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apresentação

compromisso com a aprendizagem

Prezada aluna
e prezado aluno, 

É com imensa alegria e satisfação que a Secreta-
ria Municipal da Educação (SMED) compartilha com 
a comunidade educativa os Cadernos Pedagógicos 
de Ciências Humanas e da Natureza, do Programa 
Nossa Rede – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Concluindo o ciclo de produção para os materiais 
destinados a esse segmento, os cadernos foram 

produzidos com a escuta das vozes das educadoras 
e dos educadores nos Grupos de Trabalho e na plata-
forma virtual do projeto, considerando a identidade e 
autonomia da Rede Municipal como protagonistas do 
projeto político-pedagógico. Esse protagonismo reve-
lou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de 
professoras e professores, coordenadoras pedagó-
gicas e coordenadores pedagógicos e diretoras e di-
retores escolares, que assumiram a responsabilidade 
de produzir, em regime colaborativo, este material.

Cadernos de Ciências Humanas e da Natureza completam os materiais 
para as alunas e os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental
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74º ANO

Essa mudança só foi possível com o empenho, a im-
plicação e a tomada de decisão de todas e todos os pro-
fissionais nas diferentes instâncias: SMED/DIPE, GRE e 
Unidades Escolares. 

Trabalhando em rede, vamos mantendo o diá-
logo aberto e avançando em direção à excelência 
na Educação do nosso município. Dessa união de 
esforços de todos nós, nasce a certeza da pro-
dução de cenários pedagógicos comprometidos 
com a aprendizagem das crianças soteropolitanas. 
Que esse seja, para todas as profissionais e to-
dos os profissionais que formam a “Nossa Rede”, 
um lugar de pertencimento, alegria e, sobretudo,  
de realizações.

Bruno Barral
Secretário Municipal da Educação

Investigar, experimentar e criar: tudo isso você fará com  
os cadernos de Ciências do 1º ao 5º ano
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parceria

“O que faz andar a estrada? É o sonho. 
Enquanto a gente sonhar a estrada permanecerá 

viva. É para isso que servem os caminhos, 
para nos fazerem parentes do futuro.”  

Mia Couto

Após o belíssimo trabalho de construção dos ca-
dernos das áreas de Língua Portuguesa e Matemáti-
ca e do Referencial Curricular Municipal para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental da rede de educação 
de Salvador, é chegado o momento de apresentar a 
vocês, alunas e alunos dos anos iniciais, os Cadernos 
Pedagógicos de Ciências Humanas e da Natureza.

Ao lado de suas professoras e seus professores, 
das diretoras e dos diretores escolares, das coorde-
nadoras e dos coordenadores pedagógicos de todas 
as escolas da rede e da equipe técnica da Secretaria 
Municipal da Educação, o caminho traçado e percorri-
do por todos nós nos trouxe até aqui. 

Utilizando a metodologia dos grupos de trabalho, 
que se reúnem periodicamente para discutir as pro-
postas que serão realizadas pelas professoras e pelos 
professores em sala de aula, durante todo o segundo 
semestre de 2018 escolhemos os temas que seriam 
abordados nos cadernos do 4º e 5º ano. 

Nas próximas páginas, você vai encontrar pistas 

Com este caderno, alunas e alunos da Rede Municipal de Salvador terão contato  
com os conteúdos de Ciências Humanas e da Natureza 

é chegada a hora das ciências!
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94º ANO

O mundo do trabalho é um dos temas escolhidos para ser 
abordado nos projetos de Ciências

para investigar sobre os papéis que todas e todos nós 
desempenhamos diariamente em diferentes grupos 
e espaços; vai refletir sobre os trajetos e os deslo-
camentos que você faz pela cidade; vai perceber a 
transformação das ruas e dos bairros no decorrer do 
tempo e prestar mais atenção nas pessoas que vivem 
em Salvador e nas profissões que elas exercem.

Com as atividades aqui propostas, você vai começar 
a notar as diferenças e igualdades referentes às cidadãs 
e aos cidadãos soteropolitanos, a forma como a cidade 
teve início e quem foram as pessoas que a construíram. 
Encontram-se nesse eixo as grandes navegações, a 
chegada dos portugueses à nossa costa e o relaciona-
mento deles com os índios. A todo momento, a nossa 
cidade será a base e o guia deste material.

O sonho faz andar a estrada, e os cadernos de Ci-
ências completam esse caminhar, ajudando na cons-
trução do futuro. Que as autorias continuadas de um 
arranjo que valoriza o saber local e o conhecimento 
universal sigam apoiando as estudantes e os estudan-
tes a fazer boas perguntas e a encontrar respostas e 
plantem o espírito inventivo e investigativo na vida de 
todas e todos.

Parabéns a todas e todos pelo belíssimo trabalho 
realizado. 

E vivam as Ciências!

Aproveite o material e bom trabalho!

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Instituto Chapada  

de Educação e Pesquisa 
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como é o seu caderno

Querida aluna e querido aluno!

É com grande satisfação que entregamos a você 
este novo caderno. Com este material, você, suas 
colegas e seus colegas poderão participar de várias 
situações de estudos sobre Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas – História e Geografia. Há experi-
mentos superlegais, jogos divertidos e várias curiosi-
dades que vão despertar ainda mais seu interesse  por 
vários temas. Você terá muito assunto para discutir 
com a turma e com a professora, ou o professor, e 
também com seus familiares, amigas e amigos. 

É muito importante que você participe de todas as 
aulas e realize as atividades propostas, principalmente 
os registros no seu caderno pessoal, sempre que for 

solicitado. Essa será a melhor forma de guardar a me-
mória de todo o trabalho deste ano.

Você se lembra dos ícones que foram usados nos 
cadernos de Língua Portuguesa e Matemática, não é? 
Eles continuam acompanhando este material, porém 
agora há mais dois: o que indica que você vai fazer 
uma experiência com a turma e o que sugere que uma 
entrevista deverá ser realizada por você ou por seu 
grupo para buscar mais informações sobre um tema. 
Todos eles estão na página ao lado para você recordar. 

Vamos lá, que os desafios estão a caminho. É só 
virar a próxima página.

Boas descobertas e bons estudos!

descobrir e entender o mundo

Nas atividades deste caderno, muitos desafios e novas experiências para aguçar  
a curiosidade e discutir com as colegas, os colegas e os familiares
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114º ANO

para fazer 
em casa

para discutir
entre  todas 

e todos

roda de  
leitura

experiência

para fazer
em dupla

roda de 
conversa

para fazer
em grupo

entrevista

para fazer 
individualmente

leitura pela 
professora ou 
pelo professor

importante!
Este caderno não é consumível – Você não poderá escrever nele, riscar nem 
amassar ou arrancar as folhas. Cuide bem dele, pois no fim do ano ele será 
devolvido para que outra estudante ou outro estudante o utilize no próximo ano.
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REBECA SILVA
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4º ANO

Como moradora ou morador de Salvador, você certamente tem muita familiari-
dade com o mar, não é? Costuma vê-lo com uma certa frequência, mas será que já 
se perguntou o que há do lado de lá, depois do horizonte?

Vamos imaginar que você seja convidada ou convidado para fazer uma viagem 
em uma caravela para lugares que você nem imaginava que existissem. Você teria 
de se aventurar em mares e oceanos desconhecidos... O que acha que descobriria? 
Que dificuldades enfrentaria? Quais instrumentos usaria nessa aventura?

Neste primeiro trabalho do ano, você vai entrar em uma cápsula do tempo e 
fazer uma viagem até os séculos XV e XVI para descobrir por que as pessoas 
daquela época queriam tanto saber o que havia do outro lado do mar. No fim, a 
turma toda vai elaborar um jogo bem bacana: a Trilha do Descobrimento do Brasil 
para todos brincarem, com perguntas e respostas que serão elaboradas durante 
as atividades seguintes.

Vamos embarcar nessa?

navegar é (sempre) preciso

século
É o intervalo de tempo equivalente a 100 anos. O século I, por exemplo, começou no ano 1 e 

terminou no ano 100. O século II começou em 101 e foi até 200, e assim por diante. Estamos no 
século XXI, que teve início no ano 2001 e irá até 2100. Assim...

Séc. XIII: 1201-1300

Séc. XIV: 1301-1400

Séc. XV: 1401-1500

Séc. XVI: 1501-1600 

Séc. XVII: 1601-1700 

Séc. XVIII: 1701-1800

Séc. XIX: 1801-1900 

Séc. XX: 1901-2000 

Séc. XXI : 2001-2100

1A Como será que eram as embarcações do século XV? Você tem alguma ideia? 
Faça um desenho no seu caderno pessoal sobre como você imagina que deveriam 
ser os barcos naquela época. Dicas: esses barcos navegavam por meses ou até 
anos e levavam muitos marinheiros a bordo. 

Depois de terminar o desenho, escreva uma lista sobre o que os navegadores pre-
cisavam levar para permanecer tanto tempo a bordo e chegar ao destino. Justifique 
o motivo pelo qual você escolheu cada um dos itens. 
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1B  Depois de imaginar tudo o que imaginou, que tal ver com a sua colega ou o 
seu colega de dupla o que ela ou ele fez? Mostre seu desenho e aprecie também 
a produção dela ou dele. Discutam a imagem e a lista que cada uma, ou cada um, 
produziu. O que ela ou ele colocou está na sua lista? Se quiser, pode incluir itens que 
você não tinha pensado para fazer uma só lista, mais completa. 

2A  Vamos ver como era uma caravela da época das Grandes Navegações? Ob-
serve a imagem abaixo e as pessoas nela retratadas.
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4º ANO

Depois de discutir com a turma o que a imagem retrata, procure responder em 
grupo as seguintes questões:

• Como você imagina que uma caravela funcionava?
• Observe a parte de baixo da embarcação. O que ela transportava?
• Quantas pessoas você acha que cabiam nela?
• Quem era o navegante? Consegue descobrir?
• Como você acha que ele se orientava para chegar ao destino?
• E, as outras pessoas que estão no barco, quem são e o que fazem?
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curiosidade
Você conhece a hierarquia de um navio e a função de cada pessoa? Saiba como 

era na esquadra de Cabral.
CAPITÃO – Autoridade máxima da embarcação.
PILOTO – Responsável de fato pela navegação. Sabia ler a bússola, as estrelas, 
os mapas náuticos e o astrolábio.
MESTRE – Dava ordens para marinheiros e grumetes e comandava o funciona-
mento geral da embarcação.
SOLDADO – Cuidava de armas e munição.
MARINHEIRO – Operário do mar. Fazia tudo no navio, de limpar a subir velas.
GRUMETE – Cumpria funções que os marinheiros não curtiam, como lavar o 
convés, limpar dejetos e costurar as velas.

Extraído da revista Superinteressante  
(bit.ly/vida-esquadra), acesso em 15/11/2018

2B  Com base no que a turma discutir durante a apreciação da imagem, você, 
suas colegas e seus colegas vão fazer um registro coletivo sobre todos os compar-
timentos da caravela e as pessoas a bordo, descrevendo de forma sucinta o que 
cada uma está fazendo. Com tudo pronto, copie o quadro em seu caderno pessoal.

2C  No texto abaixo, você descobrirá um pouco mais sobre como era uma 
caravela. Leia, buscando validar o que já sabe e identificar informações novas 
sobre as caravelas.

A HISTÓRIA DAS CARAVELAS
Por Katharyne Bezerra

Criadas pelos portugueses, as caravelas serviriam para acabar com o 
medo que as pessoas tinham do mar e também para descobrir novos ter-
ritórios. Elas eram feitas totalmente de madeira e, mesmo assim, tinham a 
capacidade de carregar centenas de homens e toneladas de carga, isso sem 
deixar que a água invadisse o transporte.

Comparadas aos navios luxuosos de hoje em dia, as caravelas são muito 
frágeis, mas para a época foram a grande sensação e as responsáveis por 
várias descobertas históricas para a humanidade. Tinham velas, que serviam 
para mover o transporte aproveitando a direção do vento. Ainda nessas em-
barcações havia porões, que davam mais peso para elas, pois lá eram depo-
sitadas pedras e balas de canhão. Com isso, as caravelas pesavam em torno 
de 100 a 400 toneladas.

Extraído do site Estudo Kids  
(bit.ly/historia-caravelas), acesso em 15/11/2018 
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4º ANO

2D  Você e seu grupo farão a leitura do texto a seguir, identificando as in-
formações que revelam como era a vida das pessoas durante as viagens nas 
embarcações. 

• Como as pessoas se alimentavam?
• Como eram as acomodações?
• Quais eram as condições de higiene?
• Como cuidavam da saúde?
• O que faziam durante tantos dias dentro de uma embarcação?

O DIA A DIA NAS CARAVELAS

Para ir à Índia e voltar a Portugal, Pedro Álvares Cabral demorou 500 dias. 
Em uma viagem tão longa, as dificuldades se multiplicavam. Além dos perigos 
do mar, havia muitos problemas no interior dos navios.

A alimentação precária e as péssimas condições de higiene provocavam 
doenças. Tudo isso sem direito a diversão devido à vigilância dos padres.

Os marinheiros partiam, mas não sabiam se voltariam ao lar.
O interior das naus e caravelas do século XV e XVI era escuro, sujo e perigoso.
Os navios não se livraram da imundície que existia nas ruas das cidades 

medievais europeias.
Nos porões havia ratos e baratas. Muitos tripulantes enjoavam e não conse-

guiam subir ao convés. Assim, faziam suas necessidades ali mesmo. Usavam 
vinagre para desinfetar a sujeira.

Muitas doenças
A alimentação dos marujos era deficiente. Nada de legumes, verduras ou 

frutas. O resultado era o escorbuto, uma doença fatal causada pela falta de 
vitamina C. O escorbuto, que se manifestava cerca de 70 dias depois do início 
da viagem, provocava hemorragias. 

Alimentos a bordo
 Os alimentos eram um verdadeiro tesouro guardado a sete chaves pelos 

soldados. Como a viagem seria muito longa, era preciso controlar sua distri-
buição. Havia três despenseiros que faziam a divisão da comida. Por mês, 
cada pessoa tinha direito a 15 quilos de carne, além de cebola, vinagre e 
azeite, feijões e cereais.

Diariamente, os marujos comiam 400 gramas de um biscoito duro e salga-
do, em geral embolorado. Os capitães alimentavam-se melhor, já que podiam 
levar galinhas e ovelhas na viagem.

Extraído da revista Recreio: Descobrimento do Brasil.  
Coleção De olho no mundo, pp. 28 e 29, Recreio/Editora Caras S.A.

Após a leitura do texto, retorne aos questionamentos feitos antes da leitura e regis-
tre as informações novas adquiridas sobre o dia a dia nas caravelas. Em seguida, 
elabore perguntas que possam ser incluídas na Trilha do Descobrimento do Brasil.
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3A  Os navegadores e os marinheiros eram verdadeiros aventureiros. Além do 
gosto pela aventura e pelo desconhecido, o que será que eles buscavam nessas 
viagens, enfrentando o medo e arriscando a vida em mares e oceanos perigosos? 
Observe o mapa abaixo. Ele traz informações sobre os diversos deslocamentos 
que ocorreram no século XV e XVI. Que elementos você consegue identificar neste 
mapa? O que será que significam as flechas? Por que elas têm cores diferentes?

Porto 
Seguro

1500

Guanaani
1492

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO 
PACÍFICO

Linha do Equador

AMÉRICA 
DO NORTE

ROTAS DAS VIAGENS MARÍTIMAS PORTUGUESAS 
E ESPANHOLAS DOS SÉCULOS XV E XVI

AMÉRICA 
DO SUL

AMÉRICA 
CENTRAL

ROTAS DOS NAVEGADORES PORTUGUESES

Primeiras viagens

Cristovão Colombo

Vasco da Gama

Fernão de Magalhães e Sebastião del Cano

Pedro Ávares Cabral

ROTAS DOS NAVEGADORES ESPANHÓIS



19

NAVEGAR É (SEMPRE) PRECISO

4º ANO

Para confirmar suas hipóteses, leia o texto Expansão marítima portuguesa, que 
está na próxima página. Busque identificar os motivos que levaram navegadores 
de diversas partes do mundo a desbravar lugares desconhecidos e descubra por 
que essas viagens eram feitas cada vez em maior número. Registre as descober-
tas em seu caderno pessoal.

Guiné 
1434-1462

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO 
ÍNDICO

OCEANO 
PACÍFICO

Congo
1482-1485

Moçambique

Melinde

Calecute
1498 

Macau
1516 

Malaca
1511 

Pequim

Veneza

Lisboa
Palos

Ceuta
1415 

Ilha da 
Madeira 
1419

Ilha dos Açores 
1431

Cabo 
Verde
1456 ÁFRICA

EUROPA ÁSIA

OCEANIA

Ilha 
Canárias

1402 

Filipinas

Cabo da Boa 
Esperança

1488 
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EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA
Por Leandro Carvalho

Os portugueses foram os primeiros europeus a se lançar ao mar no período 
das Grandes Navegações Marítimas, nos séculos XV e XVI. No presente texto 
iremos abordar os motivos do pioneirismo português na conquista dos oceanos.

O primeiro motivo que levou os portugueses ao empreendimento das Grandes 
Navegações foi a progressiva participação lusitana no comércio europeu no 
século XV, em razão da ascensão de uma burguesia enriquecida que investiu 
nas navegações no intuito de comercializar com diferentes partes do mundo.

A centralização monárquica portuguesa aconteceu ainda no século XIV com 
a Revolução de Avis. Portugal foi considerado o primeiro reino europeu uni-
ficado, ou seja, foi o primeiro Estado Nacional da história da Europa. Além 
do fato da unificação portuguesa, a Revolução de Avis consolidou a força da 
burguesia mercantil que, conforme vimos acima, investiu pesadamente nas 
Grandes Navegações.

Estudiosos como Diegues (2010), Tengarrinha (2001) e Silva (1989)[1], que 
analisaram Portugal nos séculos XV e XVI, afirmaram também que os portos 
de boa qualidade existentes no país influenciaram bastante no processo do 
pioneirismo português. Outro motivo, não menos fundamental que os outros 
expostos, que ajudou no processo do empreendimento português foi o estu-
do náutico realizado na Escola de Sagres, sob o comando do astuto infante  
D. Henrique, o navegador (1394-1460).

A Escola de Sagres foi consolidada na residência de D. Henrique e se tornou 
uma referência para estudiosos como cosmógrafos e cartógrafos, mercadores, 

ESPANHA

CEUTA

PORTUGAL

MARROCOS ARGÉLIA

Madrid

Mar Mediterrâneo

Lisboa

Rabat

Argel



21

NAVEGAR É (SEMPRE) PRECISO

4º ANO

aventureiros, entre outros. Iniciando o processo de conquistas pelos mares, os 
portugueses no ano de 1415 dominaram Ceuta, considerada primeira conquista 
dos europeus durante a Expansão Marítima.

O principal objetivo que os navegadores portugueses desejavam alcançar 
era dar a volta no continente africano, ou seja, realizar o périplo africano. Dessa 
maneira, Portugal foi conquistando várias concessões na África. No ano de 1488, 
Bartolomeu Dias, navegador português, havia conseguido chegar ao Cabo da 
Boa Esperança, provando para o mundo que existia uma passagem para outro 
oceano. Finalmente, no ano de 1498, o navegador português Vasco da Gama 
alcançou as Índias; em 1500, outro navegador lusitano, Pedro Álvares Cabral, 
deslocou-se com uma grande frota de embarcações para fazer comércio com o 
Oriente e acabou chegando ao chamado “Novo Mundo” – o continente americano.

Com o desenvolvimento dos estudos marítimos (Escola de Sagres), os por-
tugueses se tornaram grandes comerciantes, prosperando e produzindo novas 
embarcações e formando grandes navegadores. Portugal se transformou em 
um dos mais importantes entrepostos (armazém de depósito de mercadorias 
– que esperam comprador ou que se vão reembarcar) comerciais durante as 
Grandes Navegações Marítimas.

[1]DIEGUES, Antônio Carlos Sant’Ana. Povos e Mares: uma retrospectiva de sócio-antropologia  
marítima. São Paulo: CEMAR, Centro de Culturas Marítimas, Universidade de São Paulo, 1993.

SILVA, Janice Theodoro da. Descobrimentos e Colonização. São Paulo: Ed. Ática, 1989, 2ª ed. Série 
Princípios. TENGARRINHA, José (org). História de Portugal. 2ª ed. Bauru, SP: EDUSC, 2001  

Extraído do site História do Mundo  
(bit.ly/expansao-portuguesa), acesso em 6/12/2018
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3B  Quem são as pessoas meio malucas que não só adoravam navegar como 
ficavam dias, meses e anos no mar? Você vai conhecer cinco aventureiros que, por 
motivos semelhantes, lançaram-se ao mar, enfrentando todos os perigos dessa 
grande aventura – e fazendo uma revolução no conhecimento que até então as 
pessoas tinham sobre como era o mundo! 
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AVENTUREIROS DOS MARES

Cristóvão Colombo (1421-1506)
 Ele era italiano, de Gênova, e queria 
chegar às Índias rumando para o oeste 
sem dar a volta na África. Pediu  apoio 
a vários monarcas, mas só os reis es-
panhóis decidiram financiá-lo. No meio 
da viagem para o Oriente, porém, topou 
com a América em 1492 e foi conside-
rado o “descobridor” do Novo Mundo, 
apesar de os vikings terem visitado o 
continente 500 anos antes. Os vikings 
eram uma antiga civilização da região 
da Escandinávia, que hoje compreen-
de o território da Suécia, Dinamarca e 
Noruega. Conhecidos como nórdicos 
ou normandos, estabeleceram uma rica 
cultura que se desenvolveu graças à ati-
vidade agrícola, ao artesanato e a um 
notável comércio marítimo.

Aline Conceição Alves
EM Manoel 

Clemente Ferreira



23

NAVEGAR É (SEMPRE) PRECISO

4º ANO

Re
pr

od
uç

ão
 E

rn
es

to
 C

as
an

ov
a/

Do
m

ín
io

 P
úb

lic
o

Re
pr

od
uç

ão
 A

ur
él

io
 d

e 
Fi

gu
ei

re
do

/D
om

ín
io

 P
úb

lic
o

Vasco da Gama (1469-1524)
 Sua primeira viagem à Índia foi iniciada em 1497. No ano seguinte, o na-
vegante português cruzou o Cabo da Boa Esperança e alcançou seu destino. 
Chegar às Índias era importante pois apenas lá os portugueses podiam conse-
guir especiarias como pimenta e noz-moscada, artigos que, na Europa, valiam 
tanto quanto prata e ouro. O caminho marítimo para o Oriente aberto por 
Vasco da Gama ajudaria Portugal a se tornar uma potência dos mares. 

Pedro Álvares Cabral (1467-1520)
 Foi o comandante de uma frota de 13 navios que partiu de Lisboa em março 
de 1500. Seu objetivo também era chegar às Índias. Com dicas de Vasco da 
Gama, que já tinha ido até lá, Cabral foi orientado a rumar para o sudoeste ao 
contornar a África, evitando as águas do Golfo da Guiné, sujeitas a poucos ven-
tos – as chamadas “calmarias”. A rota permitiria a Cabral reconhecer terras que 
já haviam sido avistadas de longe por expedições anteriores. Não se sabe se 
intencionalmente ou por causa de uma tormenta, houve um desvio de rota que 
levou a esquadra portuguesa ao litoral do que hoje é a Bahia.
 Depois de alguns dias no território, Cabral seguiu viagem e chegou final-
mente às Índias em setembro do mesmo ano. Mas o final da expedição foi 
marcado por incidentes e pela morte de Bartolomeu Dias, que estava na frota. 
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Bartolomeu Dias (ca. 1450-1500)
Em 1488, liderou a primeira expedição a atraves-

sar o Cabo das Tormentas, mais tarde rebatizado de 
Boa Esperança, no extremo sul da África. Bartolo-
meu Dias nem percebeu o que tinha feito, pois pas-
sou pelo cabo durante uma forte tempestade. Teria 
chegado à Índia se uma rebelião dos marinheiros não 
o tivesse obrigado a retornar a Portugal. 

Fernão de Magalhães 
(1480-1521)

Mais um navegador que 
levou a bandeira da Es-
panha sem ser espanhol. 
Ele era português e em 
1519 deu a volta na Amé-
rica do Sul, descobrindo a 
passagem para o Oceano 
Pacífico, que leva o seu 
nome: Estreito de Maga-
lhães. Morreu em 1521, 
nas Filipinas, antes do fim 
da expedição. Apenas 18 
sobreviventes de sua tripu-
lação chegaram à Espanha 
em 1522, completando a 
primeira navegação com-
pleta em volta do planeta. 

Adaptado da revista Mundo Estranho/Abril Comunicações S.A. 
(bit.ly/grandes-navegações), acesso em 15/11/2018
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Depois de ler os textos sobre os grandes navegadores e a expansão marítima, que 
tal retornar ao quadro regulador das aprendizagens para validar as informações e 
incluir novas aprendizagens em relação às Grandes Navegações?  Anote em seu ca-
derno pessoal as descobertas feitas por você, suas colegas e seus colegas. Com 
essas informações, que tal pensar em mais algumas questões para o jogo de trilha?

3C Você percebeu que quase todos os navegantes citados no texto queriam che-
gar às Índias, mas onde eram as tais Índias? Volte ao mapa das páginas 18 e 19 e 
observe algumas das rotas feitas pelos navegadores que você acabou de conhecer 
e veja onde estão localizados Portugal, Espanha e Índia.

E o Brasil, você sabe onde está?
Naquele mesmo mapa, você teve a oportunidade de conhecer as rotas de nave-
gação de Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Bartolomeu 
Dias e Fernão de Magalhães. Retorne a essas informações e identifique as rotas 
que chegaram às terras brasileiras.

