, vai vê, ela diz (...) vô sentá na porta. Mas se ela num sentá, os 
menino fica entrando tudo! Tudo! Já pai de neto, né, tem , tem pessoas aqui que é pai de neto, já, 
aí diz: 
- “Bença mãe Edith!” 
- “Bença mãe Edith!”   
- “Bença mãe Edith!” 
(...)  
Os cara só aqui, ói, no tonho, só esperando que os filho chegue, prá dá abença.  
<Dona Nêga> Se ela fosse dá a cada um diz Tonho (...) 
<Madalena> Mas eu vou voltá prá conversá com ela! Então quando vou pedir prá ela me benzer. 
(Risos) 
<Voz> É bom, né? 
<Gorete> Pois ela foi quem pegou a maioria dos menino (...) 
(...) 
<Gorete> Ela cura, cura de olhado, cura de, de as criança. 
<Dona Nêga> Criança (...) de olhado, de tudo! Dor de barriga, uma dor de cabeça... tudo ela (...) 
<Madalena> Mas pegar menino ela num pega mais não? 
<Dona Nêga> Não. Deixou... 
<Voz> O meu ela pegou. Todos. 
<Madalena> Todos? É? Então ela pegou já muito menino aqui. 
<Todos> Já, um bocado! 
<Gorete> Das menina pegou dela que já hoje as menina, as menina já tem, quase neto, quase. 
<Dona Nêga> Meu so ela só num pegou um... dois. Edilene, e o (...) E o que eu mermo que 
peguei...(...) 
<Madalena> A senhora mesmo que pegou? 
<Dona Nêga> Claro, nasceu com sete meses, eu num esperava que ele ia nascer (...) aí tinha uma 
menina em casa por nome de (...) mandei a menina cortá o umbigo e (Risos) (...) – “Calaboca, 
menina, o que você viu aqui, fique calada, viu?” Ainda hoje ele chama... 
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JOÃO BALBINO 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em18/03/2006 
 
Fita n°2 - Lado B 
<Madalena> O senhor aprendeu a fazer com quem a (...)? 
<João Balbino> Com um rapaz que veio fazendo. Eu vi o rapaz fazendo. Aí eu, fui tentá fazer, aí 
num deu certo. Aí depois eu fiz de novo, né? Aí deu certo! Fiz umas duas aqui pra casa... Depois 
eu foi vendi mais aqui na porta butei na porta pendurada ai... 
<Madalena> E vendeu? 
<João Balbino> Vendia muita! 
<Madalena> Há quantos anos senhor faz?  
<João Balbino> Ah, tá cum... sete ano que eu trabalhei na casa da Ada, depois da casa da Ada eu 
passei  (...) três ano parado, depois voltei trabalha numa pousada nova agora, (...) 
<Madalena> Sei! 
<João Balbino> Tô cum três ano que trabalho agora lá na pousada, tá num (...) cuns... cinco ano, 
sete ano ou mais! 
<Madalena> Que o senhor faz! 
<João Balbino> Que eu faço esses negóço. Eu faço isso e faço aqueles negocinho... burrozinho 
de, de, de artesanato também, madeira mais... melhor, né?  Especial, né?  
<Madalena > Que madeira o senhor usa pra fazer o (...)? 
<João Balbino> É... ariticum! 
<Madalena> Ariticum? 
<João Balbino> Agora porque ele lasca muito, né? Ele racha muito.  (...) bota um produto que num 
racha não.  
<Madalena> Que produto? 
<João Balbino> É um tipo uma massa... 
<Madalena> Mas compra a massa ou o senhor faz a massa? 
<João Balbino> Não, a rente compra a massa. Ai depois a rente (...) 
(...) 
<Madalena> Agora então o burrinho tem mais tempo que o senhor faz?  
(...) 
<Madalena> Aí  o cê falou que faz o, o  burrinho de ariticum, né?  
<João Balbino> É! 
<Madalena> E tem muito ariticum aí perto? 
<João Balbino> Tem!  
<Madalena> Tem... 
<João Balbino> O seu, seu João faz jangada de ariticum, também! 
<Madalena> É! 
<João Balbino> Aquela jangadinha. A rente pega aqueles mais grossinho, aí corta ele, faz o 
desenhozinho e corta com a faca. Faço aqueles... porta... porta cd de jaqueira, pega a jaqueira, 
né? A rente faz... os finalzinho, marca cum cd e faz. Eu fiz muito, pa casa da Ada, ele levou (...) pa 
Alemanha!  
<Madalena> É? 
<João Balbino> Rapaz, ele queria as pi... eu fiz uns grande, ai disse: “Não! O grande é ruim de 
viajar! Faça uns... médio: cinco CD, seis CD...” . Aqueles guardanapo, né? De madeira, fiz muito.  
<Madalena> Prá guarda, guarda... 
<João Balbino> Guardanapo!  
<Madalena> Sei! 
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<João Balbino> Pego ele, faço o pézinho, faço uma cava assim aberta, e coloco os guardanapo. 
Fica lindo mermo, os guardanapo.  
<Madalena> Tudo com ariticum! 
<João Balbino> Não! Ai eu já fazia aqui, madeira de jaqueira que é amarelinha ela... 