Augusto Cesar de Jesus 
dos Santos 
EM Conselheiro Luiz Rogério
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3D  Na última discussão, você descobriu que muitos navegadores tinham o dese-
jo de chegar às Índias – e um dos motivos era conseguir especiarias. Você sabe o 
que são especiarias? Claro que sabe, mas talvez não com esse nome. Leia o texto 
e descubra por que o mundo inteiro tinha interesse nesses produtos e por que eles 
eram tão valiosos quanto os metais preciosos. 

A FEBRE DAS ESPECIARIAS

O “descobrimento” do Brasil, feito por Pedro Álvares Cabral em 22 de 
abril de 1500, foi apenas um momento de uma viagem comprida, que 
pretendia contornar o continente africano e chegar à Índia. Uma viagem 
tão longa já tinha sido realizada em 1498 para buscar alguns condimentos 
e temperos conhecidos como especiarias. Mas por que tanto esforço em 
busca de simples temperos?

Aroma e sabor
Cheirosas e saborosas, as especiarias fazem parte de nossa vida. Em 

uma festa junina que se preze não há quentão sem cravo nem arroz-doce 
sem canela.

Outras especiarias são o gengibre, o açafrão, a pimenta e a noz-moscada, 
muito usados como temperos. Hoje, podemos comprá-las em qualquer super-
mercado, mas nem sempre foi assim, pois as especiarias vinham de lugares 
muito distantes, como a Índia e a China.

Mil e uma utilidades
Os povos gregos e romanos já utilizavam algumas especiarias desde a An-

tiguidade como remédio e para embalsamar os mortos. A partir do século XI, 
os europeus começaram a consumi-las em grande quantidade e esses meros 
temperos passavam a valer muito dinheiro. Como a geladeira é uma invenção 
moderna, as especiarias serviam para conservar a comida e disfarçar o sabor 
de algum alimento que começasse a estragar.

Extraído da coleção De Olho no Mundo, livro 3, pp. 6 e 7, Recreio/Editora Caras S.A.

• Qual o motivo citado no texto que justifica uma viagem tão longa?
• Para que as especiarias eram utilizadas naquela época?
• Hoje em dia elas têm a mesma função?
•  Uma mãe foi ao mercado com o seu filho e disse para ele que os temperos que 

estava comprando eram o segredo da comida. Qual a informação do texto que 
explica essa afirmação da mãe?

•  Uma pessoa foi para uma casa no interior, na zona rural, e quando lá chegou 
descobriu que estava faltando luz, sem previsão de retorno. Ela havia comprado 
carne e não podia usar a geladeira! Não sabia o que fazer para não perder o 
alimento. De acordo com o texto acima, o que a pessoa poderia fazer? 
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3E  Ao analisar o mapa das rotas e da expansão marítima, dá para perceber 
que as embarcações saíam de diversas partes do mundo aventurando-se em 
busca de novas riquezas. Talvez nenhum dos navegadores tinha muita certeza 
de onde iria chegar...

• Você já pensou em como os navegadores faziam para se localizar no mar? 
•  Diante daquele oceano imenso sem nenhuma referência de localização, como 

sabiam que estavam indo na direção correta e chegariam ao destino previsto? 
•  Existia, na época, algum instrumento que pudesse ajudá-los no sucesso das 

Grandes Navegações?
•  Hoje, que instrumentos você e sua família utilizariam para traçar uma rota ou 

procurar um local?
• Como um pescador se localiza no mar nos dias atuais?
•  E um navegador, que atravessa oceanos, como faz para saber a localização do 

seu navio? 

Atualmente, uma pessoa que quer saber a sua localização, seja na terra, seja no 
mar, utiliza o GPS, mas nem sempre foi assim...

curiosidade
GPS é a abreviação de Global Positioning Sys-

tem e significa Sistema de Posicionamento Glo-
bal. Com a ajuda de mais de 20 satélites e das 
coordenadas geográficas, esse pequeno aparelho 
localiza qualquer ponto no planeta. Por enquanto, é 
o mais moderno aparelho de localização inventado 
pelo homem.

Extraído do site Escola Kids  
(bit.ly/GPS_oquee), acesso em 15/11/2018

Everton 
EM Manoel Clemente Ferreira
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INVENÇÕES E DESCOBERTAS QUE FACILITARAM AS NAVEGAÇÕES

A Escola de Sagres
D. João I tornou-se rei de Portugal em 1385 e queria transformar seu país na 

maior nação do mundo. Para isso, contava com seu filho, Henrique, um amante 
do mar e das embarcações. O príncipe, logo apelidado de “O Navegador”, teve 
um papel muito importante no desenvolvimento da navegação em Portugal.

Até o século XIV, as rotas marítimas eram curtas e bem conhecidas. Mas, 
para se aventurar pelos mares desconhecidos e distantes, era preciso aperfei-
çoar as embarcações e os instrumentos de navegação e elaborar novos ma-
pas. Por isso, D. Henrique reuniu em Sagres, no sul de Portugal, os matemáti-
cos, astrônomos e cartógrafos mais importantes da época. Sagres tornou-se, 
assim, o maior centro de debates e pesquisa sobre navegação da Europa.

Sempre para o norte
A bússola é um instrumento de na-

vegação essencial. Foi inventada 
pelos chineses e aperfeiçoada 
pelos portugueses. Composta 
de uma agulha magnética que 
sempre aponta para o norte, 
ela permite que os marinhei-
ros saibam em que direção 
navegam.

De dia e de noite
Vários instrumentos foram inven-

tados para melhorar a latitude, ou seja, 
a distância de um lugar em relação à linha do 
Equador. Um deles era o astrolábio, que só funcionava durante o dia, pois 
dependia da posição do sol. Depois veio o quadrante, menor e mais fácil de 
manusear, que podia ser usado à noite, orientando-se pela posição da Estrela 
Polar. A balestilha também auxiliava a navegação e servia para observar a 
altura dos astros.
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A arte dos mapas
Com instrumentos de navegação mais precisos, foi possível fazer mapas 

mais próximos da realidade. As descobertas, acrescentadas aos novos ma-
pas, aperfeiçoaram a cartografia. 

 Mapas, estrelas... Sorte
Os italianos e bizantinos conheciam mapas marítimos pelo menos desde 

o século XIII, ou provavelmente bem antes, seguindo a tradição clássica e a 
experiência árabe. Mais ao norte, os mapas só apareceriam no século XVI. 
Em geral, os marinheiros do norte, acostumados a saber e manter o rumo de 
suas embarcações em mares revoltos e cheios de névoa, orientavam-se com 
especialistas em sondas, que colhiam amostras do fundo e as interpretavam 
com base em sua experiência. Os portugueses e espanhóis herdaram a expe-
riência de ambos: navegar fazendo uso da bússola e dos mapas, e também o 
cuidadoso emprego da sonda.

A Estrela Polar era outro meio de orientação muito utilizado. Para observar 
a Estrela Polar e outros astros conhecidos, utilizava-se o quadrante, com o 
qual podiam-se fazer medidas angulares sobre sua altura e desvio. O quadran-
te tinha o inconveniente de ser impossível utilizá-lo quando o mar estivesse 
revolto ou céu coberto. Com o aperfeiçoamento desse aparelho, surgiam en-
tão o astrolábio, a balestilha e outros. Mas foram os árabes os autores de 
um aparelho capaz de medir os desvios do balanço marinho, chamado kamal, 
que consiste em algumas tábuas presas a uma corda, a distâncias variáveis, 
que o marinheiro segurava com os dentes ao fazer suas medições. Os portu-
gueses o descobriram na região do Oceano Índico e o difundiam pela Europa, 
aperfeiçoando-o até que passou a ser substituído pela balestilha. Este último 
era um instrumento cômodo e barato, muito mais eficiente que o astrolábio.

Extraído de CANTELE, Bruna Renata; BARBEIRO, Heródoto. Os Ambiciosos – 
A época dos Grandes Descobrimentos. Guarulhos: Ed. do Brasil, 2003, pp. 38 a 40
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3F  Como visto anteriormente, os mapas são ferramentas usadas há séculos. 
Eles se modificaram muito ao longo do tempo. Observe os mapas a seguir. Eles re-
presentam a forma como os estudiosos viam o mundo em uma determinada época. 
O primeiro foi publicado em 1482 e o segundo em 1570, quase 100 anos depois. 
Quais são as diferenças entre um e outro? Por que essas diferenças aparecem? 

MAPA DO MUNDO PUBLICADO EM 1482
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Cosmographia, Claudii Ptolemaei Alexandrini, Nicolaus Germanus; Biblioteka Zamardi Ordynacji 
Fonte: www.mapas-historicos.com/ptolemeu/mundo-1467.htm

THEATRUM ORBIS TERRARUM (TEATRO DO GLOBO TERRESTRE)

Mapa de Abraham Ortelius, publicado em 1570 em Antuérpia, considerado o primeiro atlas 
moderno, resultado das intensas explorações marítimas

Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Era_dos_Descobrimentos 
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Analise também os dois mapas abaixo: o antigo e o atual do Estado de Pernambu-
co. Aponte as diferenças entre eles, seguindo a orientação que a sua professora, 
ou o seu professor, dará a você e à sua turma. 

G
eo

rg
e 

M
ar

cg
ra

f/
Do

m
ín

io
 P

úb
lic

o
 In

st
itu

to
 B

ra
si

le
iro

 d
e 

G
eo

gr
af

ia
 e

 E
st

at
ís

tic
a 

IB
G

E



32 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

N
AS

A/
Do

m
ín

o 
Pú

bl
ic

o

 ©
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h

xi
ng

m
in

07
/i

St
oc

kp
ho

to

Agora observe as três imagens a seguir. O que elas representam? 

Após a análise dos mapas, converse com os colegas.

•  Como é possível o homem fazer estes tipos de registros de imagem cada vez 
melhores e mais precisos?

• Hoje, em que situações o uso dos mapas facilita a vida do homem? 
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4A  Observe a imagem abaixo e leia o texto.

No dia 9 de março de 1500, uma imponente armada zarpava de Lisboa para uma gran-
de aventura: percorrer a mesma rota descoberta por Vasco da Gama para chegar às 
Índias. Composta de 1.500 homens e 13 embarcações, entre naus e caravelas, era a 
maior expedição já organizada por Portugal para se lançar no Mar Tenebroso, o Oceano 
Atlântico. Pouco mais de um mês depois, eles desembarcavam em terras brasileiras.

• Como você imagina que foi esse desembarque?
• O que eles devem ter visto ao chegar em terra firme?
• Havia gente vivendo no lugar em que a armada chegou?

Katharina 
EM Conselheiro Luiz Rogério
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4B  Observe, acima, a reprodução da pintura. É uma tela pintada pelo artista 
português Oscar Pereira da Silva (1867-1939) em 1900 – mais de 400 anos depois 
que Pedro Álvares Cabral (1467-1520) chegou por aqui.

• O que você observa na cena?
• Que acontecimento está representado nesta imagem?
• Como estão vestidos os portugueses? E os indígenas?
• O que os indígenas têm nas mãos?
• Qual a postura dos índios e dos portugueses?
•  Considerando que esse tenha sido o primeiro contato dos índios com pessoas de 

outros lugares, o que eles poderiam estar pensando ao vê-las chegar naqueles 
enormes navios?

4C Acompanhe a leitura que a sua professora, ou o seu professor, irá fazer. São dois 
textos: um sobre a chegada dos portugueses e o outro são trechos da carta de Pero 
Vaz de Caminha (1450-1500), fidalgo português que acompanhou a esquadra de Cabral 
na função de escrivão. A descrição que ele faz ao rei de Portugal sobre o que encontrou 
no Brasil, em carta, é considerada o primeiro documento escrito da história do Brasil.

O
sc

ar
 P

er
ei

ra
 d

a 
Si

lv
a/

M
us

eu
 P

au
lis

ta
 d

a 
US

P

Rania Sulamita Carrasco Souza 
EM Manoel Clemente Ferreira
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A CHEGADA DOS PORTUGUESES À AMÉRICA

Quando uma frota de 13 navios comandada por Pedro Álvares Cabral esta-
va a caminho das Índias, ancorou no litoral conhecido hoje em dia como Porto 
Seguro. Era o dia 22 de abril de 1500. Entre os tripulantes, havia o português 
Pero Vaz de Caminha, o escrivão encarregado de fazer o diário da expedição, 
que registrou, em uma carta ao rei de Portugal, dom Manuel, as primeiras 
observações das novas terras.

No dia 23 de abril, estabeleceu-se o primeiro contato entre portugueses 
e índios tupiniquins. Foi um encontro cordial. Num pequeno bote, o capitão 
Nicolau Coelho foi à praia, onde encontrou 18 nativos. 

Extraído de COLL, C; TEBEROSKY, A. Aprendendo História e Geografia.  
São Paulo: Editora Ática, 2012, p. 153

Depois de ler o texto, converse com suas colegas e seus colegas:
• Por que era tão importante ter um escrivão a bordo do  navio?
• Para quem eram as informações dos registros que ele fazia?
• O que acha que ele relatava?

 TRECHO DA CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA

“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais 
caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a 
cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo 
furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão traves-
sa, e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. 
Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço 
e os dentes é feita a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de 
sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber.

[...]
Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; tomaram-

-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. 
Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. 
Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não lhe queriam 

pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. 
Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos 

passados. Não quiseram comer daquilo quase nada; e se provavam alguma 
coisa, logo a lançavam fora. 

Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram a boca; não gostaram 
dele nada, nem quiseram mais. 

Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um o seu boche-
cho, mas não beberam; apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora.”

Extraído do portal Cultura Brasileira  
(www.culturabrasil.org/zip/carta.pdf), acesso em 12/2/2019 
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Depois de ler o texto, debata com suas colegas e seus colegas:

• O que é um encontro cordial?
• Houve um estranhamento dos europeus em relação à cultura dos índios?
• Onde você percebe isso no texto?
•  De acordo com esse trecho do texto da carta de Pero Vaz de Caminha, quando 

os portugueses desembarcaram em terras brasileiras já encontraram habitantes?
• Desse modo, pode-se afirmar que o Brasil foi descoberto?

Depois da leitura, retorne ao texto e selecione as informações que ajudarão você 
a escrever um texto informando às pessoas da sua família o que aprendeu sobre a 
chegada dos portugueses às terras brasileiras.

Agora imagine que você era um índio tupinambá que estava naquele primeiro encon-
tro com os portugueses. Escreva um pequeno texto contando as suas observações 
sobre esse dia. 
 

4D   Leia o texto com a colega ou com o colega e, em seguida, represente a 
cultura dos tupinambás com uma ilustração.

COMO ERA A VIDA DOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS?
Por Danilo Cezar Cabral
Publicado em 28 jul 2009, 14h57

Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida quando 
os portugueses chegaram ao Brasil. Nesta reportagem, vamos mostrar como 
viviam os tupinambás, que habitavam toda a costa na época do descobrimento. 
Era um povo que tinha como língua predominante o tupi-guarani – ao contrário 
do que muita gente pensa, é uma língua e não um povo. Suas guerras eram uma 
atividade mais defensiva, e não uma maneira de conquistar territórios, como hoje.

TUPI OR NOT TUPI
Como era o cotidiano dos tupinambás, da comida aos animais domésticos

Mestres dos mares
Além de lagos e rios, os tupinambás ficavam concentrados na área litorâ-

nea, o que facilitava o contato com o mar. Usavam longas canoas, não só para 
atividades de pesca mas também para se aproximar das caravelas portugue-
sas na troca de mercadorias.

Lavando a alma
Os tupis da costa se banhavam praticamente com a mesma frequência 

com que encaramos o chuveiro hoje – aliás, nossa higiene atual é herança 
indígena, não europeia. O contato com a água acontecia desde cedo – os rios 
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eram locais de brincadeiras para as crianças. Até os prisioneiros que iam virar 
grelhado passavam por um banho cerimonial antes da execução.

Moda indígena
As pinturas eram pretas (feitas com 

jenipapo) ou vermelhas (com urucum). 
Penas de aves eram usadas em coca-
res e em adornos que se pareciam com 
um rabo (característico dos tupinam-
bás). As pinturas e os adornos tinham 
um significado especial na guerra e nos 
rituais de antropofagia – no dia a dia, os 
índios andavam pelados mesmo.

Comes e bebes
O “arroz com feijão” dos tupinambás 

era milho, carne de caça, pesca, frutas 
e tubérculos. As mulheres indígenas 
preparavam uma bebida especial fer-
mentada à base de mandioca ou mi-
lho, chamada de cauim. A bebida era 
parte integrante das cerimônias (espe-
cialmente antropofágicas), em que os 
índios se embriagavam. A embriaguez 
era considerada uma mostra de virilida-
de entre os homens.

Pet shop
Os tupinambás também tinham animais domésticos, chamados de xerim-

babos (“minha coisa querida”, em tupi). Os animais serviam para embelezar, 
como as araras, os tucanos e até os periquitos, ou para mostrar respeito à 
natureza – filhotes de macacos, por exemplo, eram adotados pela aldeia caso 
sua família tivesse sido morta por caçadores.

Doutor pajé
A saúde dos tupinambás era apoiada em rituais de cura, manipulação de 

plantas medicinais e tratamento dos doentes. O pajé fazia as cerimônias auxi-
liado por índias idosas. O conhecimento de plantas medicinais era de domínio 
de ambos os sexos. Já o trato com os doentes (que geralmente ficavam iso-
lados) era feito pelas mulheres.

Saudosa maloca
A aldeia era rodeada por paliçadas, espécies de cercas de lanças, e cercas 

com crânios. Eles serviam como enfeites, para honrar os que viraram jantar. 
Uma aldeia tinha de quatro a oito malocas, que abrigavam pelo menos três 
núcleos familiares. Os pertences dos indivíduos eram mantidos na maloca 
dentro da área ocupada por sua família.

Dois chefes tupinambás 
com os corpos 

adornados por plumas
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Caça e guerra
As armas de guerra dos tupinambás incluíam a 

borduna, tacape que funcionava como um martelo. 
Os arcos e flechas eram “customizados”, trocando-
-se o desenho das pontas, a posição e o estilo das 
penas da flecha, além do tamanho e do formato dos 
arcos. Por exemplo, para caçar animais de peque-
no porte (como aves terrestres), usava-se um arco 
de longa envergadura e uma flecha de material leve 
com penas longas na parte de trás (isso ajudava a 
sustentar mais tempo de voo).

Trabalho dividido
A divisão de tarefas dependia do sexo e da idade. 

As mulheres preparavam alimentos, faziam artefatos 
e outras atividades internas, enquanto os homens 
cuidavam da parte externa. Algumas das funções 
masculinas eram guerrear, caçar e fazer um social 
com outras aldeias. A sociedade era comandada pe-
los mais velhos, de quem partiam as decisões em 
relação ao grupo.

Consultoria – Dominique Tilkin Gallois e Renato 
Sztutman, professores do departamento de antro-
pologia da FFLCH – USP.

Extraído de Mundo Estranho em revista Superinteressante, 
Abril Comunicações S.A. (bit.ly/comoera-vidadosindios), 

acesso em 15/11/2018

Índios tupinambás dançando
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Juliane Nascimento da 
Silva Conceição 

EM Jaime Vieira Lima
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5A  Quem mora perto da orla ou passa por lá de vez em quando já deve ter repa-
rado como as embarcações fazem parte do cenário da cidade do Salvador, não é? 

• Quais são essas embarcações? 
• O que elas transportam? 
•  Quem já fez alguma viagem utilizando essas embarcações? Foi de onde para 

onde? Como foi a experiência?
• E quem usa as embarcações todos os dias? O que acham desse tipo de transporte?
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•  Lembra das caravelas que estudamos no início desta sequência didática? Qual 
desses barcos ainda navegam da mesma forma que elas – ou seja, com velas?

•  Pensando nas caravelas e nas embarcações que temos atualmente, o que mu-
dou? E o que continua semelhante?
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    EXPERIMENTO 1

5B  Você já se perguntou por que um navio, quando não está com o casco furado 
nem com problema, não afunda? Quer saber por quê? Vamos fazer um experimento 
que vai explicar isso direitinho.

Você, suas colegas e seus colegas vão precisar apenas de uma garrafa PET tam-
pada e um balde com água. Coloque a garrafa dentro do balde. O que será que vai 
acontecer? Ela afundará? Comente a sua resposta com a turma e com a professora, 
ou o professor, justificando-a, e registre-a no seu caderno pessoal.

POR QUE O NAVIO NÃO AFUNDA?

Outro dia, o Marcos Emílio, “um menino de 36 anos”, como ele mesmo 
disse, nos perguntou o seguinte: mesmo com aquele peso todo, por que o 
navio não afunda? Então fomos conversar com o doutor Domingos Soares, 
que durante muitos anos foi professor do curso de Física da UFMG. Entre 
os experimentos de Arquimedes e diferenças entre forças, ele falou sobre o 
conceito de “empuxo”. Sabe como funciona? Veja o que ele disse:

“Vamos fazer uma experiência. Pegue uma garrafinha vazia de água mineral, 
ou qualquer garrafinha de plástico, tampe-a e coloque-a num balde cheio de 
água. Você verá que a garrafinha flutuará sobre a água. Se você olhar bem, 
verificará que ela afunda um pouquinho de nada. Agora, encha a garrafinha 
até a metade com areia. Tampe-a novamente e coloque-a no balde. Desta vez 
você verá que a garrafinha flutua na água mas, para isso, será necessário 
que ela afunde bem mais do que quando estava vazia. O mesmo ocorre com 
o navio. Para que ele flutue é necessário que ele afunde um pouco.  

Quando um corpo é colocado na água, ele desloca essa água para o 
fundo e para os lados. A água deslocada exerce uma força sobre o corpo, 
empurrando-o para cima: ela tenta, dessa forma, voltar ao lugar que ocupava.

É essa força que impede que o navio afunde. Mas, para isso, ele precisa 
afundar o suficiente para que a força da água deslocada permita que ele 
flutue. Você pode verificar, na experiência da garrafinha, que se enchê-la 
totalmente de areia ela não flutuará. A força da água deslocada não será 
suficiente para mantê-la flutuando. É por isso que a carga de um navio não 
pode ser muito grande.

A primeira pessoa que respondeu de maneira correta a essa 
pergunta sobre o navio foi o matemático grego Arquimedes. Ele 
viveu no século III a.C. em Siracusa, na Sicília, localizada atual-
mente na Itália, mas que na época era uma colônia grega. Ele 
foi o maior matemático da Antiguidade e exercia muitas outras 
atividades também. Entre elas estava a curiosidade a respeito 
dos fenômenos da natureza”.

Extraído do site Universidade das Crianças 
(bit.ly/navio-afunda), acesso em 15/11/2018
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Após a experiência e a leitura do texto, você valida ou não a sua hipótese inicial e o 
argumento utilizado para justificar se afunda ou não a garrafa?

5C  E o ser humano continua a navegar. Você conhece estes navegadores brasi-
leiros? Agora com mais tecnologia e conhecimento, eles continuam a desbravar os 
mares, procurando outros desafios para uma nova aventura.

AMYR KLINK

TRAVESSIA A REMO DO ATLÂNTICO SUL (1984)
“Primeira Travessia a remo do Atlântico Sul”

Foi a primeira travessia solitária a remo do Atlântico Sul. Por 100 dias, 
o jovem navegador Amyr Khan Klink, com apenas 29 anos, remou da costa 
da Namíbia, na África, até a praia da Espera, em Itacimirim, na Bahia, Brasil. 
Logo nos primeiros dias, Amyr enfrentou seu batismo de fogo, e atravessou a 
turbulenta corrente próxima à costa da África, não sem capotar o barco I.A.T. 
por três vezes. Para esses momentos, Amyr idealizara um lastro dos tanques 
anticapotagem, que fazia o barco se comportar como um joão-bobo: depois 
que virava, voltava à posição original. Essa foi uma das inovações imaginadas 
por Amyr para o projeto do I.A.T, que tinha como base o modelo do Capitaine 
Cook, do navegador frânces Gérard D’Aboville.

Como naquela época o GPS (Global Positioning System) ainda não existia, 
Amyr navegava através dos astros e do sextante. Mas eram as ondas do rádio 
que traziam informações certeiras sobre seu posicionamento. Em um dia, 
chegou a remar 110 quilômetros. Em outros, ficava a deriva, esperando as 
grandes tempestades passarem.

O contato com baleias, tartarugas e tubarões marcou sua viagem, assim 
como a convivência com as ondas de todos os tipos, das cuspideiras às ma-
drastas, nomenclatura inventada à época pelo navegador.

O relato dessa viagem daria origem ao livro Cem dias entre céu e mar.
 

Extraído de www.amyrklink.com.br/pt/expedicoes/, acesso em 16/11/2018 
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ALEIXO BELOV

APÓS PASSAR 20 MESES VELEJANDO, ALEIXO BELOV 
RETORNA A SALVADOR
Keyla Pereira – 3/8/2018 

O navegador Aleixo Belov traz a Salvador o Veleiro Escola Fraternidade 
após 20 meses percorrendo os mares do mundo. O retorno acontecerá neste 
sábado, dia 4, às 10 horas no porto da cidade. O espaço ficará aberto ao 
público de forma gratuita.

Belov retorna à capital baiana após realizar sua quinta volta ao mundo. A 
prioridade desta viagem era antes de tudo visitar o Alaska. “É um lugar exóti-
co, com muitas geleiras, ursos e salmões. O Alaska é um lugar único”, explica 
o navegador sobre a experiência.

A decisão do engenheiro de visitar o Alaska surgiu baseado nas últimas via-
gens. “Já realizei três viagens sozinho ao redor do mundo e as duas últimas le-
vei alguns estudantes. Como ainda não tinha passado pelo Alaska, decidi que 
era o momento de conhecer, agora faltam poucos lugares”, explica Aleixo.