<Madalena> O CD, a jaqueira, o porta CD de jaqueira, e o guardanapo também, né?  
<João Balbino> De jaqueira, é! 
<Madalena> De jaqueira também! 
<João Balbino> Que fica bem amarelinho, fica bonito!  
<Madalena> E qual a outra madeira que cê faz? Cê usa prá fazer... cê acha boa prá fazer alguma 
coisa? 
<João Balbino> A melhor mermo, que dá brilho,  que ele fica bonita é a jaqueira.  
<Madalena> É? 
<João Balbino> É a melhor mermo, é! Que é macia, boa de trabalhar... O aricum é bom agora ele 
lasca muito!  
<Madalena> Qual? 
<João Balbino> Ariticum!  
<Madalena> O ariticum! O ariticum é só pro burrinho, mesmo.  
<João Balbino> É, só pa burro, essas coisa. 
<Madalena> E... o burrinho, porta CD, o senhor faz a, a muito tempo?  
<João Balbino> Faço. (...)Fiz, tá cum base nuns... oito ano, nove ano que eu fiz esse negóço.  
<Madalena> (...) 
<João Balbino> Aí eu parei porque (...) eu sempre vivo trabalhando, aí uma tarde tenho que tá 
dormindo, pa noite tá trabalhando...  
<Madalena> Sei! 
<João Balbino> Trabalho á noite, aí pego... seis pa seis a manhã... 
<Madalena> Alguém da família do senhor, quando, né, o senhor era criança, fazia essas coisa?  
<João Balbino> Não, não, não, não. 
<Madalena> Ninguém fazia?  
<João Balbino> Não.  
<Madalena> O senhor aprendeu com quem?  
<João Balbino> (...) com... um colega meu. Eu sempre fui curioso, né? 
<Madalena> Sei!  
<João Balbino> Sempre vi a pessoa fazendo, qualquer coisa aí eu ia... tentá fazê! Nogo-nergia 
(negócio de energia) mermo, eu num sabia mexer,   hoje eu mexo em tudo. Fazê... conentenção 
(conexão) nim... nesses accionado(ar-condicionado), que eu num sabia mexer, hoje eu faço.  
<Madalena> (...) 
<João Balbino> Só que eu vi um amigo meu fazendo, né, me chamou, “venhóia” (venha olhar)... 
fui, e aprendi. 
<Madalena> Aprendeu.  
<João Balbino> E esse negócio dessas côca também... 
<Madalena> Com’é que chama a concha?  
<Madalena> Cara chama... é... côca.  
<Madalena> Côco?  
<João Balbino> Côca!  
<Madalena> Côca!  
<João Balbino> Côca, é de tirá... feijão, né?  
<Madalena> É uma maneira de aproveitar o coco, né?  
<João Balbino> É! Tira o coco... 
<Madalena> O que sobra do coco, né?  
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<João Balbino> É! Tira o coco, e aqui a gente faz esses negocinho.  
<Madalena> Porque tanta coisa que perde do coco, num é? Do, do, do coqueiro? 
<João Balbino> Do coqueiro é.  
<Madalena> É? 
<João Balbino> Aquelas (...) a gente faz passarinho com aqueles... tibaca. Tibaca. A gente 
desenha um peixe, desenha um passarinho, na tibaca mermo.  
<Madalena> Na tibaca.  
<João Balbino> Na tibaca mesmo.  
<Madalena> Mas o senhor faz (...)? 
<João Balbino> Eu nunca fiz não, mas se eu for fazê eu faço! 
<Madalena> Mas tem alguem que faz aqui, assim? 
<João Balbino> Tem um pivetão que trabalhava muito cum escritura, né ele faz... qualquer tipo 
de... de madeira, na madeira mermo ele faz. Quelquer co... 
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JOÃO BALBINO 
Local e data da entrevista: Pontal do Coruripe em18/03/2006 
 
Fita n°2 - Lado B 
<Madalena> O senhor aprendeu a fazer com quem a (...)? 
<João Balbino> Com um rapaz que veio fazendo. Eu vi o rapaz fazendo. Aí eu, fui tentá fazer, aí 
num deu certo. Aí depois eu fiz de novo, né? Aí deu certo! Fiz umas duas aqui pra casa... Depois 
eu foi vendi mais aqui na porta butei na porta pendurada ai... 
<Madalena> E vendeu? 
<João Balbino> Vendia muita! 
<Madalena> Há quantos anos senhor faz?  
<João Balbino> Ah, tá cum... sete ano que eu trabalhei na casa da Ada, depois da casa da Ada eu 
passei  (...) três ano parado, depois voltei trabalha numa pousada nova agora, (...) 
<Madalena> Sei! 
<João Balbino> Tô cum três ano que trabalho agora lá na pousada, tá num (...) cuns... cinco ano, 
sete ano ou mais! 
<Madalena> Que o senhor faz! 
<João Balbino> Que eu faço esses negóço. Eu faço isso e faço aqueles negocinho... burrozinho 
de, de, de artesanato também, madeira mais... melhor, né?  Especial, né?  
<Madalena > Que madeira o senhor usa pra fazer o (...)? 
<João Balbino> É... ariticum! 
<Madalena> Ariticum? 