Após navegar pelo mar do Caribe, Parque Nacional da Ilha de Cocos da 
Costa Rica e até Parque Nacional Kenai Fjords, Aleixo reúne experiências sin-
gulares que marcaram sua vida. “No mar ficamos longe de hospital, se alguém 
passar mal fica difícil. Viver é arriscado, porém gostoso”, conta.

Conhecimento: o motivo das viagens
Após realizar três viagens ao redor no mundo sozinho, Aleixo decidiu cons-

truir o Veleiro Escola Fraternidade. Com 21 metros e 80 toneladas, o barco 
se tornou um motivo a mais para que o navegador mantivesse as viagens e 
dessa vez acompanhado.

Belov explica que as inscrições são realizadas pela internet, quando ele divul-
ga a próxima viagem. Ele explica que iniciou com 26 alunos presentes no veleiro 
e depois reduziu para 17, com receio de acidentes ao longo da viagem.
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Cada grupo que viaja ao lado de Belov conhece um quarto do percurso 
total. O navegador sempre vai a um ponto e retorna a Salvador para que mais 
pessoas possam ter a possibilidade de experimentar.

Os alunos não precisam investir para participar da viagem, o próprio Aleixo 
paga as necessidades dos componentes, incluindo passagens de avião para 
quem não mora na capital baiana.

Quanto ao processo de escolha, Aleixo afirma que prefere aqueles que nun-
ca tiveram oportunidades para conhecer o mundo. “Quem nunca conheceu os 
lugares deseja aprender e o Veleiro Escola Fraternidade possibilita isso”, afirma.

O navegador explica o que motivou realizar as cinco voltas ao mundo: “A 
curiosidade sobre como vivem os povos, além de comparar com a nossa 
sociedade. O foco principal é encontrar o sentido da vida”.

As experiências de Aleixo estão registradas em sete livros e ainda há 17 
cadernos de 200 folhas com relatos das viagens, além de vídeos que se tor-
narão filmes, segundo o navegador.

Uma pausa, o retorno para casa
Embora tenha dito que conheceu quase o mundo 

todo e que já até “reclamou com o Criador por ter 
feito um planeta pequeno”, Aleixo no momento irá 
retornar a Salvador e não possui planejamento para 
viajar no momento.

“Não há nada marcado, eu tenho 75 anos e quero 
produzir meus filmes e livros. Se após esses projetos 
eu estiver com saúde, irei viajar novamente”, afirma.

Aleixo afirmou que estava com saudade de voltar 
para casa, mas não para a rotina que tanto buscou 
fugir. O navegador contou que em conversa com 

pessoas próximas ouviu que ele “fugiu da gaiola, mas deixou a porta aberta 
para retornar e nem todo mundo tem essa possibilidade”.

Desprendido da terra, Belov ressalta diversas vezes ao longo da entrevista 
sobre a importância de viajar e o aprendizado que recebeu ao longo desses 
roteiros. O engenheiro agora irá focar em trabalhar em sua empresa, a Belov 
Engenharia Limitada, que atua com obras marítimas, portos e subaquáticas.

Extraído do jornal A Tarde  
(bit.ly/aleixo-volta), acesso em 16/11/2018

Veleiro Escola Fraternidade 
foi criado para que Belov 
levasse mais tripulantes para 
conhecer o mundo

Maria Eduarda 
EM Manoel Clemente Ferreira
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6A  Muito bem! Com tudo o que você, suas colegas e seus colegas descobri-
ram até agora, já há material suficiente para produzir o jogo Trilha do Descobri-
mento do Brasil. Você sabe o que é um jogo de trilha? Recordando: é um jogo 
de tabuleiro em que os participantes vão avançando conforme jogam os dados 
e respondem aos desafios que a casa em que caiu propõe. Você vai precisar de:

• Uma cartolina ou papel metro.
• Canetas hidrocor coloridas.
• Um dado.
•  A relação de perguntas-desafio feita durante as atividades – e outras novas 

que a turma decida colocar – para registrar nas casas da trilha como desafio 
aos participantes.

Como preparar o jogo

1.  Com sua colega ou seu colega de dupla, defina as questões que serão co-
locadas no jogo.

2.  Atribua uma pontuação para cada questão – pode ser avançar x números de 
casas se acertar, menos casas se acertar parcialmente ou ficar onde está, 
caso não acerte.

3.  Na cartolina, trace uma trilha com o número de casas referentes às questões 
e outras neutras, com dizeres como “fique sem jogar uma rodada”, “avance 
uma casa” etc. Não se esqueça das casas de início e chegada.

4. Defina com a turma as regras do jogo e registre-as.
5.  Jogue algumas vezes entre vocês para testar as regras e as dinâmicas 

do jogo.
6. Defina quem serão os convidados para o desafio.
7.  Escolha com a professora, ou o professor, o dia e o horário em que os con-

vidados poderão estar na classe para a brincadeira.
8. Elabore os convites, entregue-os e... boa diversão!

7A  Chegamos ao fim dos nossos estudos sobre navegação. Vamos retomar 
tudo o que você aprendeu e discutir com as colegas e os colegas.

• O outro lado do mar existe? O que há lá?
•  Você lembra do depoimento dos navegadores atuais, que mostra que o de-

sejo de se lançar a novos e grandes desafios para saber o que é que há do 
outro lado do mar nunca tem fim? Você concorda? Por que será que nunca 
tem fim?

•  Quais as semelhanças e diferenças entre os navegadores atuais e os do 
século XV?

•  O que leva o ser humano a sair do seu lugar de origem e buscar novos es-
paços geográficos?

•  Na atualidade, os navegadores planejam as suas viagens da mesma forma 
como se fazia no século XV? Comente isso.

Convide uma colega ou um colega para registrar com você os aprendizados 
que aconteceram ao longo da investigação. Afinal, navegar é (sempre) preciso.
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REBECA SILVA
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Você já tinha visto fotos da nossa cidade, digamos, de perfil? Dá uma olhada 
nestas imagens que estão aqui no caderno. O que você vê? Não parece que a 
cidade tem dois andares? 

Pois é, lá pelos idos de 1549, quando o português Tomé de Souza (1503-1579) 
chegou com suas seis caravelas no Porto da Barra, a cidade do Salvador começou 
a ser construída. Você faz ideia de como ela foi construída? Vamos ver?

“Uma cidade é uma cidade é uma cidade. Ela é feita à imagem e semelhança 
de nosso sangue mais secreto. Uma cidade não é um diamante transparente. [...] 
Ela espalha, palmo a palmo, o mundo dos homens, suas contradições, abusos, 
virtudes e desterros. Milímetro por milímetro. A mão do homem em toda parte. [...] 
Construímos nossa cidade. Somos construídos por ela.” 

a cidade pulsa – como 
salvador foi construída
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O que você acha desse texto escrito pelo psicanalista Hélio Pellegrino (Babilônia: 
Espelho nosso, in A burrice do demônio. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1988). Conver-
se com as colegas e os colegas, e com a professora, ou o professor:

•  Com base nessa ideia, podemos pensar que o espaço da cidade do Salvador 
espelha a sociedade que a construiu e que nela habita e habitou em diferentes 
períodos históricos?

•  Será que cada um dos habitantes e os diferentes grupos que formam a cidade 
carregam em si um pouco daquilo que ela é? 

Salvador é uma cidade única, não é mesmo? Ela tem forte presença das heranças 
africana e europeia, além de alguns traços da cultura indígena na construção de 
suas identidades socioespaciais. Apesar de única, também é uma cidade partida, 
cheia de fronteiras internas – uma delas, física, é a falha que separa a Cidade Alta 
da Cidade Baixa. Conhecer o processo histórico que deu forma a essas parcelas e 
suas relações, explorando ainda o crescimento da cidade para o norte é o centro 
desta proposta de trabalho. E, então, que tal conhecer mais a nossa cidade?

1A  Você já ouviu falar na Cidade Alta e na Cidade Baixa?

•  Podemos afirmar que a cidade do Salvador é composta de duas cidades 
dentro dela?

• Você mora em qual dessas cidades? A Cidade Alta ou a Cidade Baixa? 
• O que você conhece de cada uma delas?
•  Pensando na construção da cidade do Salvador, qual você acha que foi construí-

da primeiro?

Com base no que discutimos na roda de conversa, vamos fazer o registro coletivo 
das conclusões do grupo. Diga também o que gostaria de investigar e descobrir ao 
longo desta sequência didática.

Vamos embarcar nessa?

2A  Acompanhe a leitura coletiva dos textos a seguir, buscando identificar infor-
mações que justifiquem a construção da cidade do Salvador em dois planos (Cidade 
Alta e Cidade Baixa).

Kaua Santana e Santos
EM Jaime Vieira Lima
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A CONSTRUÇÃO DA CIDADE

Feito o cerco da área onde seria instalada a cidade, começaram as diver-
sas construções. Primeiramente, das habitações de sua gente. Foram ergui-
das as casas de seus habitantes, todas de madeira com cobertura de palha 
de coqueiro (provavelmente). Certamente não havia, no reduzido espaço da 
cidade, alvenaria necessária.

Já o pessoal do governo escolheu a atual Praça Municipal para erguer a 
sede que iria dirigir a cidade. Também de pau e palha.

Os jesuítas chegaram junto com Tomé de Souza, nomeado Governador-
-Geral do Brasil, e deram início à construção da Igreja de Nossa Senhora 
d’Ajuda, ainda de madeira e palha, mas já com a imagem maravilhosa da 
santa trazida pelo próprio governador em sua bagagem. Ela media 30 cen-
tímetros de altura.

Nos primeiros dias de governo da nova cidade, é de se imaginar a preocu-
pação com o abastecimento de água e víveres de um modo geral. O local era 
limitado e, ainda por cima, lá no alto da colina. Fazia-se necessário descer até 
Vila Pereira (onde hoje se localiza a praia do Porto da Barra) ou mesmo nos 
arredores da Preguiça. Certamente nesse local haveria fontes de água doce 
vinda do morro, bem como peixe e outros animais que habitam os mares.

A cidade de Salvador foi fundada sobre uma falha geográfica medindo apro-
ximados 75 metros.

Em razão desse fator geográfico, a cidade se formou em dois níveis, cha-
mados Cidade Alta e Cidade Baixa. Em consequência, foram surgindo natu-
ralmente os caminhos que, ao longo do tempo, seriam transformados em 
ladeiras, ligando os dois planos da cidade.

 
Adaptado de GANTOIS, E. História de Salvador: cidades Baixa e Alta. 

(bit.ly/construcao-cidade-salvador), acesso em 6/11/2018 

Gabriel de Jesus 
EM Jaime Vieira Lima
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PENÍNSULA  
E COMÉRCIO 

A Cidade Alta e a 
Cidade Baixa são se-
paradas pela chamada 
falha geológica de Sal-
vador, um afundamento 
de uma faixa de terra 
de 100 quilômetros na 
direção norte-sul que 
aconteceu há milhares 
de anos. Essa caracte-
rística topográfica, so-
mada à posição geográ-
fica da Baía de Todos 
os Santos, foi decisiva 
para escolher o lugar 
de fundação da capital 
em meados do século 
XVI. Sobre a escarpa de 

70 metros, protegida contra ataques pelo mar, estava a cidade fortificada cer-
cada de muros; embaixo, ficava o principal porto do comércio marítimo da costa 
brasileira. Em meados do século XVI, a mando do 1º Governador-Geral do Bra-
sil, Tomé de Souza, começa a construção da Cidade Baixa, inicialmente, como 
porto marítimo. Essa área guarda boa parte da história da cidade de Salvador, 
servindo até os dias atuais como um potencial porto. A primeira área construída 
foi a chamada, hoje, de Conceição da Praia e, como esta era de grande impor-
tância econômica para a cidade, foi construído à sua frente, sobre um banco de 
areia, o Forte São Marcelo, inicialmente chamado de Forte de Santa Maria del 
Popolo. Na Cidade Baixa também surgiram pontos de muita importância para a 
cidade e para o estado da Bahia. Dentre vários, podemos destacar o Comércio, 
o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo.

Extraído do site Cultura Todo Dia, da Fundação Gregório de Mattos  
(bit.ly/peninsula-comercio), acesso em 12/2/2019 

2B  Após a leitura, liste no seu caderno pessoal as informações que justifiquem 
a construção da cidade do Salvador em dois níveis (Cidade Alta e Cidade Baixa).

2C  Registre no seu caderno pessoal as informações encontradas para compor 
a linha do tempo que será construída pela turma.

2D  Com um desenho, represente como você acha que se deu a construção da 
cidade do Salvador em dois níveis. 

Praça Irmã Dulce
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3A  Você já ouviu falar ou conhece a Ladeira da Água Brusca, Ladeira da Concei-
ção, Ladeira da Preguiça e Ladeira da Montanha?

Ladeira da Água Brusca

Ladeira da Preguiça

Ladeira da Conceição

Ladeira da Montanha
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3B  Realize a leitura do texto que está no quadro abaixo e nas páginas seguintes 
ou ouça a leitura que sua professora, ou seu professor, fará. Identifique como se 
deu o surgimento das ladeiras de Salvador. Procure saber sobre a importância e a 
função delas para a construção e desenvolvimento da capital do Brasil na época.

curiosidade
Falha geológica é a ruptura ou a cisão de um bloco de rochas ou faixas estreitas 

da superfície que é responsável pelo deslocamento de suas partes. O acúmulo de 
energia e a eventual liberação desta em zonas de falhas geológicas é um dos fatores 
responsáveis pela ocorrência dos terremotos.

Esse fenômeno geológico surge em função da pressão aplicada por uma força, 
geralmente as placas tectônicas, em que a pressão exercida excede a capacidade 
de resistência e plasticidade das camadas rochosas, provocando a sua cisão ou 
ruptura, podendo gerar também algumas pequenas fraturas em seu entorno. Veja, 
na ilustração acima, os elementos que formam a estrutura de uma falha geológica.

Adaptado do texto de Rodolfo F. Alves Pena, site Mundo Educação  
(bit.ly/falha-geológica), acesso em 6/11/2018
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PLANO DE FALHA

BLOCO ACIMA 
DA FALHA

BLOCO ABAIXO 
DA FALHA

Carlos Eduardo de Sousa Filho 
EM Jaime Vieira Lima
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LADEIRAS EM SALVADOR FAZEM PARTE 
E MARCAM A HISTÓRIA DA CAPITAL BAIANA
Por Albenísio Fonseca

Mais antiga cidade e capital do país, Salvador foi fundada sob o signo bélico 
das fortificações, tendo em vista o controle do território pelos colonizadores 
portugueses. O critério militar era estrategicamente defensivo.

Da Cidade Alta – como se diria de um mirante – era dada a observação 
permanente da entrada da Baía de Todos os Santos, no propósito de precaver 
e dificultar o acesso de invasores ao “coração” da cidade.

Mas havia, também, o caráter logístico, na medida em que se constituía como 
porto de abastecimento para as frotas portuguesas a meio caminho do Atlântico Sul.

A escarpa da falha geológica de Salvador possibilitaria a divisão da cidade 
em dois planos e, a um só tempo, repartiria as atividades: no cume, a Cidade 
Alta se consolidaria em local de moradia, do comércio a varejo e das atividades 
político-administrativas.

No sopé da encosta, a Cidade Baixa, era onde se desenvolviam os locais 
de trabalho, do comércio por atacado e das intensas atividades portuárias.

Ao longo do seu desenvolvimento e expansão demográfica, ocorreria, não 
sem diversos e graves acidentes decorrentes dos deslizamentos de terra, a 
ocupação das áreas da própria escarpa, principal elo entre as áreas alta e baixa.

Tal divisão geomorfológica, todavia, implicaria um impedimento à articula-
ção entre os dois níveis, com transtornos à mobilidade da população e, em 
particular, à elite que habitava a parte alta da cidade, mas mantinha atividades 
empresariais na parte baixa.

Era evidente a necessidade de criar meios de comunicação e deslocamento 
entre as autoridades governamentais, que ocupavam o topo da escarpa, e as 
atividades comerciais, abaixo da montanha; e de transporte para os mais varia-
dos tipos de mercadorias que chegavam ao porto, ou nele seriam embarcadas.

Para vencer o desnível imposto pela geomorfologia do terreno, foram cons-
truídos pelos jesuítas os primeiros guindastes (que se tornariam nos recém-
-recuperados planos inclinados) movidos, então, pelo esforço da mão de obra 
escrava e abertos tortuosos caminhos e ladeiras, além de rampas e escadarias, 
que possibilitariam, ao longo da encosta, as rotas para o percurso da população, 
de escravos e dos homens de negócios.

Obtinha-se, desse modo, o resultado necessário ao primeiro sistema de 
circulação e transporte de pessoas e mercadorias na Salvador do século XVI.

Conforme diversos historiadores (tomando por objeto de estudo muito mais 
a iconografia, face à ausência de documentos), as primeiras construções em 
Salvador foram estabelecidas na Praia, também chamada Ribeira (parte baixa), 
onde foram erguidos barracões, um armazém e a pequena ermida, consagrada 
à Nossa Senhora da Conceição.

Na parte alta, o mestre Luís Dias faria edificar uma muralha a fim de cer-
car o núcleo urbano inicial. Desde então, mesmo bastante íngremes, duas 
ladeiras se mostrariam indispensáveis para os trabalhos de construção do 
núcleo matriz e para a comunicação de pessoas e coisas, interligando as 
partes baixa e alta da cidade.
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Construção da Conceição foi uma das primeiras da cidade
A Ladeira da Conceição, construída por Filipe Guilhem, em 1549, tinha 

início na Praça do Palácio – hoje, Praça Municipal ou Tomé de Sousa, na qual 
ainda podem ser observados diversos estilos arquitetônicos –, descia pela 
encosta até o ponto correspondente ao Baluarte (ou Forte) de São Tomé, 
onde mudava de direção, continuando até um ponto próximo à ermida (hoje 
igreja) da Conceição.

A outra, a Ladeira da Preguiça, ou Caminho do Carro, com declive menor, 
empreitada por Jorge Dias, partia da Porta de Santa Luzia (atual Praça Castro 
Alves) e seguia até a Ribeira dos Pescadores, que conhecemos hoje por Praia 
da Preguiça.

A cidade extrapolaria rapidamente os muros iniciais, fixados entre a praça 
dos prédios da Casa de Câmara e Cadeia e do Governo Geral (Praça Tomé 
de Sousa) e a porta de Santa Luzia, alcançando o Monte Calvário, ao norte, e 
avançando pelo caminho que levava à Vila do Pereira (Porto da Barra), ao sul.

No início do século XVII, já seriam quatro as ladeiras da cidade. A primeira, 
a Ladeira da Misericórdia, partia originalmente da Praça do Palácio indo até a 
fonte do Pereira.

No final do século XIX, vale ressaltar, tal acesso foi transferido para o lado 
da Santa Casa da Misericórdia, da qual herdaria o nome. As duas outras par-
tiam das portas de Santa Luzia, na altura da atual Praça Castro Alves, e se 
bifurcavam a meia encosta.

Um dos caminhos dirigia-se à Ribeira do Góes e o outro para o local onde se 
havia erguido a ermida da Conceição da Praia, ou seja, às ladeiras da Preguiça 
e da Conceição. A quarta, era a Ladeira do Carmo, que ficava ao norte e daria 
origem à Ladeira do Taboão.

Essas ladeiras, durante algum tempo verdadeiros caminhos escadeados, 
visavam, sobretudo, facilitar a subida. Por serem íngremes, provocaram a 
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necessidade da criação de meios “mecanizados” que resultariam nos atuais 
planos inclinados, através dos quais possibilitou-se levar da praia à Cidade 
Alta as pessoas e os volumes descarregados dos navios e barcos.

No século XVIII, o escritor português Luiz Vilhena já registrava sete ladeiras 
entre as cidades Baixa e Alta, considerando as bifurcações: Ladeira da Preguiça, 
Ladeira da Conceição, Ladeira da Misericórdia, Ladeira do Taboão, Ladeira do 
Pilar, Ladeira da Água de Meninos e mais uma, logo à frente da de Água de 
Meninos, a atual Ladeira do Canto da Cruz.

Subindo a Montanha desde 1881 
Na segunda metade do século XIX, se destacaria uma nova ligação entre a 

Cidade Alta e a Cidade Baixa com a construção da Ladeira da Montanha (ou 
Ladeira Barão Homem de Mello), aberta à circulação em 1881. Com declive 
menos acentuado, facilitaria a comunicação entre a cidade administrativa e 
seu laborioso porto.

No final do século XIX contaríamos com a implantação do sistema de trans-
porte urbano sobre trilhos, da modernização e eletrificação de ascensores e a 
expansão da cidade sobre o mar com o aterro do comércio.

Já no final do século XX, exatamente sob os governos J. J. Seabra (1912-
1916/1920-1924) aconteceria a modernização da cidade, fundamentada nas 
políticas do “progresso, circulação, higiene e estética”.

Com as intervenções urbanas promovidas por Seabra (para muitos um 
“crime contra o patrimônio arquitetônico colonial” da primeira capital do 
país), seriam implementadas diversas transformações físicas e viárias na 
velha São Salvador.

Ocorreram demolições totais ou parciais de edificações; abertura e alarga-
mento de ruas; nivelamento de ladeiras, descaracterizando parte da região; 
modernização do porto; abertura de novas ruas; e criação da Avenida Sete de 
Setembro, entre outras. Muitas casas térreas foram reformadas, passando a 
sobrados e prédios altos.

Iconografia
A descrição dos mais diversos historiadores sobre o processo de ocupação 

da escarpa de Salvador está baseada, principalmente, na observação da icono-
grafia da época. Para suas conclusões, utilizaram desenhos dos frontispícios, 
mapas e plantas que abrangem o período que vai do século XVII ao XX.

No sobe e desce das ladeiras – artérias pulsantes do coração da soterópolis 
– e mesmo ressaltada sua importância histórica e contemporânea, a capital 
baiana traz, na sua dinâmica interior, graves problemas sociais e ambientais 
típicos de um espaço desigual na periferia do capitalismo mundial.

É possível, no entanto, identificar na Salvador do século XXI marcas, heranças 
e legados dos séculos passados convivendo com as novas formas e tecnolo-
gias produzidas pela sociedade contemporânea. Mas as ladeiras permanecem 
fundamentais no cotidiano da Cidade da Bahia.

Extraído do site Leiamais.ba  
(bit.ly/ladeiras-salvador), acesso em 29/1/2019
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3C  Retome as informações que você identificou no texto e elabore, junto com 
sua colega ou seu colega, curiosidades sobre o surgimento das ladeiras de Salva-
dor para informar à comunidade. Elas ficarão expostas no mural de curiosidades 
que irá compor a linha do tempo no final desta sequência didática. 

3D  Você gosta de pegar elevador? Atualmente, onde você costuma ver esse tipo 
de equipamento? Observe esta imagem do Elevador Lacerda. Por que será que ele foi 
construído no meio de uma rua? Qual a sua função? Será que é a mesma das ladeiras?
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Flavia Santos de Jesus 
EM Jaime Vieira Lima
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E o Plano Inclinado, o que é? Ele tem a mesma função do elevador e das ladeiras?
Leia o texto a seguir e anote em seu caderno pessoal as informações sobre a 
origem, a construção e a importância do Elevador Lacerda para a constituição 
histórica da capital baiana. 
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ELEVADOR LACERDA: CONHEÇA A HISTÓRIA DESSE  
PROJETO MARCANTE DA ARQUITETURA BRASILEIRA

Todo arquiteto tem aquele projeto dos sonhos, que considera capaz de 
mudar uma cidade inteira, não é? O baiano Antônio de Lacerda (1834-1885) 
certamente tinha o seu, embora nem sequer fosse oficialmente formado em 
arquitetura. Em pleno século XIX, ele idealizou e ergueu uma das obras mais 
importantes da Bahia: o Elevador Lacerda.

A construção, que é considerada o primeiro elevador urbano do mundo, 
está ativa e bastante funcional até hoje, carregando milhares de pessoas 
todos os dias.

A origem do Elevador Lacerda
Salvador é uma só, mas comporta duas: a Cidade Baixa (a região portuária, 

em que está o Mercado Modelo) e a Cidade Alta (onde fica o Pelourinho, no 
Centro Histórico).

O nome de cada uma as descreve muito bem, já que há uma falha geológica 
de cerca de 60 metros entre elas, que desafia a logística do transporte na 
capital baiana desde a sua fundação, em 1549.

Essa característica dos terrenos da cidade exigiu que fossem encontradas 
alternativas de transporte de pessoas e mercadorias ladeiras acima.

Pelo menos desde o início do século XVII existem ascensores urbanos em Sal-
vador que ligavam o porto, na Cidade Baixa, à sede administrativa, na Cidade Alta.

Em 1610, já havia registros sobre os guindastes na cidade. Não eram como 
os aparelhos modernos, mas planos inclinados construídos e administrados 
por ordens religiosas como a Companhia de Jesus (que mantinha o mais 
famoso deles, o Guindaste dos Padres).

Até meados do século XIX, os sistemas de transporte mais engenhosos 
eram reservados a mercadorias e matéria-prima. As pessoas continuavam a 
depender de longas escadarias e ladeiras mal pavimentadas para se movi-
mentar entre um nível e outro de Salvador.

As concessões públicas para transporte urbano movimentaram diversas 
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empresas e, no final dos anos 1860, havia bondes de tração animal nas duas 
partes da cidade.

A necessidade de integração do transporte era cada vez maior, e foi aí 
que o baiano Antônio de Lacerda percebeu a oportunidade de comandar o 
empreendimento que se tornaria um dos marcos arquitetônicos da cidade 
até hoje, o Elevador Lacerda.

A história por trás do primeiro elevador urbano do mundo
Antônio de Lacerda estava à frente da gestão de alguns bondes de tração 

animal da cidade, mas queria mais.
No comando da Companhia de Transportes Urbanos e em parceria com o 

irmão mais novo, Augusto Frederico de Lacerda (1836-1931), ele lançou-se 
à construção do primeiro elevador urbano do mundo, que parte da sociedade 
da época considerava uma loucura.

Ele próprio registra: “Sendo o Elevador Hidráulico uma invenção nova 
tentada no país, e o seu projeto o mais gigantesco em relação aos mesmos 
Lifts e Hoisting Machines  existentes na Europa, pela altura de sua torre e 
extensão do seu túnel através da rocha viva, eu bem sabia que a empresa 
havia de encontrar obstáculos perante a indústria acanhada e rotineira da 
província, por falta de conhecimentos teóricos e práticos de uns, pela dúvida 
e incerteza de outros e, finalmente, pela descrença de muitos, que longe 
de auxiliá-la com seus capitais e influência, consideravam e propagavam ser 
ele uma utopia!”. 

A construção do empreendimento durou quatro anos. Em 8 de dezembro 
de 1873, Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, foi inaugurado o 
Elevador Hidráulico da Conceição – só em 1894 ele foi rebatizado com o 
nome pelo qual é conhecido até hoje.

A estrutura do elevador
Na época da inauguração do elevador, a estrutura ficou popularmente 

conhecida como “Parafuso”. O apelido era referência à peça em espiral que 
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impulsionava as duas cabines do elevador. No início, cada uma comportava 
cerca de 20 pessoas, que precisavam ser pesadas antes de iniciar o trajeto.

A esse respeito, Cícero Dantas (1838-1903), mais conhecido como Barão 
de Jeremoabo e um dos mais importantes latifundiários do Nordeste naquele 
período, registrou, prova da minúcia do processo: “Em 16 de março de 1889 
pesamo-nos no elevador, dando o seguinte resultado: Pinho – 54 quilos ou 3 
arrobas e 98 libras; Cícero – 61 quilos ou 4 arrobas e 2 libras; Guimarães – 
65 quilos ou 4 arrobas e 10 libras; Artur Rios – 73 quilos ou 4 arrobas e 26 
libras; e Vaz Ferreira – 115 quilos ou 7 arrobas e 20 libras”.

Originalmente, a obra tinha 63 metros e somente uma torre de pedra, 
incrustada na Ladeira da Montanha. A estrutura recebeu críticas, especial-
mente de estrangeiros, por utilizar relativamente pouco ferro – então símbolo 
da modernidade.

O elevador passou por uma série de reformas até chegar ao modelo atual. 
A primeira foi em 1906, quando ele começou a funcionar movido a eletricidade 
e teve a base alargada.

A mudança mais significativa veio em 1930. A reforma foi planejada entre 
1927 e 1928 pelos arquitetos Fleming Thiesen e Adalberto Szilard e contou 
com a norte-americana Otis Company, responsável pelas cabines ainda hoje.

A repaginação do elevador acrescentou uma nova torre com outras duas 
cabines, substituiu o par anterior por modelos mais eficazes e ergueu uma 
ponte de aço e concreto que conecta todas as estruturas. Depois da reforma, 
ele alcançou 72 metros de altura.

Essa restruturação também trouxe elementos do estilo art déco ao projeto, 
como as pilastras e vãos finos das torres.

O significado dele para a cidade
Em 1930, após a grande reforma do Elevador Lacerda, a Otis Company 

afirmou à revista Fortune que, no primeiro dia de funcionamento, ele trans-
portou 24 mil pessoas.

O número aumentou, desde então, e hoje ele carrega cerca de 28 mil 
pessoas todos os dias, entre às 6 h e às 22 h, ao preço atual de R$ 0,15. 
As cabines fazem o trajeto em 22 segundos.

Extraído do site archtrends.com  
(bit.ly/elevador-origem), acesso em 6/11/2018 

3E  Com sua professora, ou seu professor, elabore um planejamento para a cons-
trução de um texto informativo. Nele, enfatize a importância do Elevador Lacerda 
para a cidade do Salvador. Com o planejamento pronto, hora de escrever! Quem lê 
mais escreve melhor, certo? Por isso, retome as leituras realizadas até aqui para 
buscar mais informações e se inspirar. Quando concluir, releia a sua produção e 
faça as revisões necessárias.

4A  Agora vamos refletir sobre a expansão urbana da nossa cidade com o obje-
tivo de discutir e compreender a evolução, os desafios e as necessidades de uma 
cidade que cresce.
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Leia os textos e encontre neles os acontecimentos relacionados ao crescimento 
urbano da cidade do Salvador nos períodos destacados na tabela. Registre em seu 
caderno pessoal e ajude sua professora, ou o seu professor, a preenchê-la.

1815 1912 1930 1935 1938 1955 Etc.

MODELO

Tailane Araújo
EM Conselheiro Luiz Rogério
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SALVADOR E SEU PROCESSO DE URBANIZAÇÃO

Salvador passou por grandes transformações durante o processo de ur-
banização. No início do século XX, a cidade era formada em sua maioria por 
casas e sobrados. Os bairros eram distantes e eram utilizados bondes, car-
roças e carros (poucos) para a locomoção. Lugares como Praça da Piedade, 
Ladeira de São Bento, Praça Dois de Julho e Barra – localizados no centro 
da cidade – também possuíam essa característica, onde abrigavam também 
alguns palacetes.

Segundo a historiadora Consuelo Pondé, nesse período, o governador Joa-
quim José Seabra foi o responsável pela modernização da cidade. De 1912 
a 1915, ele fez a Avenida 7 de Setembro ligando a Praça da Sé e o Campo 
Grande. Posteriormente, ele alargou a avenida e isso fez parte, naquele mo-
mento, de uma remodelação completa que acontecia no Brasil.

A década de 1930 foi marcada pelo desenvolvimento. O número de habitan-
tes em Salvador estava aumentando. Com isso foi necessário pensar em uma 
solução para a reurbanização da cidade. Em 1935 foi realizada a Semana do 
Urbanismo, pois a cidade precisava de redes de avenidas de vale e de ter tam-
bém um aspecto mais moderno, devido ao crescimento da população. Foram 
executados vários projetos de desenvolvimento, entre eles na Rua Visconde 
do Rio Branco (Ladeira da Praça – Barroquinha), que foi alargada para escoar 
o tráfego para a baixa dos sapateiros.

O desenvolvimento urbano trouxe consigo uma série de benefícios às pes-
soas, como: o maior acesso às inovações tecnológicas, maiores possibilidades 
culturais e educacionais, maiores alternativas de trabalho. Mas trouxe, também, 
uma série de problemas, dentre os quais um dos mais graves é relativo ao pre-
cário funcionamento dos sistemas de transportes. (MELLO, 1981, p. 21)

Em 1938, na gestão do prefeito Durval Neves da Rocha, foi criado o plano 
de remodelação da cidade, dando mais modernidade a Salvador. Foram feitas 
pavimentação, canalização de águas pluviais e ligação entre bairros por pon-
tes e viadutos. Já em 1955 foi feita a construção da Avenida Vasco da Gama, 
lugar de grande fluxo e que possibilitou ligar o centro da cidade a bairros 
como Rio Vermelho e Amaralina. Nesse mesmo período, em que o estado era 
governado por Antônio Balbino de Carvalho Filho, houve a construção da BR-
324, trecho Salvador-Feira de Santana.

No início da década de 1960, a população de Salvador já era de 630 mil 
habitantes, sendo que apenas 30% da área do município era ocupada. Em 
1964 foi dado início às construções de viadutos e túneis, melhorando, assim, 
o acesso a diversos bairros e o tráfego de veículos.

 Em 1967, na gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães, os 900 mil 
habitantes de Salvador passaram por mais uma era de mudanças. Foi um 
processo de reurbanização da cidade. Nessa época, a população crescia em 
larga escala e cada vez mais Salvador precisava se expandir para comportar o 
contingente e oferecer uma boa infraestrutura para a população. A metrópole 
já não mais acompanhava a demanda de serviços.

Nessa época, a estrutura da cidade começou a ser modificada. Foi coloca-
do em prática um estudo feito pelo engenheiro Mário Leal Ferreira, por meio 



63

A CIDADE PULSA – COMO SALVADOR FOI CONSTRUÍDA

4º ANO

dos estudos do Escritório do Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador 
(Epucs), há 40 anos e que estava esquecido. Casas e sobrados começaram 
a ser demolidos, dando lugar a grandes edificações. Prédios passaram a ser 
ocupados por repartições públicas e pelo comércio.

Nesse período houve também o crescimento do número de automóveis e o 
surgimento das avenidas de vale, que serviram para desafogar o trânsito. De 
acordo com Consuelo, isso realmente deu uma expansão muito grande à cidade, 
promoveu um maior povoamento para o lado da Graça e do Canela, que são 
povoamentos antigos, mas que foram mais incrementados a partir dessas obras.

Extraído do TCC Se não melhorar, Salvador vai parar, por Daniela Cerqueira, Fernanda Cruz
e Juliana Arize. Orientador Luís Guilherme Pontes Tavares e coorientador 

Mahomed Bamba, 2008, pp.40-41. Disponível no site Recanto das Letras 
(www.recantodasletras.com.br/artigos/1970488), acesso em 6/11/2018

SALVADOR NO SÉCULO XIX

No início do século XIX, o município de Salvador possuía cerca de 70 mil 
habitantes. A cidade era a maior do Império Lusitano, depois de Lisboa. Uma 
das mais belas cidades da América e de todo o Hemisfério Sul. Sua beleza era 
mesmo famosa, como demonstraram o naturalista britânico Charles Darwin 
(1809-1882), que se apaixonou pela Bahia, e Robert FitzRoy (1805-1865), 
capitão do navio Beagle, que relatou: “Renomados autores já disseram tanto 
sobre a Bahia, seu porto espaçoso e ambientes agradáveis, que seria imperti-
nente, em uma mera narrativa, fazer observações precipitadas”. 

FitzRoy referia-se às suas observações sobre a Cidade Baixa, que chamou 
de suja e fedorenta, mas que na Cidade Alta ficava-se livre de qualquer abor-
recimento. Cabe notar que, naquela época, não existia, no mundo, porto 
limpo e cheiroso. Londres não era diferente. Pode-se deduzir que, mesmo o 
mal-humorado FitzRoy, que raramente elogiou os lugares por onde passou, 
gostou muito de Salvador, pois decidiu retornar outras duas vezes.

Com a abertura dos portos, muitos visi-
tantes estrangeiros chegaram na mais antiga 
cidade brasileira e encantaram-se com seu 
charme. Darwin escreveu em seu diário que 
Salvador parecia uma cidade das Arábias. Ele 
visitou a cidade de Salvador no início do sécu-
lo XIX. Embora tenha ficado horrorizado com 
o tratamento dado aos negros e indígenas es-
cravizados, registrou da seguinte forma suas 
impressões sobre a cidade: “Seria difícil ima-
ginar visão tão magnífica. Requer a natureza 
para torná-la assim. Se fosse fielmente repre-
sentada em uma imagem, um sentimento de 
incredulidade seria levantado [...]. A cidade é 
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envolvida por um bosque luxuriante e situada em uma encosta íngreme com 
vista para as águas calmas da grande Baía de Todos os Santos. As casas 
são brancas e nobres [...] com aparência leve e elegante. Conventos, pórti-
cos e prédios públicos ressaltam-se à uniformidade das casas. A baía é pon-
teada com navios de grande porte. Em resumo, a vista é uma das melhores 
do Brasil. [...] O cenário não é nem mais nem menos que uma visão das Mil 
e Uma Noites, com a vantagem da realidade”.

O Theatro São João, a primeira grande casa de espetáculo do Brasil, dispu-
tava sua suntuosidade com as grandes igrejas da cidade.

Após a chegada do Príncipe Regente Dom João, em 1808, o Rio de Janeiro 
tomou o lugar de Salvador como a maior cidade do Brasil.

Em 1843, houve um grande desmoronamento de terras atrás do Cais 
Dourado, na Freguesia do Pilar. Desmoronamentos sempre foram um gran-
de problema em Salvador. Em 1846, começaram as obras de contenção 
das encostas da Cidade Alta, com grandes muralhas de alvenaria que mu-
daram a paisagem [...].

Em 1857, Salvador tornou-se a primeira cidade do Brasil a ter água po-
tável encanada, por meio do Sistema de Queimado. Foi um marco da enge-
nharia nacional.

Em 1871, estreou em Salvador um 
Thomson Road Steamer que se tornou o 
primeiro carro urbano a rodar com sucesso 
no Brasil.

Em 1873, Salvador ganhou uma de suas 
mais conhecidas construções: o Elevador 
Lacerda, um dos mais importantes em-
preendimentos da engenharia brasileira no 
século XIX. No mesmo ano, foi instalado o 
Farol de Itapuã.

Na segunda metade do século XIX, 
Salvador foi ultrapassada por São Paulo, 
ficando em terceiro lugar, no Brasil, em 

população. Também perdeu o posto de porto mais movimentado da Amé-
rica do Sul.

Salvador continuou como o principal centro cultural do Brasil, na maior par-
te do século XIX. Como exemplo, em 1878, o escritor carioca França Júnior, 
patrono da cadeira número 12 da Academia Brasileira de Letras, citou em sua 
obra que a Bahia era a Atenas brasileira (referência à cidade grega famosa 
pelo valor ao conhecimento).

No final do século XIX, Salvador continuava sendo um centro comercial de 
importância internacional, como relatou Moritz Lamberg (1896): “A Bahia é, 
presentemente, uma das primeiras cidades comerciais da América do Sul e, 
como praça sólida, não é inferior a nenhuma outra e é por isso que goza na 
Europa de muito crédito”.

Adaptado do site Guia Geográfico Cidade do Salvador  
(bit.ly/salvador-secXIX), acesso em 10/11/2019
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4B  Junte-se a mais três colegas da sala para pesquisar e retirar de jornais e 
revistas gravuras ou imagens que retratem as demandas dos serviços públicos de 
ontem e de hoje, justificando como eram resolvidos os problemas de saneamento, 
iluminação e transporte nos tempo passados e como são resolvidos no presente 
para atender às demandas de uma cidade que cresce. Esse painel irá compor a 
linha do tempo, produto final desta sequência didática. 

Dica: para compor o painel, além de imagens de jornais e revistas, você também 
pode registar as atuais demandas de serviço público da sua comunidade com foto-
grafias, questionando sobre como esses problemas podem ser resolvidos.  

5A  Vamos “passear” um pouco por alguns bairros de Salvador para conhece-
-los melhor. Todos os destacados aqui possuem uma história particular – que nem 
sempre é conhecida, mas que certamente é muito interessante!  As informações 
que você vai encontrar vão contribuir para orientar a pesquisa que fará sobre os 
bairros de Salvador. Você e sua turma trabalharão em grupos, sob a orientação da 
professora, ou do professor, e devem destacar de cada texto as características 
mais marcantes dos bairros citados. Lembre-se: este caderno não pode ser risca-
do. Portanto, faça os destaques no seu caderno pessoal.



66 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

LIBERDADE
Manuele Bandeira e Renata Macambyra
 

O bairro da Liberdade está situado no alto do planalto que divide Salvador 
em Cidade Alta e Cidade Baixa, religadas por meio do Plano Inclinado. Pos-
sui aproximadamente 190 hectares de área, abrangendo localidades como 
Soledade, Lapinha, Sieiro, Japão, Duque de Caxias, Curuzu, Cravinas, Bairro 
Guarani, Alegria, Jardim São Cristovão, São Lourenço e parte do Largo do 
Tanque e da Baixa do Fiscal.

No dia 2 de julho de 1823, combatentes que lutaram pela independência da 
Bahia marcharam vitoriosos pela Estrada das Boiadas, trilha de terra que unia 
a cidade de Salvador às demais províncias. Esse caminho também servia para 
a passagem de gado bovino criado no interior destinado à comercialização na 
capital, donde a sua denominação de Estrada das Boiadas, que, com a mar-
cha das tropas vencedoras, torna-se Estrada da Liberdade. Por essa razão, o 
bairro onde tal acesso se localiza possuir o mesmo nome.

Acompanhando o crescimento da cidade de Salvador, para onde se dirigia 
a população rural a fim de fugir da seca que assolava o interior do estado, 
o processo de expansão da Liberdade se iniciou nas primeiras décadas do 
século XX, tendo como via de irradiação desse crescimento a Avenida Lima 
e Silva, ainda hoje a principal avenida do bairro, que concentra um número 
significativo de estabelecimentos comerciais e de serviços. Diante desse qua-
dro, na terceira década do século XX, já havia quatro chácaras, situadas no 
Curuzu, ocupando uma grande parcela da área do bairro.
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Paulatinamente, a população da Liberdade aumentou devido ao loteamento 
e à venda das chácaras. Por ser próximo ao centro comercial e financeiro 
soteropolitano (na época, a Rua Chile e o Comércio), o bairro oferecia um 
acesso mais fácil ao trabalho, contribuindo para que as pessoas desejassem 
se instalar ali. A partir desse momento, a ocupação se deu desordenadamente 
por meio de invasões, favelização e subsequente urbanização das moradias. 
Por isso é possível encontrar ainda hoje pontos do bairro carentes de infraes-
trutura e de saneamento básico. Apesar dos inúmeros problemas sociais, a 
Liberdade consolidou-se como um relevante subcentro da cidade.

Com uma população majoritariamente afrodescendente, a Liberdade é o 
maior bairro negro do mundo fora da África. O processo massivo de ocupação 
negra da área que hoje constitui o bairro se iniciou com a chegada de libertos 
e ex-escravos, no final do século XIX, após a abolição da escravatura. Antes 
disso, a localidade era composta de roças onde eram criados bois e vacas. 
Nas primeiras décadas do século XX, a Liberdade já se assemelhava a um 
quilombo, de acordo com Hilda dos Santos, a “Mãe” Hilda, líder espiritual 
da comunidade do Ilê-Ayiê-Curuzu: “Todos os moradores eram negros. Algum 
escravo liberto. Tinha muitos que eram africanos mesmo, mas a maioria era 
filhos deles, os filhos da escravidão”.

[...]
Na tentativa de atender ao grande contingente populacional do bairro, servi-

ços que até então eram oferecidos apenas no centro de Salvador passaram a 
ser implantados na Liberdade. Dessa maneira, sem precisar sair do bairro, os 
moradores têm acesso às lojas de departamento, a grandes supermercados, 
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às agências bancárias, dentre outros. Além disso, a Liberdade conta com um 
shopping center, o Shopping da Liberdade, que possui uma excelente localiza-
ção, podendo ser facilmente visualizado da Baía de Todos os Santos.

A Feira do Japão é outro ponto bastante conhecido dentro e fora da Liber-
dade. Localizada em umas das transversais da Avenida Lima e Silva, que corta 
o bairro, a Feira do Japão tem o seu começo marcado por uma placa azul 
com o seu nome. [...] Na Feira do Japão, há também espaço para o comércio 
de artigos de candomblé e umbanda, religiões bastante difundidas entre a 
população da Liberdade. Somente na Rua do Curuzu, existem 16 terreiros de 
candomblé, dentre eles, o Ilê Axé Jitolu, internacionalmente conhecido, funda-
do pela Mãe Hilda Jitolu.

[...]
É possível ver em postes espalhados ao longo do bairro diversos cartazes 

com anúncios de prestação de serviços informais. As atividades de cunho 
social e cultural são as que geram mais ocupação, contudo muitas delas são 
de caráter voluntário. É o caso da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê 
Aiyê, que trabalha em prol da valorização e da inclusão da população negra, 
prestando serviços comunitários, como cursos de artesanato, música, dança 
e culinária, oferecidos aos moradores do Curuzu. O Ilê Aiyê, que na língua 
nagô significa “A Casa do Barro Preto”, é o bloco afro mais antigo e famoso do 
Carnaval de Salvador, e tem seu berço, juntamente com outros blocos afros, 
como o Muzenza, no bairro da Liberdade.

Atualmente, a Liberdade exerce um forte apelo turístico por conta das 
raízes históricas da cultura negra. Por causa da representatividade étnica 
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PLATAFORMA
Jurgen Souza e Elisângela dos Passos Mendes 

Cercado pela orla marítima da Baía de Todos os Santos e pelo conhecido 
Parque São Bartolomeu – tombado pelo patrimônio histórico da humanidade 
–, o bairro de Plataforma é um dos mais antigos do Subúrbio Ferroviário de 
Salvador e está situado à margem da Avenida Suburbana. Segundo Serpa 
(2001), diferentemente dos outros bairros do subúrbio ferroviário que tiveram 
sua origem datada a partir do início do século XX, Plataforma se originou ainda 
no século XIX, com a instalação da fábrica de tecidos São Brás, em 1875. 
Moura (2001) afirma que o nome do bairro teria surgido por conta da existência 
de uma balsa no formato de uma “plataforma flutuante”, que fazia a travessia 
marítima das pessoas entre Plataforma e Ribeira, na época em que outros meios 
de transporte, como ônibus e trem, eram precários ou não existiam. Embora 
não reconhecido pelo poder oficial, o bairro de Plataforma foi, no passado, um 
espaço que marcou decisivamente a história da cidade de Salvador.

Conforme relatos de Moura (2001), em 1558, o bairro era uma aldeia jesuíti-
ca, a Aldeia de São João, constituída por índios da nação tupi – os tupinambás. 
Essa aldeia situava-se nas Ribeiras de Pirajá e o seu nome foi dado em home-
nagem a São João Evangelista, cuja festa celebrava-se no dia 27 de dezembro. 
Em 1560, a aldeia foi destruída após uma rebelião indígena, liderada pelo 
chefe índio Mirangoaba, que buscava fugir da dominação portuguesa, mas foi 
reconstruída no ano seguinte pelo padre Gaspar Lourenço e pelo irmão Simeão 
Gonçalves de Santiago, passando a ser sede religiosa em 1624. Mais tarde, 
a aldeia foi palco do primeiro sermão público em favor dos escravos negros, 
feito pelo Padre Antonio Vieira.

e cultural, foi considerado pelo Ministério da Cultura território nacional da 
cultura afro-brasileira.

Quanto à proveniência dos moradores da Liberdade, sabe-se que uma par-
cela considerável deles consiste em pessoas vindas do interior do estado, que 
se misturam entre as que nasceram no bairro. [...]

Por ter um perfil econômico diversificado, a Liberdade absorve uma grande 
parte da mão de obra disponível na região, sobretudo o comércio intenso da 
Avenida Lima e Silva, a espinha dorsal do bairro. Uma outra parcela de mo-
radores exerce atividades nos bairros circundantes, como Nazaré, Barbalho, 
Comércio, Centro Histórico e adjacências. Dessa maneira, a rede de relações 
dos moradores da Liberdade é ampla, tendo em vista que mesmo aqueles que 
concentram suas rotinas dentro do bairro estabelecem contato social direto 
com um número muito grande de pessoas. 

Extraído do site Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia 
(bit.ly/vertentes-liberdade), acesso em 10/1/2019
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O local onde hoje é o bairro de Plataforma foi, em 1638, de acordo com 
Serpa (2001), a porta de entrada para a invasão holandesa na cidade de 
Salvador. Mais tarde, nos embates pela Independência da Bahia, em 1823, 
o local também foi usado pelos portugueses como via de comunicação en-
tre o norte, o centro e a capital baiana, através da “Estrada das Boiadas”, 
atualmente chamada de Rua 8 de Novembro. Em 1850, a implantação da 
estrada de ferro Calçada-Paripe deu início à expansão urbana rumo ao subúr-
bio ferroviário, sendo construída em Plataforma a Estação de Trem Almeida 
Brandão. A linha férrea, no seu período de auge, trouxe muitos benefícios 
à população do bairro – como o abastecimento da feira local com merca-
dorias que vinham do interior, a chegada da iluminação elétrica, a presença 
do transporte público e a instalação da fábrica de tecidos São Brás –, que 
proporcionaram o povoamento do bairro de Plataforma e a formação da 
Vila Operária. Todavia, o deslocamento da produção fabril para o sudeste, 
no final do século XIX, e a descoberta do petróleo, em meados do século 
XX, mudaram os rumos dos investimentos e do processo de produção no 
país, conduzindo ao fechamento da fábrica São Brás em 1959. Isso, contu-
do, não diminui o seu importante papel na história do bairro e na vida dos 
seus moradores, pois “o bairro cresceu a partir da fábrica, especialmente 
o comércio local”, sendo difícil encontrar, nos dias atuais, “alguém que não 
trabalhou ou tem pelo menos um parente que era empregado na indústria 
de tecidos” (SERPA, 2001). Era, portanto, “a alma do bairro” (SERPA, 2001).

Apesar da inegável importância histórica, política e econômica do bairro, 
Plataforma, assim como os outros bairros do subúrbio ferroviário, passa atual-
mente por um visível processo de degradação. Os moradores, que em meados 
da década de 1990 já chegavam a 58 mil (SERPA, 2001), sofrem com a falta 
de infraestrutura adequada e com a ausência do poder público, o que acaba 
– segundo Espinheira (2003) – relegando o bairro a um mero espaço de es-
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coamento da pobreza da cidade. Por conseguinte, Plataforma deixou de ser 
uma referência para a cidade e tornou-se um símbolo da decadência física e 
social que se vivencia cotidianamente nos bairros periféricos na capital baiana.

Entretanto, há também aspectos que ainda contribuem para o destaque do 
bairro de Plataforma na cidade e que alimentam constantemente o orgulho 
dos moradores pelo bairro, como o famoso restaurante “Boca de Galinha” e a 
travessia marítima “Plataforma-Ribeira” – que funcionam como ponto de atra-
ção de turistas –, além de uma visão privilegiada da Baía de Todos os Santos.

[...]
No que diz respeito ao perfil dos moradores [...] o clima de amizade e solida-

riedade entre eles é bem semelhante ao de comunidades do interior. É comum 
encontrar os vizinhos reunidos, no fim de tarde, nas portas das suas casas, 
para um “bate-papo” ou um joguinho de dominó. É natural que os filhos, ao se 
casar, construam casas bem próximas a dos pais. E é admirável o pacto de 
solidariedade que parece haver entre os moradores, uma vez que um vizinho 
está sempre disposto a ajudar o outro nos mais diversos aspectos. 