<João Balbino> Agora porque ele lasca muito, né? Ele racha muito.  (...) bota um produto que num 
racha não.  
<Madalena> Que produto? 
<João Balbino> É um tipo uma massa... 
<Madalena> Mas compra a massa ou o senhor faz a massa? 
<João Balbino> Não, a rente compra a massa. Ai depois a rente (...) 
(...) 
<Madalena> Agora então o burrinho tem mais tempo que o senhor faz?  
(...) 
<Madalena> Aí  o cê falou que faz o, o  burrinho de ariticum, né?  
<João Balbino> É! 
<Madalena> E tem muito ariticum aí perto? 
<João Balbino> Tem!  
<Madalena> Tem... 
<João Balbino> O seu, seu João faz jangada de ariticum, também! 
<Madalena> É! 
<João Balbino> Aquela jangadinha. A rente pega aqueles mais grossinho, aí corta ele, faz o 
desenhozinho e corta com a faca. Faço aqueles... porta... porta cd de jaqueira, pega a jaqueira, 
né? A rente faz... os finalzinho, marca cum cd e faz. Eu fiz muito, pa casa da Ada, ele levou (...) pa 
Alemanha!  
<Madalena> É? 
<João Balbino> Rapaz, ele queria as pi... eu fiz uns grande, ai disse: “Não! O grande é ruim de 
viajar! Faça uns... médio: cinco CD, seis CD...” . Aqueles guardanapo, né? De madeira, fiz muito.  
<Madalena> Prá guarda, guarda... 
<João Balbino> Guardanapo!  
<Madalena> Sei! 
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<João Balbino> Pego ele, faço o pézinho, faço uma cava assim aberta, e coloco os guardanapo. 
Fica lindo mermo, os guardanapo.  
<Madalena> Tudo com ariticum! 
<João Balbino> Não! Ai eu já fazia aqui, madeira de jaqueira que é amarelinha ela... 
<Madalena> O CD, a jaqueira, o porta CD de jaqueira, e o guardanapo também, né?  
<João Balbino> De jaqueira, é! 
<Madalena> De jaqueira também! 
<João Balbino> Que fica bem amarelinho, fica bonito!  
<Madalena> E qual a outra madeira que cê faz? Cê usa prá fazer... cê acha boa prá fazer alguma 
coisa? 
<João Balbino> A melhor mermo, que dá brilho,  que ele fica bonita é a jaqueira.  
<Madalena> É? 
<João Balbino> É a melhor mermo, é! Que é macia, boa de trabalhar... O aricum é bom agora ele 
lasca muito!  
<Madalena> Qual? 
<João Balbino> Ariticum!  
<Madalena> O ariticum! O ariticum é só pro burrinho, mesmo.  
<João Balbino> É, só pa burro, essas coisa. 
<Madalena> E... o burrinho, porta CD, o senhor faz a, a muito tempo?  
<João Balbino> Faço. (...)Fiz, tá cum base nuns... oito ano, nove ano que eu fiz esse negóço.  
<Madalena> (...) 
<João Balbino> Aí eu parei porque (...) eu sempre vivo trabalhando, aí uma tarde tenho que tá 
dormindo, pa noite tá trabalhando...  
<Madalena> Sei! 
<João Balbino> Trabalho á noite, aí pego... seis pa seis a manhã... 
<Madalena> Alguém da família do senhor, quando, né, o senhor era criança, fazia essas coisa?  
<João Balbino> Não, não, não, não. 
<Madalena> Ninguém fazia?  
<João Balbino> Não.  
<Madalena> O senhor aprendeu com quem?  
<João Balbino> (...) com... um colega meu. Eu sempre fui curioso, né? 
<Madalena> Sei!  
<João Balbino> Sempre vi a pessoa fazendo, qualquer coisa aí eu ia... tentá fazê! Nogo-nergia 
(negócio de energia) mermo, eu num sabia mexer,   hoje eu mexo em tudo. Fazê... conentenção 
(conexão) nim... nesses accionado(ar-condicionado), que eu num sabia mexer, hoje eu faço.  
<Madalena> (...) 
<João Balbino> Só que eu vi um amigo meu fazendo, né, me chamou, “venhóia” (venha olhar)... 
fui, e aprendi. 
<Madalena> Aprendeu.  
<João Balbino> E esse negócio dessas côca também... 
<Madalena> Com’é que chama a concha?  
<Madalena> Cara chama... é... côca.  
<Madalena> Côco?  
<João Balbino> Côca!  
<Madalena> Côca!  
<João Balbino> Côca, é de tirá... feijão, né?  
<Madalena> É uma maneira de aproveitar o coco, né?  
<João Balbino> É! Tira o coco... 
<Madalena> O que sobra do coco, né?  
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<João Balbino> É! Tira o coco, e aqui a gente faz esses negocinho.  
<Madalena> Porque tanta coisa que perde do coco, num é? Do, do, do coqueiro? 
<João Balbino> Do coqueiro é.  
<Madalena> É? 
<João Balbino> Aquelas (...) a gente faz passarinho com aqueles... tibaca. Tibaca. A gente 
desenha um peixe, desenha um passarinho, na tibaca mermo.  