[...] a proximidade do bairro com o mar, assim como a falta de emprego, fez 
da pesca uma das atividades primordiais da economia local. É uma atividade 
transmitida de geração a geração, sendo comum ouvir os moradores dizerem 
que aprenderam a pescar com os pais e/ou avós. Por outro lado, é comum 
também a presença das mulheres na colônia, seja lidando diretamente com a 
pesca, seja na limpeza e/ou preparo dos peixes para a venda.

 [...] muitas das moradias atuais foram construídas em cima da parte da 
maré que secou e o local sofria muito com a falta de água, pois só havia uma 
fonte para abastecer todos os moradores do local. 

Extraído do site Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia 
(bit.ly/vertentes-plataforma), acesso em 10/1/2019
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ITAPUÃ
Lanuza Lima e Luanda Almeida
 

A origem do nome Itapuã vem da língua tupi e tem como significado “pedra 
que ronca”. Moradores antigos relatam que existia uma pedra que, antes de 
se partir, roncava na maré vazante. Localizada em uma espécie de enseada 
formada por águas límpidas, o bairro de Itapuã tem o mar tranquilo e uma orla 
repleta de coqueiros. Sabe-se que, antigamente, existia uma pequena vila de 
pescadores que exploravam a pesca da baleia, para produzir óleo refinado, 
que era utilizado na iluminação pública.

Na década de 1950, Itapuã era apenas uma colônia de pescadores em 
uma região afastada do centro de Salvador (cerca de 25 quilômetros). Itapuã 
está situada após o bairro de Piatã e faz limite com o município de Lauro de 
Freitas. A parte mais antiga do bairro é onde se encontra a estátua da Sereia 
de Itapuã, monumento construído pelo artista plástico Mario Cravo em home-
nagem aos pescadores e aos elementos que identificam o mar, localizado no 
cruzamento entre as avenidas Otavio Mangabeira e Dorival Caymmi e a Rua 
Aristides Milton.

Em Itapuã encontramos o Parque Metropolitano do Abaeté, inaugurado em 
3 de setembro de 1993, situado dentro de uma área de proteção ambiental, 
com cerca de 12 mil metros quadrados. É onde se encontra a mais famosa 
lagoa de águas escuras da cidade: a Lagoa do Abaeté ou “lagoa tenebrosa”, 
nome de origem indígena, supostamente tupi. Antes, as pessoas do bairro a 
usavam para pescar e lavar roupas, hoje, com o incentivo à preservação do 
meio ambiente, os moradores “sobrevivem” com o turismo. Todavia, prati-

Fo
to

s:
 M

an
ue

la
 C

av
ad

as



73

A CIDADE PULSA – COMO SALVADOR FOI CONSTRUÍDA

4º ANO

cantes do candomblé ainda utilizam a Lagoa do Abaeté em cultos religiosos, 
prática bastante antiga. Aliás, um aspecto peculiar do bairro de Itapuã são as 
manifestações religiosas e culturais existentes.

A Lavagem de Itapuã é um momento particular para o bairro: caracteriza-
-se por representar a cultura de massa vigente, com valores hegemônicos 
impostos por grupos sociais específicos em frente à Igreja da Nossa Senhora 
da Conceição. As portas da Igreja ficam fechadas, enquanto os adeptos da 
fé sincrética fazem uma “faxina espiritual” na entrada do prédio. Nos últimos 
anos, a festa foi “modernizada” com uma vasta fila de trios elétricos, que 
começaram a dar início, dessa forma, à abertura do Carnaval de Salvador.

[...]
Para defesa da manifestação cultural de seus moradores, originaram-se 

em Itapuã blocos negros, como o bloco afro Malê Debalê, o grupo As Ganha-
deiras de Itapuã, a Festa da Baleia, além de apresentações de grupos de ca-
poeira e o fortalecimento do candomblé como identidade religiosa do bairro.

O grupo afro Malê Debalê, criado em 23 de março de 1979 por um grupo 
de moradores que almejavam ver o bairro de Itapuã representado no Carnaval 
baiano, é um exemplo histórico representativo da forte identidade negra do 
bairro. Faz referência aos escravos africanos das etnias hauçá e nagô, de re-
ligião islâmica e responsáveis pela Revolta dos Malês em 1835, que escolhe-
ram o Abaeté como principal refúgio na cidade. Também de forte cunho afro, 
as Ganhadeiras de Itapuã, grupo formado por músicos, mulheres e crianças 
da comunidade que cantam e sambam, incorporando, na sua performance, 
elementos cênicos, relembrando a situação vivida pelas negras de ganho em 
Salvador, no século XIX. A manifestação acontece no dia 24 de janeiro.

Itapuã é um bairro que chama a atenção pela representatividade da cultura 
negra e pelas praias encantadoras, mas “passar uma tarde em Itapuã” já não 
é a mesma coisa. A Itapuã de Vinicius e Toquinho, famosa pelo seu romantis-
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mo e serenidade, apresenta hoje um cenário bastante diferente daquele que 
inspirou os compositores. O cenário marcado pela presença de pescadores 
embriagados pelo mar e pelo doce embalo dos coqueirais encontra-se um 
tanto quanto modificado. O bairro transita entre a tradição e a modernidade. 
De um lado, ruas inteiras de moradores que nasceram e cresceram no local, 
e que lembram, com saudade, os velhos tempos, com seus banhos na Lagoa 
do Abaeté e a tranquilidade das portas abertas; de outro, conjuntos de habi-
tações que cresceram desordenamente no local: são invasões e baixas que 
em nada lembram as inspiradas canções de Caymmi. De bairro tradicional e 
pacato, Itapuã passou a ser um dos bairros mais populosos de Salvador. 

[...]
A tradicional colônia com mais de 700 pescadores profissionais cadastra-

dos, que ainda serve de fonte de renda para muitos pais de família, funciona 
num regime de associação que procura organizar e viabilizar a pesca no local, 
a qual, segundo os moradores, está cada vez mais difícil. Os principais inte-
grantes desse grupo são homens das faixas 2 (de 45 a 55 anos) e 3 (acima 
de 65 anos), isso porque o oficio da pesca dos pais já não inspira mais os 
filhos, que agora, diante das possibilidades do centro urbano, buscam outras 
alternativas. Na parte mais central do bairro, Rua Alto da Bela Vista, Guarara-
pes e Ladeira do Abaeté, registramos as histórias de moradores tradicionais, 
que presenciaram passo a passo as mudanças pelas quais o bairro passou e 
que contam, com ar de saudade, as boas histórias da uma Itapuã com cara 
de interior, marcada pela tranquilidade. 

Extraído do site Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia 
(bit.ly/vertentes-itapua), acesso em 10/1/2019

CAJAZEIRAS
Cleber Tourinho e Vivian Antonino

 Os conjuntos habitacionais populares do bairro de Cajazeiras foram erguidos, 
na década de 1980, pela URBIS e tinham como objetivo proporcionar a criação 
de um subcentro regional, a fim de evitar a hipertrofia da área central de Sal-
vador. Serpa (2001) afirma que o seu principal papel, então, “era o de abrigar 
uma numerosa população distribuída em nove bairros, bem como distribuir as 
atividades de comércio e serviços, como forma de fixar esta população no local”.

O governo do estado iniciou em 1975 o processo de desapropriação das 
terras de quatro grandes fazendas: a Fazenda Jaguaripe de Cima, também co-
nhecida como Fazenda Grande, a Fazenda Cajazeiras, a Fazenda Boa União e a 
Chácara Nogueira, num total de 16 milhões de metros quadrados, absorvendo 
áreas na BR-324, na altura do Supermercado Makro, até o quilômetro 5,5 da 
Estrada Velha do Aeroporto, cujos limites abrangiam os bairros de Castelo 
Branco e Nova Brasília e atravessando o Golfe Clube. A escolha da área se 
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deu devido à sua localização, objetivando a integração dos diversos núcleos 
habitacionais instalados nas proximidades e sendo mais uma alternativa para o 
surgimento de um centro regional de comércio e serviços, proposto na margem 
da BR-324, em Águas Claras.

O bairro teve ocupação e expansão significativa a partir da década de 1990 
e, hoje, caracteriza-se por reunir populações de diferentes origens, oriundas do 
interior do estado e também de outros bairros populares, e por um comércio 
local em constante expansão, que procura atender às necessidades da sua 
população, já que o bairro encontra-se bastante isolado do centro da cidade.

O governo baiano intencionava que houvesse mais 8 mil unidades habita-
cionais nas áreas remanescentes, porém, os financiamentos para construção 
de casas populares foram suspensos por vários anos. Nessa linha de tempo, 
a Boca da Mata foi planejada como última etapa da construção de Cajazeiras, 
integrada aos setores 5, 6 e 7 da Fazenda Grande IV.

Em consequência dessa falta de definição, ocorreu a invasão das encostas e 
vales nos arredores do conjunto, que hoje abrigam mais de 50 mil pessoas, indi-
cando o agravamento de problemas sociais e considerável inchaço populacional, 
contribuindo para o desequilíbrio habitacional do bairro (FREIRE, JÚNIOR e GOMES, 
2002). Muitas dessas invasões já são bairros oficializados pelas autoridades, 
como é o caso do Conjunto Jaguaripe I e II, localizado próximo a Cajazeira VIII, 
tendo sido beneficiado com o Programa Viver Melhor do governo de Estado da 
Bahia, e o Parque São José, com pouco mais de 500 casas.

Conforme Freire, Júnior e Gomes (2002), “atualmente, o bairro de Cajazeiras 
apresenta características iguais a qualquer outro bairro de Salvador, apesar de 
ter sido ‘planejado’”. Contudo, a impressão que se tem, devido às dimensões 
do conjunto, é de que se trata de uma cidade dentro de Salvador, pois em seus 
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mais de 20 anos de existência cresceu tanto que passou a ter vida própria, 
e, igual a todos os bairros da cidade, também enfrentou um processo muito 
grande de desordenamento e necessita de obras de infraestrutura para que a 
sua população tenha melhores condições de vida.

Serviços Apesar de possuir comércio próprio, a estrutura de serviços inicial-
mente projetada ou praticada tornou-se insuficiente para atender à atual demanda 
populacional que cresceu numa proporção inimaginável. No corredor entre o 
posto de saúde da VII e o Atacadão (próximo à Fazenda Grande I) podem ser 
encontradas diversas lojas dos vários segmentos comerciais, cursos de infor-
mática, lan houses etc. Apenas há pouco tempo foi estabelecido um Centro de 
Distribuição dos Correios, dois bancos e outros serviços, após anos de intensa 
solicitação da comunidade. A população ainda reclama a existência de um ce-
mitério público local, pois utiliza outros da cidade, mesmo com a construção 
do Cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto, de cunho privado.

Educação Na questão da Educação, em Cajazeiras X funciona a Escola 
Básica e Profissional Fundação Bradesco, estabelecida desde 1985, que se 
destaca pelo método de aprendizado considerado bastante avançado. O bairro 
possui também diversas escolas particulares, públicas municipais e estaduais 
em todos os níveis educacionais, além de creches.

Saúde Na área de saúde, Cajazeiras possui dois postos de saúde, um na 
Cajazeira II e outro na Cajazeira VIII, este último oferecendo serviço de emer-
gência. Além desses equipamentos, o bairro dispõe também da Maternidade 
Albert Sabin, do Hospital Geral de Cajazeiras, o Hospital Jaar Andrade e de 
várias clínicas particulares.

Segurança A segurança em Cajazeiras está a cargo da 3ª Companhia In-
dependente da Policia Militar, que atua com um efetivo de 120 homens e oito 
viaturas. A CIPM de Cajazeiras fica na Estrada do Coqueiro Grande, num prédio 
onde havia um shopping comunitário abandonado próximo ao supermercado 
Atacadão, em frente da atual agência do Banco do Brasil. No bairro também 
está instalada a 13ª Delegacia da Polícia Civil, localizada entre a Cajazeira VIII 
e a Cajazeira X.

Abastecimento Além de pequenas casas comerciais, o bairro possui tam-
bém uma unidade da rede de supermercados Atacadão, em uma grande área 
que anteriormente era do Bom Preço. No largo da Cajazeira VIII (recentemen-
te reformado), funciona ocasionalmente a feira do bairro (conhecida, porém, 
como “Feirinha da Dez”). [...] Fora esses serviços, a população faz as compras 
adicionais no centro da cidade ou no bairro de Castelo Branco. Cajazeiras 
possui bares e diversos restaurantes, churrascarias, sorveterias e pizzarias 
com entrega em domicílio.

Transporte Um dos maiores problemas do bairro é o transporte público, o 
que faz com que diversas pessoas rejeitem a ideia de ir morar lá e que tantos 
outros se mudem. Atua na área das Cajazeiras um número insuficiente de veículos 
para atender à demanda de passageiros. O que alivia a situação é a presença 
do sistema de transporte suplementar de micro-ônibus e vans, que fazem as 
linhas para a região de São Cristóvão, Itapuã e Brasilgás, na rodovia BR-324.

Extraído do site Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia 
(bit.ly/vertentes-cajazeiras), acesso em 10/1/2019
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PERNAMBUÉS
Davi Nunes*

 Talvez o mar de casas com blocos nus, sem reboco, com telhas de Eternit, 
ou laje, em confluir de vielas e ruas não tenham mais o conforto dos mocam-
bos passados, os quais tinham em seus quintais as árvores soprando a sabe-
doria dos antepassados divinizados no ouvido. Talvez a periferia com seu fluir 
frenético de aglomeração de multidões, com meninos perdidos por força da 
opressão nos enrolos sistemáticos do tráfico, não tenha a força política e re-
volucionária que havia no quilombo, mas ainda sei que há o germe, o afã inicial 
dos guerreiros quilombolas que bateram de frente com a escravidão. Por isso 
escrevo para tentar restaurar isso, nesse breve ensaio sobre aspectos da his-
tória do bairro Pernambués, que segundo dados do IBGE (2010) possui a maior 
população negra declarada – com 53.580 habitantes – da cidade do Salvador.

O Pernambués é mais um bairro que está localizado no território correspon-
dente à área que foi o Quilombo do Cabula no século XIX, no miolo de Salvador. 
Tem ligações com avenidas importantes da cidade – a Paralela e a ACM. Além 
disso, se encontra próximo à Estação Rodoviária da cidade. Seus marcos geo-
gráficos podem ser definidos com uma parte ligada ao Cabula, ao norte; à Ave-
nida Paralela, ao sul; à Avenida Luís Eduardo Magalhães e a área Federal do 19º 
Batalhão de Caçadores, ao leste; e com a comunidade de Saramandaia, à oeste.

O nome do bairro tem origem indígena, cujo significado é “mar feito à par-
te” ou “tanque de água”. Na verdade, existia um rio chamado Pernambués no 
local, que acabou nomeando toda a comunidade. Atualmente ainda há resquí-
cios desse rio preservado no interior do 19 BC.

O lugar onde se encontra hoje o Pernambués abrigava várias chácaras e fa-
zendas, que se formaram no Cabula em fins do século XIX e se desenvolveram 
durante toda a primeira metade do século XX. Assim, entre as várias fazendas 
que tinha, existia uma bastante importante, produtora de laranja, chamada 
Santa Clara. No entanto, com a sua dissolução, em 1956, os quilombolas 
retomaram as terras e deram origem ao bairro.
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A territorialidade recuperada em 1956 fez com que a comunidade fosse 
construindo uma estrutura social baseada numa dinâmica de organização afri-
cana, uma arquitetura de divisão do espaço que podemos dizer neoquilombo-
la. Ela se formou e ainda possuía uma ordem formal no desenvolvimento do 
bairro; e esse espírito quase perdido de coordenação pode ser notado até 
hoje na forma como os líderes e associações comunitárias tentam organizar 
minimamente a comunidade. Porém, isso se desmantelou no início da década 
de 1980, com a construção do Shopping Iguatemi e da Estação Rodoviária. 
Uma nova dinâmica social se formara com o “desenvolvimento” ocorrido na 
própria cidade do Salvador. As obras que desde a década de 1970 tomavam o 
Cabula também trouxe um grande contingente de pessoas do interior do esta-
do para trabalharem nas construções, o que fez aumentar consideravelmente 
o número populacional da comunidade.

Atualmente, o bairro se encontra numa localização estratégica, próximo 
de três grandes shoppings centers: Iguatemi, Salvador e Bela Vista. Não que 
isso signifique muito, pois só possibilita a alguns moradores trabalharem no 
serviço informal, na periferia dessas instituições comerciais, como também 
terem um acesso fragilizado a alguns serviços e consumo. [...]

No bairro também há muitos condomínios e prédios. Eles foram construí-
dos para setores médios e brancos da sociedade morarem, o que destruiu 
muito da Mata Atlântica que existia e desapropriou os quilombolas que eram 
donos das terras, levando-os a morar em lugares mais escantilhados da co-
munidade e socialmente desguarnecidos.

A grande quantidade de negros(as) existentes no Pernambués – homens e 
mulheres de ascendência africana que sobrevivem nessa diáspora de desespe-
ro, chamada Salvador – constitui a paisagem humana do bairro, a sua dinâmica 
cotidiana, a forma como se modela e se estrutura. No entanto, se faz necessá-
rio restaurar a força, o axé dos ancestrais quilombolas, que constituíram com 
muita resistência a socioexistência do local, para se resgatar o espírito de uni-
dade e saber qual a batalha que se tem de travar nessa terra, cujo trajetória 
histórica – para o povo negro – fora sempre de luta e conquista da liberdade.

*Davi Nunes é colaborador do portal SoteroPreta, mestrando no Programa de Pós-Graduação 
em Estudos de Linguagem (PPGEL/UNEB), poeta, contista e escritor de livro infantil.

Extraído do blog Duque dos Banzos  
(bit.ly/pernambues-bairro), acesso em 10/1/2019
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5B  Em casa, pergunte aos seus familiares ou a alguma vizinha ou algum vizinho 
se conhecem a história do bairro em que você vive. Se esse bairro for um dos já 
citados nos textos lidos na atividade anterior, veja se consegue alguma informação 
diferente das que você já tem. Caso seja outro bairro de Salvador, converse com 
essas pessoas e registre tudo em seu caderno pessoal. Essas informações farão 
parte da apresentação que a turma fará. 

5C  Agora você, suas colegas e seus colegas, com sua professora, ou seu pro-
fessor, organizarão a apresentação das principais informações sobre os bairros.

6A  É hora de  elaborar uma linha do tempo, registrando os fatos e o contexto de 
cada momento histórico estudado no percurso desta sequência didática. Para isso, 
vamos utilizar as imagens, os desenhos e os textos produzidos por vocês ao longo 
das aulas. Eles revelam as aprendizagens desenvolvidas durante as investigações 
sobre a construção e a expansão das duas cidades que compõem a cidade do 
Salvador – Cidade Alta e Cidade Baixa. 

Para a produção da linha do tempo, é preciso considerar que ela ficará exposta 
para toda a comunidade escolar em um grande painel. A turma estará dividida em 
grupos para essa elaboração e será relevante retomar os seguintes materiais ela-
borados ao longo da sequência didática: 

•  Registros realizados das informações importantes sobre a construção da cidade 
em dois níveis.

•  Releitura em desenhos e imagens que representem o processo de construção 
da cidade.

•  Registros do mural de curiosidades com as descobertas feitas sobre o surgimen-
to das ladeiras e construção do Elevador Lacerda.

•  Texto informativo sobre a importância do Elevador Lacerda para a cidade do 
Salvador.

•  Painel comparativo com as imagens que retratam as demandas de serviços pú-
blicos de ontem e hoje.

•  Tabela com os acontecimentos históricos relacionados ao crescimento urbano 
da cidade do Salvador.

•  Para iniciar o trabalho, observe exemplos de linhas do tempo que sua professo-
ra, ou o seu professor, vai mostrar à turma. E mãos à obra!

Vídeos e reportagens:
•   Breve história das capitais brasileiras – Salvador, de Belisário Franca (bit.

ly/video-brevehistória).
•  História secreta Bahia, History Channel (bit.ly/video-historia-secreta).
•   Retratos de um tempo – negros negócios e preces na linha da praia (bit.

ly/video-retratos) e A construção da capital de um novo mundo (bit.ly/
video-retratos-construção), de Florio Freire. 

•  Ladeiras de Salvador com nomes diferentes guardam parte da história da cidade, G1  
(bit.ly/vídeo-nome-ladeiras), acessos em 6/11/2018.

quer saber mais?
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ÁFRICA BAHIA

Já ouviu falar na África? O que acha que a África é? Nesta sequência didática, 
você vai falar e ouvir muito sobre ela. Serão momentos de descoberta de suas be-
lezas e encantos. Você também vai reparar que – veja que legal! – muito da África 
está bem aqui na cidade do Salvador, Bahia, e começar a reconhecer a África nas 
ruas do seu bairro e de outras localidades e até dentro da sua casa! Vai ser sur-
preendente descobrir as coisas lindas que tem lá e perceber que boa parte do que 
tem aqui veio de terras tão ricas! Então, vamos para a África?

1A  Converse com a turma e questione o que a África tem a ver com a Bahia.

1B  Você conhece Saulo Fernandes? Será que já pulou Carnaval ao som da banda 
dele? Ouça a música que a sua professora, ou o seu professor, vai tocar para a 
turma e acompanhe a letra que está a seguir. Essa composição trata, justamente, 
sobre a África e a Bahia. Vamos cantá-la? 

áfrica bahia

RAIZ DE TODO BEM

Salvador, Bahia, território africano
Baiano sou eu, é você, somos nós
Uma voz, um tambor

Oxente, cê num tá vendo que a 
gente é Nordeste?
Cabra da peste
Sai daí batucador

Quem foi seu mestre?
Capoeira

Se plante
Lá vem rasteira
Pé de ladeira
Preciso da fé no Senhor do Bonfim
Pra mim, pra você, pra mim

Um chinelo de couro, uma bata
Uma benção, mais cinquenta  
centavos de som
Aumenta o som!

África, iô iô
Salvador, minha cor
A raiz de todo bem, de tanta fé
Do canto Candomblé

África, iô iô
Salvador, meu amor
A raiz de todo bem, de tanta fé
Do canto Candomblé
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SAULO FERNANDES 

1977
 Dona Estela sempre sonhou em ter um meni-
no. Todos os três partos em que teve meninas 
(Sheyla, Silvana e Shirlaine), dizia ao médico que 
voltaria no próximo ano para ter seu filho homem. 
O menino tão esperado por dona Estela chegou 
ao mundo no dia 9 de setembro de 1977, pelas 
mãos do Dr. Saulo, nome bíblico que conquistou 
dona Estela e batizou o herdeiro. Saulo Jorge Fer-
nandes Navarro de Oliveira foi apresentado sem 
roupa, nos braços da mãe, pelo centro da cidade 
de Barreiras, interior da Bahia. 

1987
 Por influência da família materna, Saulo conhe-
ceu a música muito cedo. O violão estava sempre 
presente nas reuniões familiares. A cantoria era 

comandada por Bosco Fernandes, irmão de dona Estela e cantor regional. O mesmo tio foi responsá-
vel pela primeira apresentação em público de Saulo, aos 10 anos de idade, em que foi apresentado 
ao trio elétrico com uma participação especial, na cidade de Barreiras. [...]

2002
 O desempenho do jovem cantor logo chama a atenção. Saulo então é convidado para comandar a tra-
dicional banda Eva. Para sentir-se seguro no novo desafio, leva com ele os músicos e amigos da antiga 
banda, e dessa forma consegue imprimir sua identidade a cada novo trabalho. Com carisma e talento, 
Saulo conquista os fãs da banda Eva, além de milhares de novos fãs por todo o país.

2013
 Após 11 anos, seis CDs, três DVDs gravados, ganhando os prêmios de Melhor Cantor pelo segun-
do Carnaval consecutivo e o Prêmio da Música Brasileira na categoria Canção Popular – Grupo, pelo 
álbum duplo CNRT, Saulo despede-se da banda Eva com uma homenagem emocionante orquestrada 
por fãs no último dia de folia (terça-feira, dia 12). Em carreira solo, com os músicos e amigos que 
o acompanham desde a Chica Fé, Saulo inicia mais um capítulo de sua história. Com ingressos es-
gotados, a gravação do primeiro DVD Saulo ao Vivo aconteceu nos dias 6 e 7 de abril, na Concha 
Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e contou com as participações de Ivete Sangalo, 
Alexandre Carlo (Natiruts) e Davi Moraes. O lançamento do trabalho aconteceu em novembro, pela 
gravadora Universal Music.

2014
 Com direção musical de Saulo e Luiz Caldas, produção e realização da Rua 15 Produções, o ano de 
2014 começou com a primeira edição do projeto Canto da Rua.  O evento gratuito, contou com três 
edições e levou ao Parque da Cidade em Salvador mais de 10 mil pessoas ao shows em homenagem ao 
centenário de Dorival Caymmi, ao reggae da Bahia e ao samba, nos meses de janeiro, fevereiro e março, 
respectivamente.

Extraído do site Saulo 
(saulo.net.br/#bio), acesso em 7/12/2018
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1C  Em pequenos grupos, você vai discutir e registrar: o que é que temos na 
Bahia que veio da África? Depois faremos uma leitura para ampliar e/ou confirmar 
as ideias iniciais.

curiosidade
“Não por acaso os africanos no Brasil demonstraram melhor conhe-

cimento de mineração e siderurgia que seus senhores portugueses. 
Foram eles que trouxeram a técnica da África para o Brasil. Os iorubas 
trabalhavam excepcionalmente o cobre e o estanho. Em Gana e na 
Nigéria, a população já usava a enxada de ferro antes que os portugue-
ses soubessem o que era isso.” 

Fonte: CHIAVENATO, Júlio. O negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 80

INFLUÊNCIAS CULTURAIS AFRICANAS

ALIMENTAÇÃO

RELIGIÃO

MÚSICA

DANÇA

VOCABULÁRIO

MODELO

2A  Agora vamos saber mais sobre as nossas heranças africanas. Com sua 
colega ou seu colega de dupla, acompanhe a leitura feita pela professora, ou pelo 
professor do texto Influência africana na cultura brasileira (página 84). Em seguida, 
faça um quadro como o modelo a seguir em seu caderno pessoal e preencha-o com 
os dados sobre algumas heranças africanas.
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INFLUÊNCIA AFRICANA NA CULTURA BRASILEIRA

Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu. Cachaça, dengoso, quitute, be-
rimbau e maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm 
origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos afri-
canos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial 
e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura 
brasileira.

A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter 
constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou 
também sua formação cultural. A miscigenação entre africanos, indígenas e 
europeus é a base da formação populacional do Brasil. Dessa forma, a socie-
dade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário.

O fato de as mulheres africanas escravizadas terem sido responsáveis pela 
cozinha dos engenhos, fazendas e casas-grandes do campo e da cidade per-
mitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários 
da influência africana vatapá, acarajé, pamonha, mugunzá, caruru, quiabo e 
chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite 
de coco e o azeite de dendê.

No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradi-
ções de acordo com os locais de origem no continente africano de onde 
foram trazidos na condição de escravizados. Entretanto, os colonizadores 
portugueses batizavam os africanos capturados para a escravização nos ritos 
do catolicismo. São exemplos de participação religiosa africana o candomblé, 
a umbanda, a quimbanda e o catimbó.

Gravura de Johann Moritz Rugendas (1802-1858), Lundu, registrando uma expressão 
cultural de influência africana
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Algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza ou 
a fatos do dia a dia foram aproximadas a personagens do catolicismo. Por 
exemplo, Iemanjá, que para os povos africanos é um orixá do mar, equivale 
a Nossa Senhora da Conceição do Carmo ou das Candeias. Xangô, o senhor 
dos raios e tempestades, foi representado por São Jerônimo.

Samba, afoxé, maracatu, congada, lundu e capoeira são exemplos da in-
fluência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais. A 
música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam 
como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro uma de suas mais ricas expres-
sões. Instrumentos como tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, ma-
rimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da 
cultura brasileira. Cantos e danças como o jongo e a umbigada são também 
elementos culturais provenientes dos africanos.

Historiadores como João José Reis chegam a afirmar que essa cultura da 
diáspora negra, essa cultura dos africanos saídos do continente, caracteri-
zada pelo otimismo, pela coragem, musicalidade e ousadia estética e polí-
tica, foi incomparável no contexto da chamada Civilização Ocidental. Como 
não foi fácil a vida em terras americanas, precisando lutar para sobreviver, a 
criação cultural “com a expressão de liberdade que a cultura negra possui” 
foi “um lutar dobrado” para imprimir na cultura brasileira sua influência.¹ 

[1] REIS, João José. Resistência escrava na Bahia. Poderemos brincar, fol-
gar e cantar...: o protesto escravo na América. Revista Afro-Ásia, nº 14, pp. 
107 e 108, 1983.

Por Tales Pinto, Mestre em História. Extraído do site Escola Kids 
(bit.ly/kids-influencia-africa), acesso em 7/12/2018

A prática da capoeira também é uma influência cultural africana
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2B  Depois da leitura compartilhada, você, suas colegas e seus colegas irão so-
cializar as notas que fizeram com base na leitura do texto. Caso sinta necessidade, 
revise sua escrita com base no que for apresentado acrescentando informações. 
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Oceano Pací�co

Oceano Pací�co
Oceano Atlântico

Oceano Índico

AMÉRICA DO NORTE

AMÉRICA DO SUL

AMÉRICA CENTRAL
ÁFRICA

EUROPA

ÁSIA

OCEANIA

3A  Observe o mapa-múndi e veja onde a África está localizada.

• Quantos continentes há no mapa? 
• Qual o nome deles? 
• Qual é o continente africano?
• Qual o nome dos oceanos que banham a África? 
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Oceano Pací�co

Oceano Pací�co
Oceano Atlântico

Oceano Índico

AMÉRICA DO NORTE
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• Aponte no mapa a localização do Brasil.
• Em que continente o Brasil está?
• Qual o nome do oceano que banha o Brasil?
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3B  Observe atentamente os mapas da América do Sul e da África. 

Escreva em seu caderno pessoal a resposta aos seguintes itens:
• O nome dos países que fazem parte do continente africano.
• O nome dos países que fazem parte da América do Sul.
• O nome do oceano que está entre o Brasil e a África.

IB
G

E 
- I

ns
tit

ut
o 

Br
as

ile
iro

 d
e 

G
eo

gr
af

ia
 e

 E
st

at
ís

tic
a

OCEANO 
ATLÂNTICO



894º ANO

ÁFRICA BAHIA



90 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

4A  O texto que vem a seguir é a letra de uma música que fala sobre a história do 
Senegal e também da Bahia. Vamos cantá-la, prestando atenção na letra?

CANTO PARA O SENEGAL
Compositores: Ythamar Tropicália/Walmir Brito

Sene sene sene Senegal
Sene sene sene Senegal
Diz povão Senegal região
Diz povão Senegal região
Diz povão Senegal região

A grandeza do negro
Se deu quando houve este grito infinito
E o muçulmanismo que contagiava como religião
Ilê-Aiyê traz imensas verdades ao povo Fulani

Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali
Os seres ê ê ê, a tribo primeira que simbolizava
Salum, Gâmbia, Casamance, seus rios a desembocar
Mandigno, Tukuler, Uolof, são os povos negros

E uma das capitais mais lindas hoje se chama Dakar, ilê
Ilê ê ê ê, Dakar á á, obatala ago iê ê ê ê
Esses são os meus sentimentos do antepassado
Senegal narrado como tema Ilê-Aiyê

Sene sene sene Senegal
Diz povão Senegal região
ê ahê, ahê
á, ia, iê
Baol reino de lá
Hamba-kali povo de Dakar

Negros Ilê-Aiyê avançam pelas ruas centrais da cidade
Senegalesas mulheres vaidosas mostrando intensidade
Incorporadas num só movimento frenético do Carnaval
Caolak, Rufisque, Zinguichor são as cidades do Senegal
Ilê-Aiyê ê ê... está nos torsos, nas indumentárias africanas
Linguisticamente o francês na dialética união baiana

Baobás árvores símbolo da nação
dos deniakes, os berberes, dinastia da região, ilê...

Sene sene sene Senegal
Diz povão Senegal região
ê ahê, ahê
á, ia, iê
Baol reino de lá
Hamba-kali povo de Dakar
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HISTÓRIA DA AXÉ MUSIC

Banda Reflexu’s
Juracy dos Anjos

A banda Reflexu’s foi um dos maiores suces-
sos da axé music.
Integrantes Na formação original, o grupo 
era composto por Marinez, Julinho Cavalcanti e Marquinhos, nos vocais. Músi-
cos: Ronaldo, Washington, Ubiratan (Bira), Ednilson, Abílio e Wilson Pedro. Em 
2015, a banda voltou com nova formação e Patrícia Villar  tornou-se a vocalista.
Surgimento Em 1986, como Raízes do Sol.
Principais sucessos Madagascar Olodum, Alfabeto do negão e Canto para 
o Senegal
Blocos que já puxou Cartão Postal e Kayala.
Momento marcante nos 30 anos do axé A Reflexu’s foi a primeira banda 
baiana a se apresentar no Canecão (RJ), uma das casas de shows mais impor-
tantes do Brasil. Em seguida, o grupo conquistou cinco discos de ouro, seis 
de platina e um de diamante e fez carreira internacional, gravando em outros 
países como Venezuela, Canadá e França.

Extraído do site do jornal A Tarde 
(bit.ly/banda-reflexus), acesso em 12/2/2019
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4B  Observe o mapa abaixo e acompanhe a leitura que a sua professora, ou o 
seu professor, fará do texto a seguir. Anote no seu caderno pessoal as informações 
que achar mais importantes. 

Rota de 

MOÇAMBIQUE

Rota de 

ANGOLA

Rota da 

MINA

Rota da 

GUINÉ

PRINCIPAIS ROTAS DE 
TRÁFICO DE ESCRAVOS

Rio de Janeiro

Salvador

Recife

São Luís
Belém
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QUEM FORAM NOSSAS E NOSSOS ANCESTRAIS QUE VIERAM DA ÁFRICA?
Ian Cavalcante

Você sabe quem foi Aqualtune? Ela foi uma impor-
tante princesa do reino do Congo, que acabou sendo 
escravizada e trazida em uma embarcação para o 
Brasil. Mas, como isso aconteceu? Assim como essa 
princesa, diversas outras pessoas negras africanas, 
sobretudo as que não tinham relação com o poder, 
foram escravizadas pelos vencedores de guerras en-
tre distintos reinos africanos. Aqualtune foi vendida 
a comerciantes portuguesas e trazida à força para 
a cidade de Recife, no século XVIII. Muitas outras 
mulheres e homens foram trazidos da África ao Brasil 
na condição de escravizados, como Luiza Mahin, mãe 
do importante jornalista e escritor negro Luiz Gama, 
que conseguiu conquistar sua liberdade. Vamos saber 
melhor sobre como tudo isso aconteceu?

A escravização de pessoas no continente africano 
já acontecia antes do tráfico feito pelos portugueses. 
Há evidências de que elas eram exportadas para 

outros estados da África, Europa e Ásia, principalmente para países árabes. 
Diferentes eram os motivos que levavam à escravização. Alguns deles: derrota 
em batalhas, dívidas ou dificuldades econômicas. Comerciantes de Portugal e 
Espanha compravam as pessoas escravizadas em diferentes reinos africanos 
– como o do Congo, de Senegâmbia e de Gana. Foram enviadas aproximada-
mente 11 milhões de pessoas, ao longo de quatro séculos, para trabalhar de 
maneira forçada nas colônias portuguesas, incluindo o Brasil. 

Cativas e cativos viajavam nos porões dos chamados “navios negreiros” 
ou “tumbeiros” (fazendo referência à tumbas), em péssimas condições, sem 
qualquer tipo de higiene e quase sem alimentação. As escravizadas e os es-
cravizados eram amontoados em espaços apertados, ficando acorrentados 
durante toda a viagem. Muitos morriam ao longo da viagem, por fome ou doen-
ça. Estima-se que uma viagem entre Portugal e Brasil no século XIX realizada 
naquele tipo de embarcação – que era a única maneira de se atravessar um 
oceano naquela época – poderia durar aproximadamente 40 dias. Certamente, 
um período de muito sofrimento para quem conseguia chegar vivo até o destino.

Os portos de destino no Brasil eram Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, São 
Luís e Rio de Janeiro. Ao desembarcar, a população escravizada era exposta 
nos mercados e colocada à venda. Uma parte era comprada pelos senhores de 
escravos, termo usado para fazer referência às pessoas que possuíam cativas 
e cativos entre suas propriedades. As escravizadas e os escravizados que iam 
para o interior do continente  trabalhavam, majoritariamente, nas plantações e 
nos engenhos de cana-de-açúcar, onde se produzia, além do açúcar, a cachaça 
e outros derivados. 

Tanto no litoral quanto no interior da colônia portuguesa, africanos e africanas 
recém-chegados tentavam sobreviver às terríveis condições da escravidão, 
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4C Agora vamos pensar somente na África.

• Como você pensa que era a África antes da chegada dos europeus?
• Existia escravidão na África?
• Todos os africanos que vieram escravizados permaneceram no Brasil? 
• Onde os negros escravizados moravam?
• Como era a vida nos engenhos?

Porão de um navio negreiro, gravura de Rugendas (século XIX).  
Biblioteca Municipal Mário de Andrade, São Paulo
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estabelecendo laços e relações com outras africanas ou outros africanos e 
também com brasileiras e brasileiros. 

Esse doloroso capítulo do processo histórico brasileiro mudou as estruturas 
sociais, econômicas e culturais de diversas partes do mundo, tendo um impac-
to maior e devastador nos continentes americano e africano. Atualmente, as 
cidades que receberam a maior quantidade de pessoas escravizadas carregam 
desigualdades imensas pautadas não somente por diferenças entre classes 
sociais mas, principalmente, por diferenças raciais. Entre esses centros urbanos 
está a cidade do Salvador, que tem a maior população negra fora da África – 
cerca de 80% de seus habitantes são de negras e negros. 

Pessoas negras ainda são minoria nas universidades, porém são maioria 
nos presídios; são minoria nos postos de trabalhos com maiores salários e 
maioria entre a população sem emprego ou vivendo em condição de pobreza 
e extrema pobreza no Brasil. 

Por que será que isso ocorre? Qual seria uma maneira de tentar mudar essa 
realidade? Essas perguntas ainda estão abertas. Você pode ajudar a respondê-las.

Referências: FRAGA, Walter; ALBUQUERQUE, Wlamyra.  
Uma história da cultura afro-brasileira. São Paulo: Moderna, 2009. MATTOS,  
Regiane A. de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2007
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Acompanhe a leitura que sua professora, ou seu professor, vai fazer do texto a seguir.

SOMOS UM POVO AFRODESCENDENTE
Por Durval Muniz

Os europeus chegaram à África, ainda no século XV, mas demoraram 
a efetivamente ocupá-la colonialmente. Durante mais de três séculos se 
limitaram a saquear as riquezas africanas e drenar grande parte de sua 
população para atender a demanda por escravos, organizando para isso 
meros entrepostos comerciais, as chamadas feitorias, nas costas africa-
nas, protegidos por fortalezas e por acordos políticos e comerciais com 
chefes locais. Sim, é verdade, a escravidão já era praticada na África 
antes da chegada dos europeus, em pequena escala, como fruto das 
guerras e rivalidades que separavam as nações e povos africanos, em 
maior escala a partir da expansão islâmica sobre o norte do continente, 
a partir do século VII, quando um comércio de escravos se estabeleceu 
através do mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. Mas nada comparado 
com a enorme sangria humana sofrida pelo continente com o comércio 
atlântico de escravos. [...] Após a pretensa extinção do tráfico negreiro 
em todo o mundo, a escravidão continuou a ser praticada na África, agora 
sob o domínio das potências europeias, em alguns lugares, até os anos 
1930 do século XX.

Sim, é verdade, lideranças africanas colaboraram com o tráfico de escra-
vos, assim como libertos e ex-escravos, inclusive muitos brasileiros, retor-
naram à África e se tornaram traficantes de escravos. Ainda hoje, existem 
em países como Nigéria, Togo e Angola, descendentes de ex-escravos que 
retornaram à África após conseguirem a alforria ou comprar sua liberdade 
no Brasil. Eles são conhecidos por “brasileiros” e introduziram, naquele con-
tinente, costumes, tradições culturais e arquitetônicas, crenças e maneiras 
de falar e agir que aprenderam em sua estada no Brasil.

Extraído do site Saiba Mais Agência de Reportagem  
(bit.ly/afro-reportagem), acesso em 7/12/2018

 5A  Agora, você vai conhecer um pouco mais os motivos pelos quais os africa-
nos foram escravizados no Brasil, a vida que eles tinham por aqui e os movimentos 
de resistência que fizeram. 
•  O que você sabe ou já ouviu falar sobre o comércio de escravas e escravos?
• E as condições de trabalho que elas e eles tinham no Brasil?
• Será que se conformavam com a sua condição de trabalho e nada faziam?
•  O que você sabe sobre as reações das negras e dos negros escravizadas e 

escravizados no Brasil contra essa situação? 

Você já ouviu falar de algum ato de resistência contra o preconceito ou vivenciou 
um? Se sim, que tal escrever um pequeno relato sobre isso?  
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5B  Sua professora, ou o seu professor, vai ler um texto que contará de que ma-
neira parte da população negra escravizada resistiu ao cativeiro. Sempre que você 
considerar que o trecho lido corresponde às respostas para suas dúvidas, solicite 
que a professora, ou o professor, pare para discutir entre todas e todos. 

DO QUILOMBO AO QUILOMBOLA

 Quilombola. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Lendo-a em 
voz alta, você vai ver que ela é gostosa de pronunciar e que parece com outra 
que você talvez já tenha ouvido: quilombo – um termo usado no tempo em 
que o Brasil era império para falar das comunidades de negros fugidos da es-
cravidão. Hoje não temos mais imperador nem escravos, mas os quilombolas 
– aqueles que pertencem às comunidades negras rurais remanescentes de 
quilombos – estão aí e têm novas histórias para contar!
 Para começar a entender os quilombolas de hoje, é preciso voltar no tem-
po até a época dos quilombos e mocambos – essas duas palavras, que têm 
origem nos povos da África Central que falavam a língua bantu, significam 
acampamentos e aldeias. Como você já sabe, as expressões eram usadas 
para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho força-
do e iam buscar sua independência. Quilombolas, você pode imaginar, eram 
os participantes dessas comunidades.

Os quilombos
 Eram comunidades de fugitivos – existiram não somente no Brasil, mas, tam-
bém, em outros países da América Latina que receberam escravos africanos 
nos séculos XVI a XIX – só que, nesses lugares, ganharam um nome diferente. 
Na Colômbia, por exemplo, foram conhecidos como palenques – seus descen-
dentes ainda hoje estão presentes em várias comunidades nesse país, como a 
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Comunidade Quilombola São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira, luta pelo 
reconhecimento e posse de terras
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de São Basílio. Já na Venezuela, ganharam o nome de cumbes. E tinham outros 
apelidos em países como Cuba, Jamaica, Equador, Suriname, México…
 No Brasil, quilombos e mocambos existiram aos milhares, de norte a sul. 
Eles acompanharam, no século XVI, a montagem de engenhos e casas-gran-
des no Nordeste açucareiro, passando pelas fazendas de gado e lavouras de 
arroz e algodão, alcançando as áreas de mineração em Goiás, Mato Grosso 
e Minas Gerais, até surgirem as fazendas cafeeiras de São Paulo e Rio de 
Janeiro, no século XIX.

Palmas para palmares
O mais conhecido quilombo no Brasil foi o de Palmares, em Alagoas, for-

mado na Serra da Barriga, no final do século XVI, e que durou mais de 100 
anos antes de ser destruído.

Os historiadores acreditam que sua população era de mais de 20 mil 
pessoas. Seus grandes líderes, Ganga-Zumba e – o mais famoso – Zumbi, 
lutaram para manter o território que demarcaram para viver em liberdade e 
também a autonomia de seus companheiros quilombolas, chamados palma-
ristas por causa do nome da comunidade.

Nos séculos XVIII e XIX, centenas de outros quilombos surgiram, alguns 
tão grandes como Palmares. Existiu o quilombo do Quariterê, em Mato Gros-
so, e também o quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais.

Todos livres. E os quilombos, como ficam?
Após a abolição da escravatura, em 1888, os escravos fugidos não ti-

nham mais do que se esconder. Mas suas comunidades, já tão organizadas, 
persistiram, e seus descendentes continuaram vivendo ali. Juntaram-se a 
eles os escravos libertados pela lei, que ajudaram a formar pequenas socie-
dades negras nas áreas rurais de todo o Brasil.

Ac
er

vo
 K

oi
no

ni
a

Alguns descendentes de escravizados continuam vivendo em áreas de quilombo
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 Ruínas de uma senzala na Ilha da Marambaia/RJ

Pela forte ligação com seu passado, essas comunidades continuaram sen-
do chamadas de quilombolas. Hoje, o maior complexo de quilombolas fica no 
sertão de Goiás. É formado pelos Kalungas, que moram nas localidades de 
Vão das Almas, Vão dos Moleques, Ribeirão dos Bois, Contenda e Kalunga.

Os quilombolas estão presentes, também, nas chamadas terras de preto, 
terrenos doados por seus donos em testamento para escravos e suas famílias 
antes da abolição. Muitos deles ainda precisam lutar pelo direito de ocupar as 
terras que foram doadas a seus avós e bisavós.

Brasil afora
 As comunidades quilombolas, ao longo dos anos, mantiveram as tradições 
de seus antepassados por meio da história contada de pai para filho e criaram 
novos costumes. Hoje, continuam presentes em todo o Brasil.

As comunidades quilombolas mantêm as tradições de seus antepassados,  
como a de dançar o jongo
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Para você ter uma ideia, no Maranhão, há, pelo menos, 527 comunidades 
quilombolas distribuídas por 134 municípios. Os estados da Bahia, do Pará 
e de Minas Gerais contam, cada um, com bem mais de uma centena de co-
munidades quilombolas. E há dezenas no Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo, 
Goiás, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Ceará, Sergipe, Amapá, Piauí, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul, Amazonas, Santa Catarina, Paraná e Tocantins.
Todas elas continuam lutando, até hoje, para que seja reconhecido o patri-
mônio da sua história no passado e os direitos da sua cidadania no presente.

A luta dos quilombolas
A Constituição brasileira de 1988 garante aos quilombolas o direito de her-

dar as terras ocupadas por seus antepassados e de que a sua cultura seja 
reconhecida como patrimônio cultural da nação.

Recentemente, em 2012, o Conselho Federal de Educação aprovou um pro-
grama nacional para educação quilombola em escolas das comunidades. Apesar 
do que está escrito na Constituição e da luta dos quilombolas por seus direitos, 
ainda falta muito para que eles sejam reconhecidos. De 3 mil comunidades qui-
lombolas existentes, menos de 200 tiveram seus títulos de terra assegurados.

Extraído do site da revista Ciências Hoje das Crianças  
(bit.ly/chc-quilombola), acesso em 7/11/2018
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Finalizada a leitura, faça, individualmente e no seu caderno pessoal, uma lista 
das diversas formas que os negros vindos da África encontraram para resistir 
à escravização.

quilombo
 O termo quilombo deixou de remeter ao conceito de grupos forma-
dos por escravos fugidos. De acordo com o Guia de Implementação 
do Estatuto da Igualdade Racial, publicado em 2013 pela Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), do Ministério 
dos Direitos Humanos, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), a palavra adquiriu novo sentido, referindo-se a “comunidades 
negras que desenvolveram uma cultura própria, em diferentes regiões 
do Brasil, vivendo em terras que resultaram da compra por escravos 
libertos, da posse pacífica por ex-escravos, do abandono de proprieda-
des pelos fazendeiros em épocas de crise econômica, da ocupação e 
administração das terras doadas aos santos padroeiros ou da ocupação 
de terras públicas. No inicio de 2013, a Seppir estimava a população 
quilombola em aproximadamente 1,17 milhão de pessoas, distribuídas 
por cerca de 214 mil famílias.”

Ludmila Carmo dos Santos 
EM Manoel Clemente Ferreira



100 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

5C  Sob a orientação de sua professora, ou de seu professor, convide uma co-
lega ou um colega para desenvolver esta atividade com você. Você lerá um dos 
três textos que vêm a seguir – aguarde a indicação. A sugestão é ler parágrafo por 
parágrafo, fazendo uma pausa entre eles para registrar no caderno pessoal o que 
compreendeu e os aspectos mais importantes sobre o trabalho escravo no Brasil. 

TEXTO 1

TRÁFICO E COMÉRCIO DE ESCRAVOS

Não se pode ignorar que o tráfico de negros da África para o Brasil decor-
reu do processo de colonização portuguesa iniciado na segunda metade do 
século XV. O modelo econômico baseado na monocultura e extratividade, com 
utilização de mão de obra escrava, caracterizava as colonizações da época, 
mas nem por isso deixa de ser visto como desumano e absurdo.

O tráfico de escravos da África para o Brasil, por menos que se queira, faz 
parte da nossa história. Mesmo que se tente esquecer ou esconder – como 
fez Rui Barbosa quando mandou queimar a documentação existente sobre 
escravidão no Brasil – não se pode ignorar sua existência. Conhecer o tráfico 
e o comércio de escravos no Brasil é entender um pouco a importante contri-
buição dos africanos na formação da cultura brasileira.

A Biblioteca Nacional guarda um grande número de documentos sobre 
esse assunto. São mapas estatísticos, correspondências, gravuras e de-
senhos, periódicos, livros raros, material informativo arquivado de acordo 
com sua característica nos setores de Manuscritos, Iconografia, Periódicos, 
Obras Raras e Obras Gerais.

A maior parte dos escravos que aportavam inicialmente no Brasil provinha 
das colônias portuguesas na África. Eram negros capturados nas guerras 
tribais e negociados com os traficantes em troca de produtos como a aguar-
dente, fumo e outros. O tráfico de escravos não era exclusividade dos por-
tugueses, pois ingleses, holandeses, espanhóis e até norte-americanos se 
beneficiavam desse comércio, que era altamente lucrativo. Os riscos dessa 
atividade estavam nos perigos dos oceanos e nas doenças que algumas ve-
zes chegavam a dizimar um terço dos escravos transportados.

Os portos que recebiam maior número de escravos no Brasil eram Salva-
dor, Rio de Janeiro e Recife; desses portos os escravos eram transportados 
aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escra-
vos vindos diretamente da África, como Belém, São Luís, Santos, Campos e 
outras. A proporção de desembarque de escravos em cada porto variou ao 
longo de 380 anos de escravidão, dependendo do aquecimento da atividade 
econômica na região servida pelo porto em questão. Durante o ciclo áureo da 
cana-de-açúcar do Nordeste, os portos de Recife e Salvador recebiam o maior 
número de escravos, mas, durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, coube ao 
Rio de Janeiro receber o maior número de escravos.

A venda dos escravos vindos da África era feita em praça pública, através 
de leilões, mas o comércio de negros não se restringia à venda do produto 
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do tráfico. Transações comerciais com escravos eram comuns. Neste site 
são exibidos documentos que registram as mais variadas transações com o 
escravo, como se fosse um produto qualquer comerciável.