<Madalena> Na tibaca.  
<João Balbino> Na tibaca mesmo.  
<Madalena> Mas o senhor faz (...)? 
<João Balbino> Eu nunca fiz não, mas se eu for fazê eu faço! 
<Madalena> Mas tem alguem que faz aqui, assim? 
<João Balbino> Tem um pivetão que trabalhava muito cum escritura, né ele faz... qualquer tipo 
de... de madeira, na madeira mermo ele faz. Quelquer co... 
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SEU PEZÃO (JOSÉ TARCÍSIO DOS SANTOS) 
Local e data da entrevista: dentro  do carro durante a viagem para Poxim em 23/06/2006 
 
<Madalena> Eu sei que a gente não deve conversar com o motorista mas o senhor em disse que é 
de Barreiras e que pescou e pesca de lambuda. E seria importante pro meu trabalho saber de 
alguns detalhes deste tipo de  pesca O senhor pode me explicar? Posso gravar enquanto o senhor 
dirige? 
<Seu Pezão> (risos). Pode. Eu comecei a pescar lambuda com 12 anos de idade. Naquele tempo 
dava muito peixe. A gente não dava um lance prá não pegar três, quatro carga de peixe. Era muito 
difícil. Antes tinha várias rede. 12 a 13 rede. Toda essa rede pegava bastante peixe. Hoje ela 
mudou. Mudou o sistema. Tem muitos arrastão. Barco de pesca Sabe? Eles pesca muito lá fora. 
Eles pega o peixe maior, o médio e pega o camarão. Então dificultou muito as coisa pra  gente que 
pesca aqui , na beira, perto da praia. Dificultou muito. Hoje dá um lance, 2, 3 lance de rede prá 
pegar 1, 2 caçuá de peixe. 
Quando entra o verão o negócio sempre muda mais. Dá muito serra, dá graçuma e bonito. São os 
peixe que dá muito no verão. Na parte de rede grande! E na parte da lambuda dá a pescada 
branca a agurana e boca-mole. Quando o tempo ta bom dá bastante peixe. A rede prá pegar o 
serra, o bonito e a graçuma são a rede da malha de quatro dedo e cinco dedo. O corte da rede, 
que é o final que saca o peixe,  tem duas ponta de dedo. Já é a parte mais fina.  É onde saca todo 
o peixe. Final. Entendeu?  E a  lambuda,  ela tem a cabeça de dedo (ruído) . 
<Madalena> Cabeça de dedo o que?  
<Seu Pezão> Cabeça de dedo o final dela - que é o lugar que pega o peixe. Pega o menor, pega o 
maior. E na parte (ruído) são dois dedos assim (ruído) Então ela vem de calão a calão.  
<Madalena> Calão é o que?  
<Seu Pezão> É um pau. Um pau  que bota prá não fechar a manga da rede. Prá ela vir 
empezinha. Tem uma bóia no lado, outra bóia no outro e outra bóia no final. 
Quando é,  que a rede afunda, fica aquelas bóia de isopor. De cima. Prá você de longe você ta 
vendo. Se um lado da rede ta mais atrasado ou ta mais adiantado. Se um lado tiver adiantado. 
Pela bóia que ta vendo aí o cabra diz: “Devagar daí. Vamo daqui”. 
Quando ta tudo certo, aí vem tudo certinho. 
Quando chega perto , sai duas pessoas, dois menino  prá achar o chumbo que é pro peixe não 
sair. E o resto do pessoal fica puxando de um lado e de outro a corda da rede. 
Fica 2 homem. 2  num lado e 2 no outro da parte da  cortiça. Da parte que vem boiada. 
<Madalena> Da parte da cortiça?  
<Seu Pezão> É que tem aquelas bóia, que a gente chama cortiça.  Ai o pessoal vem puxando, 
puxando ate´ chegar em terra. Em terra, que a gente chama, é no seco. 
<Madalena> Quando chega divide o peixe? 
<Seu Pezão> Não. O peixe são 5 pescadores. Esse 5 pescadores eles  ganha “as escolha”. As 
escolha que chama é : se pegar 100 quilos de peixe, tira 15 quilo de peixe pra as escolha e divide. 
Divide 15 quilo prá cinco pessoa. Aquele peixe.  Porque eles tão soltando a rede lá fora, dentro do 
mar, e ta mais arriscado do que os outro que tão em terra. Aí eles seca todinho. Aí vão puxar 
também prá ganhar também o quinhão. Aí daquele que tirou,  
ficou 75. Aí divide a metade e a metade. A metade pro dono da rede e metade pro pescador. Ta 
entendendo? 
Quando ta bem. Na bonança (bonança que nós diz é quando  ta dando peixe) tem muito pescador.  
Quando a coisa ta ruim  e ta pegando pouco peixe, pescador é coisa de  8, 10, 12 pescadores. E 
quando ta bom é 20, 25, 30. Até 40 pescadores vai. 
<Madalena> Vinte puxam uma corda e vinte puxam a outra, né?  
<Seu Pezão> Exato. Se tiver 10, 5 de um lado e 5 de outro. 
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Mas é muito difícil ter 40 pescador. Só quando é semana da quaresma. O pessoal quer tudo 
arrumar peixe.... 
<Madalena> Normalmente são quantos pescadores? 
<Seu Pezão> O que vier pesca. Não tem aquele limite assim não. Ninguém é contratado.  <Seu 
Pezão> Ninguém tem contrato com ninguém. 
O dono ta ali prá ajudar todo mundo. Entendeu? Prá ajudar todo mundo. 
<Madalena> A rede tem um dono só? 
<Seu Pezão> Tem um dono só. E o dono chama um, chama outro... é  mulé , é  menino... aquilo ali 
é um negócio  muito importante. Eu comecei a pescar com 12 anos de idade. Tanto pescava de 
linha, caceia.... a caceia é aquela que deixa lá fora, dentro do mar e vai buscar no outro dia. 
<Madalena> O dono da rede... É ele que faz a rede de lambuda? Tem alguém lá em Barreiras que 
faz rede de lambuda?  
<Seu Pezão> Os pano da rede compra mais feito. Compra em Maceió e Aracaju. O pessoal 
prefere comprar feito do que fazer. 
<Madalena> Antigamente a rede da lambuda  também era feita de tucum? 
<Seu Pezão> Fazia com tucum. Fazia de cordão. Nóis tinha um carretel de cochar fio, cordão. 
Comprava aquele bolo de cordão assim, botava no carretel enrolava todinho prá fazer o pano da 
rede.  
<Madalena> Cordão comum?  
<Seu Pezão> Cordão comum.  
<Madalena> Não era de tucum não, né?  
<Seu Pezão> O tucum era mais diferente. De tucum a gente fazia mais a tarrafa. Prá lambuda não 
tinha o tucum. Agora tinha alguns pano de rede que a gente fazia de tucum, mas era muito 
trabalho. A gente ia pros mato e tirava aqueles rolo assim de.... que nem palha de aricurizeiro. 
Tirava a capinha (ruído), depois tinha de cochar tudinho prá fazer o pano. Era muito difícil. 
<Madalena> Tinha  que tirar o pé do tucum todo ou só as palhas?  
<Seu Pezão> As palha. O pé não.Tirava aquele galho, que nem o de aricurizeiro.  
<Madalena> Pegava na mata do Poxim ou do Coruripe?  
<Seu Pezão> Em toda a mata. Só que hoje diminuiu muito. A mata virou toda em cana. Naquele 
tempo existia muito. Em qualquer capoeira você encontrava um pé de tucum, mas hoje é um 
pouquinho difícil você encontrar tucum. A mata foi toda destruída. Por isso não tem.  
O tucum é cheio de espinho. Ele bota umas fruta. 
<Madalena> Nunca vi. É uma fruta boa?  
<Seu Pezão> Madurinho é docinho. Só que agora não ta no tempo dele, não. A senhora já comeu 
jaboticabra? Ele é que nem jaboticabra a fruta dele. Voce já viu o cacho do aricurizeiro?. 
<Madalena> Não, senhor.  
<Seu Pezão> O tucum bota que nem o cacho de aricurizeiro. A senhora conhece o cacho do 
dendê?  
<Madalena> Não,  senhor.  
<Seu Pezão> É parecido com o cacho do dendê. Só que o dendê é grande e ele é pequeno.   
<Madalena> Ela é escura?  
<Seu Pezão> A fruta do tucum é pretinha. Quando ta madurinha fica pretinha, é docinha. A gente 
chupa aquele negócio. Tem um caroço dentro. No tempo dele, vende na feira. 
<Madalena> Ainda hoje vende na feira? 
<Seu Pezão> Vende só que  agora não é tempo dele.  
<Madalena> Seu Pezão, voltando a falar da lambuda, quando o dono da rede  resolve pescar, o 
senhor disse que ele chama as pessoas. Ele dá preferência a quem? A parentes? Compadres? 
Amigos? 
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<Seu Pezão> A preferência é qualquer um que chegar. Que ele vê que tem condições de pescar aí 
ele vai e chama. 
<Madalena> Que condições? 
<Seu Pezão> Maloqueiro ele não vai chamar porque não tem condição de puxar uma rede, só de 
beber cachaça. Ele não tem preferências... 
<Madalena> Lá em Barreiras quantas  pessoas têm rede de lambuda? 
<Seu Pezão> Tem o Bira, Zé Lô, Vicente, Tenor, a mulher da padaria e o... Cosmo. 
<Madalena> Lá em Barreiras todo mundo sabe pescar de lambuda? 
<Seu Pezão> Sabe. Todo mundo sabe. Isso não é negócio difícil. Você fica no seco. O cara 
lanceia a rede. Você vai puxar a rede. Puxa de um lado e de outro. Pronto. Resolveu o problema. 
Quando  a rede  chega cá,  se vir com muito lagaço... Lagaço que a gente diz é aquele cisco que 
vem na rede. Aí o pessoal bota prá cá. Aí veio muito  camarão, peixe... Aí tira um pessoal prá ir 
catando o peixe daquele lagaço. Outro pessoal vai embarcar a rede. Embarcar a rede é jogar a 
rede dentro do barco. Aí vai lancear. Aqueles pessoal ficou tudo catando  os peixe com o camarão 
e botando dentro do cesto. 