As relações comerciais internas envolvendo escravos acentuavam-se em 
momentos específicos do processo escravocrata. Com o declínio da produ-
ção de cana-de-açúcar no Nordeste, por exemplo, muitos proprietários de 
escravos venderam parte de seu plantel para o Sudeste, principalmente, para 
o Rio de Janeiro e São Paulo, áreas de produção de café, que passou a ser 
o produto mais importante da balança comercial brasileira. Os documentos 
presentes neste site demonstram a preocupação dos governantes nordesti-
nos com o esvaziamento de escravos das lavouras nordestinas e descreve as 
medidas adotadas para evitar tal processo.

O acervo da Biblioteca Nacional, no que se refere ao tráfico de escravos e 
ao seu comércio, restringe-se basicamente ao período posterior à segunda 
metade do século XVIII, sendo que a maior parte dos documentos é referen-
te ao século XIX.

Dentre os documentos pertencentes a esse acervo, destacam-se alguns 
como um mapa estatístico que enumera a quantidade de escravos transporta-
dos de Benguela para o Brasil, ou um documento de doação de uma escrava 
a um cura paroquial.

Os documentos presentes neste site ajudam a compreender o que já afir-
mava Caio Prado Júnior, em História econômica do Brasil. Falava que o “tráfico 
e a escravidão achavam-se indissoluvelmente ligados; esta não se podia man-
ter sem aquele. Coisa que já se compreendia então perfeitamente, e que os 
fatos posteriores comprovariam; abolido o tráfico, a escravidão seguir-lhe-ia o 
passo a curto prazo”. (Prado Júnior, 1945: 144)

Extraído do site da Biblioteca Nacional Digital. Dossiê Tráfico de escravos no Brasil 
(bit.ly/BN-trafico-escravos), acesso em 16/1/2019

Priscila Santos Freitas
EM Assistência Social São José
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TEXTO 2 

O TRABALHO ESCRAVO NO BRASIL

No Brasil colonial, praticamente, todo o trabalho era escravo. O braço ne-
gro esteve sempre presente em todas as áreas e setores de atividades. Nas 
lavouras, nos serviços domésticos e urbanos foi a força de trabalho funda-
mental para a economia brasileira. O escravo era habitualmente chamado “os 
pés e as mãos” do senhor e da senhora, todos os brancos, exceto os mais 
pobres, dependiam deles.

Os negros dos diversos locais da África que aqui chegavam eram levados 
imediatamente ao mercado de escravos, onde eram vendidos para aqueles 
que fizessem a maior oferta. Desse modo, membros de uma mesma família 
ou de uma mesma tribo se separavam, aumentando ainda mais sua revolta. 
Os movimentos dos cativos contra o sistema escravocrata eram constantes. 
Suicídios, inclusive os coletivos, privando o senhor de seu investimento; ho-
micídios praticados contra os brancos e as fugas eram maneiras de demons-
trar sua rebeldia. Os quilombos, verdadeiras cidades de escravos fugidos, 
instaladas em locais de difícil acesso, também foram uma alternativa para se 
livrarem da opressão dos senhores brancos.

Podem-se distinguir dois tipos de trabalho escravo com características pró-
prias: o produtivo, nas lavouras ou nas minas, e o doméstico. O primeiro, quer 
no campo, quer nas minas, era um trabalho árduo que ia da aurora ao escu-
recer. Segundo Charles R. Boxer, a vida média desses escravos era estimada 
entre sete e dez anos de trabalho; os demais trabalhavam na casa de seus 
senhores como criados de quarto, amas de crianças, mucamas, cozinheiras, 
costureiras etc.

Subdividindo ainda mais esses setores de atuação do trabalho escravo, ve-
rifica-se que no espaço urbano destacou-se o trabalho dos escravos de ganho 
e também dos escravos de aluguel. Esses últimos, como o próprio nome diz, 
eram alugados por seu senhor a terceiros, normalmente eram aqueles que 
realizavam, com propriedade, algum ofício como carpinteiros, sapateiros e co-
zinheiros. E os de ganho eram os que iam pelas ruas a fim de prestar serviços 
ocasionais e que deviam, ao fim do dia, entregar a seus senhores uma quantia 
previamente fixada. Neste caso, o proprietário se desobrigava de atender às 
necessidades básicas do escravo, na medida em que este dispunha de seu 
tempo com maior liberdade.

Nos jornais da época, a seção de anúncios era utilizada por proprietários 
de escravos para esses serviços. Na Gazeta de Notícias lê-se o seguinte anún-
cio: “Aluga-se na Rua do Lavradio nº 6 um preto perfeito cozinheiro de forno, 
fogão e massa, um dito para todo serviço e um molecote com prática de car-
pinteiro”. Essa seção também era utilizada para compra e venda de escravos. 
Veja-se um outro exemplo ainda no mesmo jornal: “Vende-se dois moleques 
para o serviço, copeiros e cocheiros; na Rua da Quitanda nº 49, 1º andar”.

Na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional, também se encontram 
várias cartas e processos referentes ao pagamento de diárias a escravos 
alugados. Como se pode observar, o escravo era tratado como mercadoria, 
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pois inspirada no Direito Romano, a lei portuguesa considerava-o “coisa do 
seu senhor”, ou seja, classificava-o como “mercadoria” ou “peça”. Podia ser 
vendido, alugado, emprestado, submetido, enfim, a todos os atos decorrentes 
do direito de propriedade.

Os diversos tipos da labuta escrava podem ser vistos nas litografias de 
Jean-Baptiste Debret e Louis Buvelot que se encontram no acervo da Bibliote-
ca Nacional, elas retratam cenas do quotidiano dos escravos domésticos, ven-
dedores e dos de ganho. Nesse acervo encontra-se uma vasta documentação 
sobre o tema abordado, e grande parte desse material está disponível neste 
site, onde vários manuscritos, periódicos, litografias, fotografias e mapas da 
época foram selecionados para facilitar a pesquisa dos interessados.

Extraído do site da Biblioteca Nacional Digital. Dossiê Tráfico de escravos no Brasil 
(bit.ly/BN-trabalhoescravo), acesso em 16/1/2019

TEXTO 3

RESISTÊNCIA NEGRA À ESCRAVIDÃO

A historiografia conservadora, que valoriza os heróis como únicos respon-
sáveis pelos grandes feitos da humanidade, enaltece a Princesa Isabel como 
a redentora dos negros, a libertadora, e ignora todo o processo conjuntural e 
estrutural que a levou a assinar, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea.

A partir da segunda metade do século XIX cresceram os movimentos abo-
licionistas, que passaram a pressionar cada vez mais o governo em busca de 
uma extinção definitiva da escravatura. As pressões internacionais, principal-
mente dos ingleses, também eram grandes, e os próprios negros passaram a 
se rebelar contra a situação com maior frequência.

O Quilombo de Palmares, no século XVII, em Alagoas, tornou-se uma refe-
rência na história da resistência dos negros à escravidão. Até hoje, quando se 
fala em resistência negra à escravidão se é induzido a pensar em Zumbi dos 
Palmares e no quilombo que ele liderou. Mas esse famoso quilombo não foi 
o único a existir, muito pelo contrário, eles multiplicaram-se pelo Brasil como 
forma de organização de resistência dos negros fugidos do trabalho escravo.

O acervo documental sobre os quilombos não é muito rico. Na Biblioteca 
Nacional, poucos documentos fazem referência aos acampamentos de ne-
gros fugidos, já que a maior parte da documentação sobre escravidão no 
Brasil era produzida por escravagistas que exigiam o completo extermínio 
desses focos de resistência.

Num dos artigos do periódico Aurora Fluminense, exigia-se que o governo 
fosse mais incisivo na ação contra os quilombos existentes nas cercanias da 
Corte. O artigo enumerou alguns acampamentos de negros fugidos existentes 
então. As providências exigidas não eram meros discursos retóricos da impren-
sa conservadora, tratava-se de uma questão de sobrevivência econômica para 
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alguns. Em fins do século XIX, manter seus escravos era de extrema necessi-
dade para alguns fazendeiros, pois o fim do tráfico e a promulgação da Lei do 
Ventre Livre limitavam a manutenção do numero de escravos à compra através 
do tráfico interno, que se tornara muito caro com a diminuição da oferta.

Os documentos mostram que a fuga e os quilombos não eram as únicas 
formas de resistência dos negros perante a escravidão: rebeliões, assassi-
natos, suicídios, revoltas organizadas também fizeram parte da história da 
escravidão no Brasil.

Das revoltas históricas, a mais conhecida foi a dos Malês, em Salvador. 
Essa revolta foi tão significativa que na correspondência de pessoas impor-
tantes da Corte, no século XIX, constantes do acervo da Biblioteca Nacional, 
há diversas menções a ela. Havia o medo de que novas revoltas como aquela 
transformassem o Brasil numa “anarquia”. Os Malês, como se sabe, eram um 
grupo étnico numeroso, já islamizado, que tinha capacidade de se organizar 
até mesmo nas senzalas.

Há ainda, no acervo da Biblioteca Nacional, uma bela coleção de imagens que 
documentam os castigos impostos aos escravos fujões. Essa iconografia retrata 
a crueldade dos castigos infligidos àqueles que buscavam apenas sua liberdade.

Na luta pela liberdade, nem sempre os negros eram vítimas, algumas vezes 
eles eram os algozes. Num dos documentos é relatado o assassinato de um 
capitão do mato pelos negros de uma fazenda.

Extraído do site da Biblioteca Nacional Digital. Dossiê Tráfico de escravos no Brasil 
(bit.ly/BN-resistencianegra), acesso em 18/1/2019

5D  Assista aos vídeos que a sua professora, ou o seu professor, vai passar. 
Com eles, vai conhecer mais sobre os ribeirinhos do Paraguaçu e saber como eles 
mantêm a cultura e as tradições negras nessa região do estado da Bahia. 

Marcus Eduardo
EM Piratini
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5E  Veja aqui qual será a sua lição de casa de hoje. Primeiro tente se lembrar se 
alguma vez você escutou alguma história sobre os seus antepassados – seu pai ou 
sua mãe falando das avós e dos avôs deles; ou suas avós e seus avôs falando dos 
pais ou das avós e dos avôs deles; suas tias e seus tios mais velhos contando epi-
sódios que ocorreram com os antepassados. O que eles e elas costumam contar?

Você vai entrevistar sua avó, seu avô ou qualquer outra pessoa que tenha mais de 
60 anos. Ela pode ser da sua família ou moradora do seu bairro. Pergunte a ela:

• Você se lembra de ter escutado alguma história sobre os antepassados (pes-
soas de gerações mais velhas) da sua família? Pode me contar essa história?

Seu roteiro de entrevista deve ter as seguintes perguntas (anote tudo no seu ca-
derno pessoal):

1.  Qual o seu nome completo?
2.  Qual a sua idade?
3.  Onde você nasceu?
4.  Pode me contar a história de seus antepassados?
5.  De quem você ouviu essa história?

Não se esqueça de anotar, ao lado do nome da pessoa, qual a relação que você 
tem com ela – o grau de parentesco ou a condição em que a conhece (vizinha, 
vizinho, amiga ou amigo da família etc.).

Jamile Santana do Sélvio 
EM Conselheiro Luiz Rogério
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6A  Você conhece o Rio Paraguaçu? Localize-o no mapa.

• Em que município ele nasce?
• Por quais cidades ele passa?
• Você já ouviu falar nos ribeirinhos do Paraguaçu?
• Qual será a origem dessas comunidades? 
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6B  Vamos nos aprofundar um pouco mais nos estudos sobre o Rio Paraguaçu, 
pois ele é de fundamental importância na história da Bahia, base da sustentação 
de várias comunidades quilombolas e cenário para a manutenção de parte das 
tradições africanas no Brasil. 

Com a sua colega ou o seu colega de dupla, leia o texto que começa na próxima 
página e identifique nele as seguintes informações:
• Qual a extensão do Rio Paraguaçu?
• Quais os seus principais afluentes?
• Onde fica a sua foz?
• Qual a importância do Rio Paraguaçu para a economia da região?
• Quais as causas da poluição de suas águas?
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BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU
Maria Eugênia de Souza Pinto Leite

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Localização
A Bacia do Rio Paraguaçu localiza-se entre as coordenadas 11º 17’ a 13º 

36’ de latitude sul e 38º50’ a 42º 01’ de longitude oeste, em território baiano. 
Essa bacia apresenta os seguintes limites naturais:

• Norte: bacias dos rios São Francisco e Itapicuru;
• Sul: bacias dos rios de Contas, Jiquiriçá e Jaguaribe;
• Oeste: bacia do Rio São Francisco; e
• Leste: bacias dos rios Pojuca, Inhambupe e a Baía de Todos os Santos (foz).

Área de drenagem
A Bacia do Rio Paraguaçu recobre uma 

área de 55.317 quilômetros quadrados, 
abrangendo 81 municípios, localizados 
principalmente no centro-leste do Estado da 
Bahia, conforme ilustrado no mapa ao lado.

                   
Municípios abrangidos

Os seguintes municípios estão incluí-
dos na Bacia do Rio Paraguaçu (total ou 
parcialmente): Andaraí, Anguera, Antô-
nio Cardoso, Baixa Grande, Boninal, Boa 
Vista do Tupim, Barra da Estiva, Barro 
Alto, Bonito, Cabaceiras do Paraguaçu, 
Cachoeira, Candeal, Capela Alto Alegre, 
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Castro Alves, Conceição de Feira, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Ca-
nanarana, Feira de Santana, Gavião, Governador Mangabeira, Iaçu, Ibiquera, 
Ichu, Ipecaeta, Ipirá, Itaquara, Itaberaba, Itaeté, Itatim, Lajedinho, Lençóis, 
Macajuba, Mairi, Maragogipe, Marcionílio Souza, Miguel Calmon, Milagres, 
Morro do Chapéu, Mundo Novo, Mulungu do Morro, Muritiba, Mucugê, Nova 
Fátima, Nova Redenção, Pé de Serra, Pintadas, Piritiba, Palmeiras, Planalti-
no, Rafael Jambeiro, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Ruy Barbosa, Santa 
Bárbara, Santa Terezinha, Santo Estevão, São Domingos, São Félix, São 
Gonçalo dos Campos, São José do Jacuípe, Sapeaçu, Saubara, Serra Preta, 
Seabra, Serrinha, Souto Soares, Tanquinho, Tapiramutá, Utinga, Várzea da 
Roça, Várzea do Poço e Wagner.

Clima
A Bacia do Rio Paraguaçu possui um clima quente e úmido ao longo da 

sua porção oeste, próximo à Baía de Todos os Santos, sem estação seca; 
quente e úmido com uma estação seca e curta na porção próxima à área 
litorânea, no final da bacia hidrográfica, próximo ao litoral; quente e úmido 
com uma estação seca curta na porção da bacia adjacente ao litoral; clima 
tropical úmido de savanas, que coincide com o inverno, e clima semiárido 
com chuvas escassas nas porções centrais da bacia. As médias térmicas 
anuais variam de 20ºC a 25ºC, decrescendo em direção ao trecho superior 
da bacia (alto do Paraguaçu), propiciando relativa amenidade das tempera-
turas médias, resultante da influência moderadora dos ventos alísios, que 
predominam durante todo o ano.

As precipitações pluviométricas são altas próximo à foz, girando em torno 
de 1.250 mm anuais, sobretudo nas cidades de Cachoeira, São Félix e Gover-
nador Mangueira. Os índices mais baixos de precipitação ocorrem ao longo do 
curso médio da bacia hidrográfica, atingindo um mínimo de 650 mm. Existem 
na bacia três regiões pluviométricas distintas:

• Das nascentes – precipitações superiores a 1.000 mm/ano;
• Curso médio – precipitações em torno de 600 mm/ano; e
• Próximo ao litoral – precipitações em torno de 1.250 mm/ano.

Principais afluentes
Margem direita: Rio Una e seus afluentes (Córrego da Jiboia, Riacho Santo 

Antônio e Rio do Jegue); Riacho Pau-a-Pique; Riacho Caatinga do Miranda e 
seus afluentes (Riacho da Paloma e Tanque da Cancela); Riacho Santo Antônio 
e Riacho Fundo.

Margem esquerda: Rio Alpercata; Rio Santo Antônio e seus afluentes (Rio 
Tijuco, Riacho Preto, Riacho do Cerco); Rio Utinga e seus afluentes (Córrego 
Bom Sucesso e Riacho dos Patis); riachos Canoa Brava, Grande, e Tupim 
e seus afluentes (Canoa e Cotia); Rio Santa Isabel, Rio Capivari com seus 
afluentes (Rio Saracura e seu contribuinte Riacho da Cana Brava e Riacho 
Águia Branca); Rio do Peixe com seus afluentes (riachos Seco, Vitória, Con-
gonha, rios Cairu, Imbé, Jitirana, Paulista e Jundiá); Rio Paratigi afluentes (Rio 
Zabelê, Rio Curimataí, Ribeirão do Cavaco) e finalmente o Rio Jacuípe e seus 
afluentes (Riacho do Maia e Rio Principal).
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Nascente
O Rio Paraguaçu nasce na Serra do Sincorá, nas fazendas Farinha Molhada, 

Paraguaçu e Brejões, no município de Barra da Estiva, aproximadamente a 
1.200 metros de altitude em relação ao nível do mar.

Foz
O Rio Paraguaçu percorre cerca de 500 quilômetros até a sua foz na parte 

oeste da Baía de Todos os Santos formando, antes da sua desembocadura, 
a Baía de Iguape.

USOS DA ÁGUA
•  Abastecimento público e doméstico de diversas cidades por meio de 

poços artesianos ou adutoras instaladas ao longo da bacia.
•  Barramentos para geração de energia elétrica – Pedra do Cavalo, Santo 

Antônio, Apertado e outros.
•  Abastecimento de indústrias metalúrgicas, têxteis, de celulose e benefi-

ciamento mineral.
•  Dessedentação de animais (predominância de bovinos, seguido de suí-

nos, equinos e caprinos).
•  Lazer e esportes náuticos na barragem de Pedra do Cavalo e no trecho 

estuarino, próximo à foz.
• Pesca em alguns trechos, principalmente na zona estuarina.
•  Corpo receptor de esgotos domésticos e industriais em diversos tre-

chos da bacia hidrográfica.
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USOS DO SOLO
As atividades preponderantes na Bacia do Rio Paraguaçu são:
• Agropecuária em toda a bacia, associada à agricultura e ao extrativismo.
• Exploração mineral, principalmente no alto do curso do rio.
• Pastagem para bovinos, equinos, caprinos etc. em toda a bacia.
•  Área de Preservação Ambiental (APA) Lago de Pedra do Cavalo, com o 

Decreto nº 6.548, de 18/6/97.
•  Ferrovias no trecho médio e baixo Paraguaçu, que realizam transporte 

de minérios e substâncias químicas nos municípios de Cachoeira, Cas-
tro Alves, Iaçu e se prolonga pela região sudoeste do estado de Minas 
Gerais, onde se interliga com a rede ferroviária do leste.

•  Rodovias que fazem ligação direta com Salvador, além de outras re-
giões por: BR-324, que corta a parte nordeste da bacia; BR-242, que 
cruza a área em toda a sua extensão na direção leste-oeste; BR-116, 
que passa no trecho sudeste; BR-122, que liga Cafarnaum e Souto Soa-
res à BR-242. Existem diversas estradas estaduais asfaltadas e carro-
çáveis, destacando-se: BA-052 (Estrada do Feijão), que interliga a região 
leste à noroeste; BA-142, que liga Utinga a Barra da Estiva, passando 
por Andaraí e Mucugê; e BA-046, que liga Morro do Chapéu a Bonito.

• Atividades industriais nos polos de Feira de Santana e Cruz das Almas.
•  Atividades turísticas nos municípios da região da Chapada Diamantina e 

do Recôncavo Baiano.

ATIVIDADES IMPACTANTES
As fontes de poluição estão ligadas a lançamento de efluentes domésticos 

in natura, disposição de lixo doméstico a céu aberto, exploração mineral, 
garimpos, desmatamentos e atividades agropastoris. Essas atividades desen-
cadeiam processos erosivos, assoreamento das calhas dos rios e lançamento 
de praguicidas nos solos.

O extrativismo vegetal ocorre em quase toda a Bacia do Rio Paraguaçu, 
principalmente nas regiões de Mucugê, Andaraí, Utinga, Barra da Estiva, Ira-
quara e Bonito. Este último município representa o polo cafeeiro mais impor-
tante na Bacia do Rio Paraguaçu.

Outra fonte de poluição significativa é o uso indiscriminado de pesticidas 
e o lançamento de efluentes domésticos in natura diretamente no rio e nos 
seus afluentes. A falta de saneamento básico nas cidades situadas próximas 
às margens do Rio Paraguaçu são fatores que vêm provocando impactos 
negativos na região.

Na região do baixo e médio curso do Rio Paraguaçu ocorre também o 
lançamento de efluentes das indústrias situadas em Feira de Santana, e do 
Centro Industrial de Subaé – CIS Tomba.

DISCUSSÃO
Na avaliação da qualidade das águas realizada na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraguaçu e seus afluentes no ano 2001, observou-se que a principal fonte de 
comprometimento dos mananciais é o despejo de dejetos orgânicos (esgotos 
domésticos), o que ocasionou as violações dos padrões legais para vários 
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indicadores avaliados. Os dados obtidos revelaram a presença de coliformes 
fecais, DBO5 e fosfato total acima dos índices estabelecidos pela Resolu-
ção Conama 20/86 na maioria dos pontos localizados nos afluentes do Rio 
Paraguaçu, principalmente nos pontos no Riacho Principal e no Rio Jacuípe. 
Também foram registradas elevadas concentrações de fosfato total na maio-
ria dos pontos localizados no trecho principal do Rio Paraguaçu. A qualidade 
de suas águas variou de “ótima” a ‘boa” na comporta da Usina Hidrelétrica de 
Pedra do Cavalo, de “aceitável” a “boa” no Lago de Pedra do Cavalo, nas pro-
ximidades da estação de bombeamento da Embasa e a jusante da barragem 
de Pedra do Cavalo nas imediações da ponte D. Pedro II, em frente ao Tiro 
de Guerra de Cachoeira. Nos demais pontos de amostragens, a qualidade da 
água foi considerada “boa”. Em relação a seus afluentes, os pontos do Riacho 
Principal e do Rio Jacuípe apresentaram uma qualidade de água classificada 
como “ruim” devido, principalmente, aos elevados teores de DBO5, fosfato 
total, nitrogênio total e coliformes fecais, os demais pontos apresentaram 
uma qualidade que variou de “aceitável” a “boa”.

Os resultados da 1ª e 2ª campanhas no ano de 2003 indicam que a princi-
pal causa da contaminação das águas deve-se, sobretudo, ao lançamento de 
efluentes sanitários, devido a falta e/ou deficiência de infraestrutura de sanea-
mento básico na maioria dos municípios na bacia, principalmente nas áreas 
urbanas e secundariamente no trecho do baixo curso na bacia, decorrente 
de atividades industriais na região de Feira de Santana, devido à influência do 
funcionamento do Centro Industrial Subaé (CIS).

REFERÊNCIAS
BAHIA. Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CRA/SRH. Monitoramento 

Qualidade da Água - Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu. Salvador, 2003 e 2004

Lançamento de esgoto in natura no rio Desmatamento da mata ciliar
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!

6C  Este texto trata da produção de açúcar no Recôncavo Baiano. Aqui você vai 
aprender ainda mais sobre como estudar. Use as estratégias que você já conhece 
e construa novas. Ouça as orientações que a sua professora, ou o seu professor, 
dará, e mãos à obra!

O RECÔNCAVO BAIANO E A PRODUÇÃO DE AÇÚCAR

Geograficamente, chama-se recôncavo uma pequena baía ou enseada. No Brasil, 
a palavra está associada a uma extensa e fértil região da Bahia, situada nas proxi-
midades de Salvador, que circunda a Baía de Todos os Santos. Observe o mapa, 
nele estão destacadas algumas cidades que fazem parte do Recôncavo Baiano.

!

!
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O Recôncavo Baiano tem grande importância na história do Brasil. Foi 
lá que durante os séculos XVI e XVIII desenvolveu-se um período conhecido 
como o Ciclo do Açúcar. Isso não aconteceu por acaso. As características 
físicas dessa região ajudaram, e muito: clima quente, chuvas abundantes e 
o solo rico, conhecido como massapê, de cor bem escura, quase preta e 
muito fértil, formavam excelentes condições para a prática da agricultura. 
Naquela época, a produção era totalmente voltada para a exportação já 
que o Brasil, como colônia, seguia a experiência de Portugal na plantação 
de cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico (Ilha da Madeira, Açores, Cabo 
Verde e São Tomé e Príncipe). Décadas de produção fizeram com que 
os portugueses também dominassem a indústria de equipamentos para 
engenhos. O açúcar ainda era novo na Europa e rapidamente formou 
consumidores das classes mais altas. Assim, proporcionou à iniciante 
economia brasileira uma grande margem de lucros na venda para o 
mercado externo.
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A produção do açúcar
A cana era cultivada em grandes extensões de terra (latifúndios). Toda a pro-

dução ia para os engenhos – construções interligadas para atender às diversas 
fases da produção: depois do plantio, da colheita e do corte, a cana-de-açúcar era 
transportada para a casa da moenda. Lá era moída e prensada por grandiosas e 
pesadas engrenagens. O caldo obtido era cozido na casa das fornalhas (cozinha), 
local em que eram retiradas todas as impurezas e produzia-se um caldo conhecido 
como melaço. O melaço era levado para a casa de purgar e ficava lá por duas 
semanas em fôrmas de barros com furos de drenagem. Era nesse momento 
que a aguardente poderia ser produzida. Nessas fôrmas, colocavam-se água e 
barro com o melaço. Depois de 40 dias eram produzidos três tipos diferentes 
de açúcar (o escuro, o mascavo e o branco). As últimas partes da produção do 
açúcar nos engenhos coloniais eram a de secagem e embalagem do produto. 
No final do processo, toda a produção dos engenhos era enviada aos portos, 
para embarque nos navios mercadores europeus, cujos donos eram os que 
negociavam o açúcar na Europa por um alto custo. A produção de açúcar, no 
período colonial, moveu a economia no Brasil. 