<Madalena> Bota a rede dentro do barco e vai lancear de novo? 
<Seu Pezão> Exato. Exato. 
<Madalena> Então,  Seu Pezão,  faz de conta que a gente vai começar a pescar a gora. O senhor 
tem a rede e me chama e chama todo mundo que ta aqui no carro. É o senhor que vai estar neste 
barco? É o dono que vai lancear a rede? Me explica? 
<Seu Pezão> Depende. Tem o arraio. Sempre o dono da rede tem o arraio. Arraio que  chama é 
aquele que ta navegando aquele barco para arrear a rede. É aquele que vai na popa. Vai dois 
remeiro e os chumbeiro. Chumbeiro é aquele que arreia os chumbo da rede. 
<Madalena> Então dentro do barco tem arraio, chumbeiro... 
e dois remeiro? É. Um proeiro e um vogueiro (riso).  
<Madalena> Fica dois grupos de pescadores lá na terra?  
<Seu Pezão> Fica.  
(pausa para mostrar o pé de tucum na beira da estrada)  
<Madalena> O barco vai pro mar.... 
<Seu Pezão> Fica o  cordeiro. O que ganha “as escolha”.  Fica  o cordeiro que pega as escolha 
com uma bóia na ponta da corda. Ele fica no seco. Na terra. Bem no pé na água. 
<Madalena> Ele pode também ficar com a água até à barriga, pode?  
<Seu Pezão> Pode. 
Mas nós tem o calão. Calão que nós chama é um pau. O calão enfia no chão. Aí bota a corda em 
cima. Aí ele vai lancear. Aí é 150 braça, 150 metro,  200 metro  ....depende da corda que a pessoa  
botar na rede.   
<Madalena> É 200 braça ou 200 metros?  
<Seu Pezão> É 200 braça, 200 metro ... 
<Madalena> É normal chamar como? Braça?  
<Seu Pezão> É. Braça. 200 braça de mar a dentro. Aí quando chegar lá,  solta o calão da rede 
com a bóia e aí vai caminhando pro sul lanceando essa rede.  
De lá, desce, arreia o lado do sul e vem pro seco, prá terra. E quando chega cá divide o pessoal 
prá ir puxando aquela rede.  
<Madalena> Pro sul?  
<Seu Pezão> É o norte. É o lugar que você dá corda prá lancear pro sul.   Sempre assim. A não 
ser que a água esteja correndo muito pro norte, aí você tem que dar corda no sul e lancear pro 
norte. Aí vai depender muito da água prá onde ta correndo. É isso.  
<Madalena> Qual é a melhor maré prá pescar a lambuda? 
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<Seu Pezão> A melhor maré de pescar é sempre quando dá o peixe. Porque o  peixe não come 
toda maré. A maré grande, a maré de lua não é muito boa porque a maré , ela puxa muito. Ela 
seca demais. Ela seca muito e corre muito a água. Corre muito mais prá fora. É difícil dar peixe 
assim muito na maré grande. É mais na maré de (?)... o  lançamento... Ou quando a maré 
morrendo. Maré morrendo é quando ta grande e vai diminuindo. No verão mesmo. Tem a maré 
morta. Você pode pescar com maré cheia que não empata. No verão o mar é manso. O mar não 
fica brabo.  Você pode pescar à vontade, bem tranqüilo. Sempre dá peixe. O peixe vem comer 
mais na maré cheia. O peixe não come só na maré grande. Na maré seca...o peixe come mais na 
maré cheia também. Vem comer mais em terra. 
<Madalena> O senhor ta me dando uma aula.  
<Seu Pezão> Você me pegou, hein! (risos)  
<Madalena> Foi coincidência.... (risos).  
Eu tava querendo ir lá em Barreiras conversar com alguém sobre a lambuda e encontrei o 
senhor.... (risos) 
<Seu Pezão> Eu pesquei até vinte anos de idade. Depois fui trabalhar na usina Coruripe. Me 
aposentei lá.  Sempre  no feriado e dia de domingo eu pescava mais o meu pai. Dia de segunda eu 
ia prá usina. Morava lá, mas nunca deixei de pescar.  
Eu já peguei uma arraia de 800 quilos na lambuda. O Zé Lobo pegou uma de 1.200 quilos.  Um 
mero que deu 300 quilos.  
<Madalena> A rede da lambuda é forte, hein?  
<Seu Pezão> (pausa)... Não... Quando Deus quer dar, até amarrado no cordão vem. Quando Deus 
quer dar, dá mesmo.  Já peguemo boto de lambuda. Vinha cinco dentro da rede. Um boto daquele 
não dava menos que 150 quilos não. Rasgou a rede toda. Aí peguemo e soltemo. É que é proibido 
pegar.... 
<Madalena> Por favor, repete só uma coisa prá mim. Dá corda no norte e lanceia pro sul? 
<Seu Pezão> É. Dá corda no Norte e lanceia pro sul. Porque a água ta correndo pro sul. O vento 
ta do norte correndo pro sul. Então a gente dá corda e lanceia pro sul. Se o vento ta no sul. (ruído) 
pro norte. Então a gente vai dá corda no sul e lanceia pro norte.  A gente sempre lanceia a favor 
das águas. Não contra as águas.  
<Madalena> Aí vai.... joga a corda... 
<Seu Pezão> Joga a corda. Aí o  cordeiro vai e  pega. Aí segue em frente pra lancear. Aí vai e 
lanceia pro sul. Aí vem pro seco de novo pegar de rede. Se tiver vinte pessoas, é dez num lado e 
dez no outro. Se tiver trinta, 15 de um lado e 15 de outro. Se tiver 25 aí bota 13 num lado e 12 no 
outro. Bota 13 no lado do sul. Que é mais pesado. Prá onde a água ta correndo. E bota 12 no lado 
do norte.. Porque a parte do norte é mais leve. Porque vai puxar mais a favor da água, e no sul 
sempre puxa mais contra a água. È isso. 
<Madalena> Quanto tempo dura uma pesca da lambuda? 
<Seu Pezão> Vai uma faixa de 40, 50 minutos, 1 hora. Depende muito da altura que você vai 
lancear. Se for 150 metros você vai puxar dentro de meia hora. Se for prá 200 metros, você  vai 
puxar pra 40 minutos.  Se você tiver 250, 300 metros você vai passar 1 hora , 1 hora e dez prá 
puxar aquela rede. De acordo com o tamanho da rede e de acordo com o pessoal que tem. Pode 
ter 15, 20, 30 pessoas.... 
<Madalena> Tem que ter no mínimo quantas pessoas?  
<Seu Pezão> Aí depende. Pode 5 de cada lado, 8, 10 de cada de lado. Pode ter 20. 
<Madalena> Com 3 de cada  lado não pode? É muito pouco? 
<Seu Pezão> A rede pequena o cabra faz.  Se chama um redote. Você faz com 6 pessoas. Ela é 
uma rede muito pequena. No puxar da rede ali vem, puxa a cortiça com o chumbo. Tudo próximo. 
E aí a pessoa pesca.  Ela é quase do tamanho da lambuda. Só que é menor. É 50, 60 braça... 
È lambuda, sendo redote. Porque é  pequena. Certo?  
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<Madalena> Certo. (risos) 
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JURACI DA SILVA DE OLIVEIRA (DONA JURA)  
Local e data da entrevista: Poxim em 22/06/2006 
 
<Madalena> Como o seu pai fazia bomba de imbira?  
<Dona Jura> Eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho uma lembrança. Ele ia para o mato 
e trazia aquele monte de imbira. Enrolava assim.  Depois botava dentro d água do rio. Ficava uns 
três dias prá sair aquela tinta. Depois trazia, botava prá enxugar , ripava, fazia aquelas tirinha pra 
enrolar bomba. Na época não tinha essa facilidade de comprar o cordão que nem compra hoje. Era 
tão bem feito. Tão bem cobertinha aquela bomba! O chio da bomba ficava espezinho e ele 
enrolava a bomba  todinha com imbira. Fazia aqueles traçado assim,  porque quando aquela 
pólvora estourasse,  aí aquela imbira era muito forte e fazia o papoco maior. Ficava tão dura a 
bomba! Bomba de todo tipo. Agora tanto fazia com imbira quanto fazia com o cordão. 
Só que na época não tinha como comprar. Então tirava imbira no mato prá fazer esse trabalho. 
Ele também fazia “fogos de vista”. Antes chamava assim, aqueles fogos bonitos... Era uma 
admiração do povo! 
<Madalena> A senhora nunca ouviu falar de bombas para matar peixe? 
<Dona Jura> Ele fazia. Fazia umas bombas grandes, enormes prá matar peixe. Do tamanho disso 
aqui....  
<Madalena> uma lata de leite condensado?  
<Dona Jura> É. Ele mandava meus irmãos sair de dentro da água por causa do choque quando a 
bomba estourava.  
<Madalena> Quais os nomes das bombas que o sei pai fazia?  
<Dona Jura> Peito de moça. Era quadradinho. Traque.  
<Madalena> Mas com imbira?  
<Dona Jura> Com imbira só a bomba mesmo. Bomba que dava estouro bem grande.  
<Madalena> Ouvi falar de uma bombinha chamada garral ....  
<Dona Jura> Garral  é uma bombinha que dá um estralinho. 
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DONA ANTÔNIA 
Local e data da entrevista: Poxim em 18/03/06 
 
<Madalena> No passado tinha muito ouricuri por aqui?  
<Dona Antônia> Tinha.   
<Madalena> Fazia o que com o ouricuri?  
<Dona Antônia> Tirava o olho e fazia o chapéu. Antigamente fazia isso. Das palha a gente fazia 
vassoura, chapéu, bolsa.  
<Madalena> Ninguém faz mais bolsa aqui?  
<Dona Antônia> Faz. Uma mulher lá em cima, a Maria José.  
<Madalena> Só ela?  
<Dona Antônia> Só.  
<Madalena> No Pontal do Coruripe faz mais, né?  
<Dona Antônia> É.  
<Madalena> E aqui faz mais vassoura.  
<Dona Antônia> É.  
<Madalena> Dona Antônia, é a senhora que vai prá mata tirar o ouricuri?  
<Dona Antônia> É.  
<Madalena> Tem muito ou pouquinho ouricuri na mata?  
<Dona Antônia> Tem pouquinho?  
<Madalena> O ouricuri tem um coquinho, né?  
<Dona Antônia> É mas tem pouco. Não dá tempo deles (os ouricurizeiros) botarem as fruta.  
<Madalena> Por quê?  
<Dona Antônia> O povo tira muita palha e elas (as palmeiras) ficam cansada.  
<Madalena> Faz mais o que com essa palha?  
<Dona Antônia> Só isso mesmo: chapéu, vassoura, trança prá fazer a bolsa.  
<Madalena> E abano?  
<Dona Antônia> Abano faz da palha da palmeira.  
<Madalena> Qual?  
<Dona Antônia> catolé.  
<Madalena> E paneiro?  
<Dona Antônia> Também.  
<Madalena> Quantas vassouras a senhora faz por dia?  
<Dona Antônia> Duas dúzias.  
<Madalena> Vende onde?  
<Dona Antônia> Vende a um rapaz que passa aqui.  
<Madalena> Ele paga quanto?  
<Dona Antônia> Três reais a dúzia.  
<Madalena> Qual a quantidade que a senhora traz de palha da mata?  
<Dona Antônia> A gente traz um fecho. Tira as palha, dispinica da garra e traz. Em casa a gente 
lasca, ela ripa todinha e bota no sol prá poder fazer.  
<Madalena> Quanto tempo a palha fica no sol?  
<Dona Antônia> Uns três dias.  
<Madalena> Guarda de noite?  
<Dona Antônia> Guarda e no dia seguinte bota de novo. No outro dia bota e aí vai virar.  
<Madalena> Quantas palhas a senhora tira prá fazer duas dúzias?  
<Dona Antônia> A gente tira uns dois fechos.  
<Madalena> Aquele fecho que eu fotografei dá prá quantas vassouras?  
<Dona Antônia> Dá duas dúzias.  
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<Madalena> A senhora vende a vassoura com cabo ou sem cabo?  
<Dona Antônia> Sem cabo.  
<Madalena> Com quantos anos a senhora  aprendeu a fazer vassoura?  
<Dona Antônia> 12 anos. Meu pai ia tirar  e a gente ia também. Cada um trazia um fecho.  
<Madalena> A família toda fazia?  
<Dona Antônia> Fazia a trança prá fazer o chapéu e fazia a vassoura. A gente levava pra feira, 
antigamente.  
<Madalena> Vocês mesmo?  
<Dona Antônia> É. Ai, depois meu pai morreu e a gente ficou fazendo e vendendo.  
<Madalena> A senhora se incomoda de dizer a sua idade?  
<Dona Antônia> Não. 54 anos.  
<Madalena> Quando a senhora fazia chapéu era só de encomenda?  
<Dona Antônia> Não. A gente vendia na feira. Aí depois o povo deixou de comprar chapéu.  
<Madalena> Por que será, hein?  
<Dona Antônia> Porque começou esse negócio de boné e acabou o chapéu.  
<Madalena> Como é fazer o chapéu?  
<Dona Antônia> Com um móinho de palha a gente faz.  Num dia a gente faz a trança. No outro 
bota prá esquentar, dispinica e coze o chapéu.  
<Madalena> A palha do chapéu fica o mesmo tempo no sol?  
<Dona Antônia> Fica mais porque tem que ficar bem alvinho.  
<Madalena> Tem outra palha que a senhora acha boa prá fazer vassoura?  
<Dona Antônia> Não. Só de ouricuri mesmo.  
<Madalena> E a piaçaba?  
<Dona Antônia> Não presta não porque ela quebra.  
<Madalena> Aqui tem piaçaba?  
<Dona Antônia> Tem.  
<Madalena> E o fruto da piaçaba?  
<Dona Antônia> Come.  
<Madalena> Qual o outro fruto que a senhora come?  
<Dona Antônia> Do catolé. Da palmeira que faz abano.  
<Madalena> E da Purunã?  
<Dona Antônia> Agora é difícil.  
<Madalena> Porque?   
<Dona Antônia> Porque depois que desmataram a mata pra cana aí acabaram mais.  
<Madalena> Onde a senhora pega a ouricuri fica distante daqui?  
<Dona Antônia> É na mata da Dona Célia.  
<Madalena> Ela deixa entrar?  
<Dona Antônia> Deixa. A gente trabalha lá.  
<Madalena> Como assim?  
<Dona Antônia> Meu marido trabalha lá.   
<Madalena> Tem muita ouricuri lá?  
<Dona Antônia> Tem muita não porque já ta tudo quase morta.  
<Madalena> O que vai fazer se acabar a ouricuri?  
<Dona Antônia> Elas vão brotando... as novinha...  
<Madalena> Nunca ninguém aqui tentou fazer uma plantação de ouricuri prá garantir o material prá 
fazer a vassoura?  
<Dona Antônia> Não.  
<Madalena> Dona Célia cobra pela palha?  
<Dona Antônia> Não.  
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<Madalena> A senhora só usa vassoura de ouricuri em casa?  
<Dona Antônia> Só de ouricuri.  
<Madalena> Por que?  
<Dona Antônia> Porque é melhor prá varrer. É mais leve. 
 