Para trabalhar no cultivo da cana, os colonos portugueses tentaram usar 
a mão de obra indígena nativa, escravizada, porém esse modelo fracassou, 
por vários motivos. Os portugueses, então, recorreram ao comércio e à 
escravização de africanos.

Dentro do engenho, acima de todos estava o senhor de engenho – proprie-
tário da terra, dos meios de produção e da mão de obra. Abaixo dele vinham 
os feitores, que cuidavam da produção e garantiam o trabalho efetivo dos 
escravizados. Havia também trabalhadores livres que visavam suprir toda a 
demanda que havia por outros produtos de subsistência na colônia, num sistema 
de diferentes culturas de produtos essenciais.

Um engenho, em geral, era dividido entre a casa-grande, lar do senhor 
de engenho, de sua família e de alguns criados; a senzala, onde ficavam os 
escravizados; a capela, local de ofícios religiosos; e a moenda, onde a cana 
era moída e o açúcar e os demais produtos derivados da cana produzidos.

A cana-de-açúcar veio da Europa
Foi Martim Afonso de Souza (1490-1564) que trouxe para o Brasil as 

primeiras mudas de cana-de-açúcar para tentar cultivá-la por aqui, seguindo 
o preceito de Pero Vaz de Caminha (1450-1500), que escrevera “aqui se 
plantando, tudo dá”.

O cultivo iniciou-se em São Vicente, em 1533, quando o primeiro engenho foi 
montado. Logo se percebeu o sucesso do cultivo, a boa adaptação da planta 
ao ambiente brasileiro e o modelo de exploração da cana-de-açúcar se espa-
lhou pelo litoral brasileiro. O pioneirismo coube ao Nordeste, principalmente as 
regiões de Pernambuco e Bahia. Nesses locais, os engenhos se espalharam 
e obtiveram grande crescimento econômico.

Além de contar com um ambiente propício, outros fatores também foram impor-
tantes para o sucesso da empreitada açucareira. Com a localização privilegiada dos 
engenhos, próximo à costa, havia uma óbvia vantagem logística, pois a produção, 
o escoamento e exportação do produto eram feitos de modo rápido e eficiente.
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7A  Sua professora, ou seu professor, fará a leitura de dois textos que contam 
um pouco a história de uma revolta que aconteceu aqui em Salvador contra a escra-
vidão dos negros africanos. Ao longo da leitura, você, suas colegas e seus colegas 
serão convidados a discutir sobre alguns pontos abordados. Boa discussão!

Negra quitandeira, de Antonio Ferrigno. Indumentária malê teria dado origem ao 
turbante branco usado no candomblé e na umbanda

Salvador, 25 de janeiro de 1835. Foi num sobrado de dois andares, na 
Ladeira da Praça, que teve início o maior e mais importante levante urbano 
de africanos escravizados já registrado no Brasil. Era por volta de 1 hora da 
madrugada quando um grupo de 50 africanos, das mais diferentes etnias, 
ocupou as ruas da capital baiana. O levante entrou para a história como a 
Revolta dos Malês.

É um episódio que evidencia a importância política que os africanos de 
religião muçulmana tiveram na história do Brasil – com um legado pouco co-
nhecido que perdura até hoje.

“Na Bahia de 1835, os negros que pertenciam a um dos grupos étnicos 
mais islamizados da África Ocidental eram conhecidos como malês”, explica o 
historiador João José Reis, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). “O termo 
malê deriva de imale, que significa muçulmano, na língua iorubá”, decifra o autor 

O LEGADO DE NEGROS MUÇULMANOS QUE SE REBELARAM 
NA BAHIA ANTES DO FIM DA ESCRAVIDÃO
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do livro Rebelião escrava no Brasil – A história do levante dos malês em 1835.
Do velho sobrado, os rebeldes partiram em várias direções. Um grupo 

avançou para a Praça do Palácio, onde ficava a cadeia da cidade. Lá, os re-
voltosos planejavam tomar as armas dos guardas e libertar Pacífico Licutan, 
o Bilal, líder malê que estava preso para pagar as dívidas de seu senhor. Os 
demais rebeldes enveredaram por ruas, becos e vielas, batendo nas portas 
e janelas das casas e convocando pessoas escravizadas e também libertos 
a se unirem a eles em combate. Cerca de 600 revoltosos, muçulmanos e 
não muçulmanos, responderam ao chamado e participaram do levante.

O plano de libertar Pacífico Licutan, porém, fracassou. Munidos de lanças, 
espadas e porretes, os amotinados se viram obrigados a recuar diante de po-
liciais armados com pistolas e baionetas. Desnorteados, fugiram da cidade e 
pediram ajuda aos escravos do Recôncavo, o coração do escravismo baiano.

Livrinho malê: várias palavras do nosso vocabulário remetem a essa etnia

Não apenas ficaram sem o apoio como foram encurralados em Água de Me-
ninos, local do Quartel da Cavalaria. Foi ali que se deu a batalha final. Antes do 
nascer do sol, 73 rebeldes já tinham tombado mortos e mais de 500 presos, 
explica a antropóloga Lídice Meyer Pinto Ribeiro, da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie (SP), autora do artigo Negros islâmicos no Brasil escravocrata.

Até os africanos que não participaram do levante de 1835 sofreram perse-
guição policial.

Um decreto assinado pelo chefe da Polícia, Gonçalves Martins, autorizava 
qualquer cidadão a dar voz de prisão a escravos, muçulmanos ou não, que 
estivessem reunidos em número de quatro ou mais. Reunir gente em casa, por 
exemplo, passou a ser terminantemente proibido.

Outra medida obrigava os senhores a “converter” seus escravos ao cato-
licismo. Se não o fizessem em seis meses, seriam multados. Por medo de 
retaliações, os muçulmanos passaram a renegar sua religião. Mais do que 
isso: quando não era praticada às escondidas, a religião sofria aculturação 
com práticas católicas. Tudo isso explica a ausência de descendentes de 
escravos seguidores do islã.

Muçulmanos: inimigos na África, aliados no Brasil
“A vitória vem de Alá!”, dizia o fragmento em árabe encontrado dentro de 

um amuleto malê confiscado pela polícia. No entanto, a tão esperada vitória 
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não chegou. Os corpos dos 73 rebeldes mortos foram jogados em valas 
comuns de um cemitério local. Os mais de 500 presos foram interrogados, 
julgados e punidos.

As penas variavam de açoites para os escravos a deportação para os 
libertos. Quatro deles receberam a pena máxima: enforcamento. As autori-
dades mandaram construir forcas novas no Campo da Pólvora, em Salvador. 
Mas se esqueceram de contratar um carrasco para fazer o serviço. Na falta 
de um, os condenados foram mesmo fuzilados, em praça pública, por um 
pelotão improvisado.

Ao longo da primeira metade do século XIX, muitos dos africanos muçul-
manos traficados para a Bahia – em sua maioria haussás, etnia que prevalece 
na região hoje equivalente ao norte da Nigéria – eram soldados capturados 
durante uma jihad, ou “guerra santa” em árabe.

 “Eles se diferenciavam dos demais por serem alfabetizados em árabe e 
por terem conhecimentos de matemática”, explica Ribeiro.

Na África Ocidental, diversos reinos viviam em guerra no Califado de So-
koto, um estado muçulmano fundado em 1809 pelo califa Usman dan Fodio 
e que ocupou um vasto território no norte da atual Nigéria. Inimigos em 
sua terra natal, os “prisioneiros de guerra” viraram aliados em solo baiano.

“Como eles pertenciam a diferentes etnias, o islã proporcionou a esses mu-
çulmanos um sentimento de fraternidade. Tornou-se, portanto, um elemento civi-
lizatório que transformou heterogeneidade étnica em homogeneidade religiosa”, 
explica o antropólogo Juarez Caesar Malta Sobreira, da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE).

Corão
A religião islâmica foi de-

terminante até na escolha 
do dia 25 de janeiro para o 
início do levante. Para os ca-
tólicos, a data é dedicada a 
Nossa Senhora da Guia e faz 
parte da festa do Senhor do 
Bonfim, uma das mais tradi-
cionais da Bahia. Mas, para 
os muçulmanos, naquele 
ano, era dia de comemorar 
o Laylat al-Qadr, uma das 
festas islâmicas que pre-
cedem o fim do Ramadã, o 
mês sagrado para os muçul-
manos.

Para se proteger do ini-
migo, os guerreiros islâmi-
cos confeccionaram amule-
tos com trechos do Corão 
escritos em árabe, como 

Negro muçulmano, quadro do século XIX
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“Ajude-nos contra aqueles que rejeitam a fé!” e “Resgatai-nos desta cida-
de cujo povo é opressor!”, em pedacinhos de papel guardados em bolsas 
de couro costuradas à mão. Cada talismã, acreditavam, “protegia” de uma 
arma: os laya contra flechas e os maganin karfe contra facas.

 ”A vitória vem de Alá!”, dizia o fragmento em árabe encontrado dentro 
de um amuleto malê confiscado pela polícia

Na Salvador de 1835, a Revolta dos Malês foi protagonizada por pes-
soas escravizadas que viviam em áreas urbanas, que não cortavam cana 
em engenhos nem passavam a noite em senzalas. Muito pelo contrário. 
Desfrutavam de relativa liberdade, podiam até trabalhar fora e recebiam uma 
pequena quantia pelos seus serviços. Os “negros de ganho”, como eram 
conhecidos, exerciam os mais variados ofícios: de barbeiro a artesão, de 
alfaiate a vendedor.

Com o que ganhavam, pagavam uma “cota” diária ao senhor. Com o que 
sobrava, arcavam com as despesas de comida, moradia e vestuário. “Al-
guns economizavam para comprar sua carta de alforria. Outros, depois de 
libertos, chegaram a acumular patrimônio maior que certos brancos”, expli-
ca Ribeiro.

Para manter viva a crença no profeta Maomé, os malês se reuniam em 
lugares afastados e a portas fechadas para fazer orações, ler passagens do 
Corão e celebrar festas do calendário muçulmano. “Assim como o candom-
blé, o islã não era totalmente livre para ser praticado. Senhores de escravos 
e chefes de polícia tanto toleravam quanto reprimiam”, observa Reis.

O artigo 276 do Código Penal de 1830, aliás, proibia “o culto de outra 
religião que não seja a do Estado”. Mesmo assim, os alufás, nome dado 
aos dirigentes religiosos e que, em iorubá, significa sacerdote de Ifá, trans-
mitiam seu conhecimento aos mais jovens. “Os adeptos do islã dedicavam 
as sextas-feiras, dia sagrado para os muçulmanos, à prece e à meditação. 
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Nesse dia, usavam roupas brancas, costume islâmico que se generalizou na 
Bahia”, observa Sobreira.

Legado malê: da religiosidade ao vocabulário e à culinária
No dia do levante de 1835, os malês saíram às ruas vestidos de abadá, 

espécie de camisolão folgado na cor branca. Nos autos de devassa, as 
autoridades policiais se referiam à bata islâmica como “vestimenta de guer-
ra”. Mas a indumentária malê não estaria completa sem o filá, espécie de 
gorro que teria dado origem ao turbante branco usado no candomblé e na 
umbanda.

A influência do povo malê na cultura popular brasileira, porém, vai além 
do turbante e do abadá. Segundo Reis, traços do islã podem ser notados 
na cultura, no vocabulário e até na culinária. Difundida no interior de Ser-
gipe e Alagoas, a dança do parafuso ou “dança da assombração”, por 
exemplo, seria de origem malê. Segundo a tradição, na calada da noite, 
os africanos se disfarçavam de fantamas e faziam a dança para espantar 
os capitães do mato.

 “Apesar das perseguições, o islã negro continuou presente no Brasil até os dias de 
hoje”, diz historiadora

No vocabulário, o historiador cita o exemplo de “mandinga”: “Dicionariza-
do como feitiço, o termo vem da bolsa de mandinga, amuleto muçulmano 
que os africanos introduziram no Brasil”. Na culinária baiana, outra tradição 
islâmica também cruzou o Atlântico: o arroz de haussá.

Prato favorito do escritor Jorge Amado, é feito sem sal, óleo ou tempero 
e cozido com bastante água. Na hora das refeições, os adeptos do islã só 
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consumiam alimentos preparados por mãos muçulmanas, não ingeriam 
carne de porco e praticavam jejum no Ramadã.

No aspecto religioso, o parentesco entre muçulmanos e candomblecis-
tas também se faz presente. Na mitologia iorubá, Obatalá é o nome dado 
ao deus supremo, “aquele que fecunda”, abaixo apenas de Olorum, o cria-
dor do Universo. No sincretismo brasileiro, ganhou o nome de Oxalá ou 
Orixalá, orixá associado à figura de Jesus Cristo.

O historiador José Antônio Teófilo Cairus, da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC), aponta outra hipótese para a origem etimo-
lógica do nome Oxalá: a expressão árabe Insha’Allah, que significa “se 
Deus quiser”.

A antropóloga Lídice Ribeiro dá outras pistas da associação entre as 
duas religiões: o símbolo da meia-lua atrelado aos orixás, a substituição 
do colorido das vestes africanas pelo branco das roupas islâmicas e até 
a prática ritual de tirar os sapatos antes das reuniões. “Apesar das perse-
guições, o islã negro continua presente no Brasil até os dias de hoje”, diz.

Extraído do site BBC News 
(bit.ly/bbc-revoltamales), acesso em 18/1/2019

Helena dos Santos Carvalho 
EM Conselheiro Luiz Rogério
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LUÍSA MAHIN: LIDERANÇA NA REVOLTA DOS MALÊS
 
Mulher negra africana nas-

cida em Costa Mina, na Áfri-
ca, que veio para a Bahia, no 
Brasil, como escrava e que 
se tornou líder da Revolta dos 
Malês (1835). Pertencia à na-
ção nagô-jeje, da tribo Mahin, 
daí seu sobrenome, nação 
originária do Golfo do Benin, 
noroeste africano, que no fi-
nal do século XVIII foi domina-
da pelos muçulmanos, vindos 
do Oriente Médio. Tornou-se 
livre (1812) e sobreviveu tra-
balhando com quituteira em 
Salvador, Bahia, e dizia ter 
sido princesa na África.

Participou de todos os le-
vantes escravos que abala-

ram a Bahia nas primeiras décadas do século XIX, entre elas a Revolta 
dos Malês, a maior de todas as rebeliões de escravos ocorridas na 
Bahia. O movimento iniciou-se na noite de 24 para 25 de janeiro (1835), 
liderado por escravos africanos de religião muçulmana, que eram conhe-
cidos na Bahia como malês.

O dia foi escolhido propositalmente, pois enquanto os senhores ce-
lebravam no Bonfim, em Salvador, o dia de Nossa Senhora da Guia, os 
malês encerravam o Ramadã, mês de jejum dos muçulmanos. Cerca de 
600 escravos e recém-libertos, por algumas horas, tornaram-se senhores 
das ruas de Salvador, mas apesar dos comunicados entre revoltosos se-
rem através de mensagens escritas em árabe o levante ter sido planejado 
cuidadosamente, os planos dos revoltosos foram revelados às forças da 
repressão e os líderes do movimento foram perseguidos e castigados 
brutalmente. Foram cerca de 70 mortos e 500 insurgentes punidos com 
penas de morte, prisão, açoites e deportação.

A pretensa rainha conseguiu fugir para o Rio de Janeiro (1837), onde 
continuou a luta pela liberdade de seu povo até ser presa e desapareceu 
(1838), podendo ter sido deportada para a África. Como negra africana, 
livre, da nação nagô, pagã, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã, 
e um de seus filhos naturais tornou-se poeta e um dos maiores abolicio-
nista do Brasil, Luís Gama (1830-1882), nascido em Salvador e morto em 
São Paulo. Por iniciativa do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, 
seu nome foi dado (1985) a uma praça em Vila Cruz das Almas, bairro 
da capital paulista.

Extraído do site do Instituto Humanitas Unisinos 
(bit.ly/luisa-males), acesso em 18/1/2019
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7B  Leia o poema a seguir e reflita sobre os sentimentos do autor sobre a forma 
como é tratado em relação à sua cor. Em seguida, faça um pequeno registro em seu 
caderno pessoal sobre o que você pensa sobre isso e socialize com a turma.

CORES
Nelson Maca

Entre escárnios
Já fui chamado negro sujo
Entre afagos
Já disseram que não sou tão preto

Que sou mestiço, escuro, cor de azeitona, acobreado
As dezenas de palavras que me apagam

Eu sou breu da cor da noite
Eu sou piche da cor do asfalto

Entre escárnios
Já fui chamado branca de neve
Entre afagos
Já disseram que sou um deus negro

Que sou marrom, cor de café, achocolatado
Todas as cores que contornam os limites

Eu sou noite ébano azeviche
Eu sou lápis risco preto sou grafite

Entre escárnios
Já fui chamado de negão
Entre afagos
Já disseram que a minha alma é branca

Cores do racismo do escravismo e do degredo
Da inegável negação que me revestem

Eu sou carvão, pano de guarda-chuva
Ausência das cores que não me fazem sentido

Entre escárnios
Já fui chamado africano
Entre afagos
Já disseram que sou um belo cabo verde

Extraído de MACA, N. Gramática da ira.  
Salvador: Blackitude (independente), 2015
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NELSON MACA

Poeta, professor e agitador cultural, Nelson Gonçalves, 
pseudônimo Nelson Maca, nasceu em 1 de setembro de 
1965, na cidade de Telêmaco Borba, Paraná. Filho de um 
operário e de uma camponesa e quitandeira, começou 
a trabalhar desde criança, vendendo os quitutes da mãe. 
Teve uma infância humilde, porém muito sadia; estudou re-
gularmente em escolas públicas desde os 7 anos de idade. 
Mudou-se para Curitiba aos 13 anos onde iniciou um curso 
técnico no CEFET/PR. Sua adolescência foi marcada pelos 
diálogos políticos com a irmã mais velha, e por leituras afi-
nadas com o movimento negro e com as narrativas de re-
sistência, como a de Zumbi dos Palmares. [...] Ao concluir 
o Ensino Médio, inicia a elaboração dos primeiros versos. Inclinado cada vez 
mais para a literatura e as artes, desiste da carreira tecnológica e ingressa no 
curso de Letras da UFPR, passando a exercer a sua militância pela causa negra.

Na adolescência, depara-se com duas questões que definirão o seu futuro: 
“as raspas e restos evasivos da contracultura e a escuridão esclarecedora do 
movimento negro”. Envolve-se com a arte e literatura divergentes e engajadas, 
com a cultura black e hip-hop, através da televisão, dos bailes, do cinema. Ain-
da estudante, conheceu Salvador e seu entusiasmo pela cidade o fez deixar o 
Paraná, transferindo-se para o curso de Letras da UFBA, em 1989. Na capital 
baiana, se aproxima de intelectuais que o estimulam a adentrar nas reflexões 
sobre o racismo e formas de resistência – um deles o pensador e ativista 
cubano radicado no Brasil Carlos Moore. Começa a escrever literatura e se en-
gaja em movimentos sociais. Mais tarde percebe que todo esse engajamento 
converge para as expressões e ações da Negritude.

Na UFBA, conclui a sua licenciatura e bacharelado em Letras e se especiali-
za em literatura. Na mesma instituição, faz o curso de mestrado e, em 1996, 
torna-se professor de literatura brasileira na Universidade Católica de Salvador, 
onde iniciou um trabalho influenciado por artistas que vão desde rappers, como 
Mano Brown e Thaíde, até escritores, como Lima Barreto e Richard Wright. Da 
filosofia, bebe na fonte do existencialismo de Jean-Paul Sartre e do pós-colonia-
lismo de Frantz Fanon. Mas a sua paixão mesmo é o ativismo social. Criou o Co-
letivo Blackitude: Vozes Negras da Bahia, que reúne poetas, artistas e ativistas 
do hip-hop, além de desenvolver outros tipos de trabalhos poéticos. Em 2012, 
tornou-se membro do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, como porta-voz 
da juventude e das periferias. Nesse mesmo ano, lança sua “Manifestação da Li-
teratura Divergente ou Manifesto Encruzilhador de Caminhos”, no qual defende 
a superação dos velhos conceitos de arte pela arte ou de arte autônoma, que 
marcaram a produção artística da modernidade, ao mesmo tempo que ressalta 
a diversidade contemporânea, empenhada em articular vozes e falas questiona-
doras do status quo, em produções marcadas por apelos identitários e sociais. 
Em 2015, publica seu primeiro livro de poemas, Gramática da ira.

Extraído do site LiterAfro, da UFMG (bit.ly/ufmg-nelsonmaca ), acesso em 12/1/2019
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7C  Observe as imagens desta página. O que você acha destes penteados? Ago-
ra você e sua turma assistirão a um vídeo que discute sobre a estética do cabelo. 
O que você pensa sobre isso? Qual a importância para o negro assumir o cabelo 
dele? Isso vai dar uma boa discussão, não acha? 
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7D  A seguir, você vai ler a letra de uma música composta pelo professor 
Leandro Silva Santos, que dá aula em duas escolas da Rede Municipal de Salva-
dor. Antes, porém, pense um pouco sobre o título da música: Juntos e mistura-
dos. O que será que o autor quis dizer. Do que você acha que a música trata? 
Faça anotações em seu caderno pessoal para, depois de ler a letra, confirmar 
ou não a sua hipótese.

JUNTOS E MISTURADOS
Letra e música – Leandro Silva Santos
Arranjos e execução – Luciano Castilho

Se ligue, se ligue nessa onda
Que agora vou dizer
Preconceito racial, não rola

Se ligue, se ligue nessa onda
Que agora vou falar
Segregação, apartheid
Está por fora

Cabelo crespo, lisinho
Olhos puxados, painho
Antes de Cabral, nossa História

Tupinambás, carajás
Lá de Luanda, Axé
Do Velho Mundo também
Entra na roda e rebola

Mistura tudo e vem
Daquele jeito meu bem 
Tem vatapá e açaí
Nossa cultura, show de bola

Quem é de Axé, axé
Quem é de Javé, amém
Quem é de não fé, simbora

E aí? O que achou? 

O professor Leandro escreveu esta letra preocupado com as questões de precon-
ceito racial e intolerância religiosa. Com ela, ele trabalha esses temas com suas alu-
na e seus alunos desde 2017. O autor usa termos que remetem a povos, religiões 
e passagens da história. Você consegue identificar alguns desses termos? Anote-os 
em seu caderno pessoal, assim como as respostas às questões que vêm a seguir.
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LEANDRO SILVA SANTOS

 Leo, como gosta de ser chamado, tem 37 
anos, é soteropolitano, pedagogo e docente da 
Rede Municipal de Ensino de Salvador desde 
2012. Leciona no segundo ciclo dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental nas escolas municipais 
Lagoa do Abaeté e Nova do Bairro da Paz, na 
GRE Itapuã, local onde escolheu para viver. Aman-
te da música e da arte, tem como hobby a com-
posição de letras de música, poemas e outros 
textos, muitos dos quais utiliza nas atividades 
que desenvolve em sala de aula com as alunas e 

os alunos. Leo acha que é um sonhador como a maioria dos professores: 
“Isso porque, mesmo diante de tantos desafios e adversidades, não perco 
a esperança de um dia ter uma sociedade mais justa, em que o propósito 
maior seja a educação”.

•  “Preconceito racial, não rola” é um dos versos da letra e esse tema foi discutido 
ao longo desta sequência didática. Qual a sua opinião sobre essa questão?

•  Na terceira e quarta estrofes, a música faz referência aos povos que constituí-
ram a nossa identidade. Quais são eles?

7E  É hora de apresentar para as colegas e os colegas as conclusões a que chegou 
com a leitura da letra. Depois da reflexão e da discussão sobre a mensagem da letra, 
que tal escutar a música completa? A professora, ou o professor, vai tocar para vocês.

Depois da escuta atenta, vamos pensar sobre o arranjo musical. Como você deve 
ter reparado, trata-se de um pagode. Você gosta desse ritmo? Por que será que o 
compositor fez essa opção? Leia a explicação que o professor Leandro dá: “Escolhi 
o pagode propositalmente, por se tratar de um dos ritmos mais consumidos pelas 
alunas e pelos alunos. Achei que essa era uma oportunidade de desconstruir a ideia 
de que o pagode baiano está sempre relacionado à depreciação da mulher ou à 
apologia do sexo e das drogas”.

Então, sua ideia sobre o pagode era essa? Algo mudou no seu conceito depois 
dessa reflexão?

8A  Com tudo o que você leu, escutou, pesquisou e aprendeu, responda à pergun-
ta: quais são as nossas heranças culturais de influência africana?

Com toda a turma, faça uma lista com as principais heranças.
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8B  Agora que você já está craque em cultura africana e sua influência na so-
ciedade baiana, busque em casa ou com parentes e amigos produtos, objetos e 
indumentárias que representam a cultura africana e traga para escola para fazer 
parte da exposição. O que você pode procurar:

• Roupas.
• Enfeites pessoais (como turbantes) ou para casa (máscaras).
• CDs de música africana ou brasileira com influência africana.
• Ingredientes da culinária baiana que tenham vindo da África.
• Doces ou açúcar.
• Livros com imagens de populações quilombolas.
• Vídeos sobre os quilombolas ou danças afro para exibição em aparelhos de TV.

Leve para a escola esse material e ajude a professora, ou o professor, a montar a 
exposição. 

Você, suas colegas e seus colegas já pensaram em quem vão convidar para ver o 
que aprenderam? Que tal chamar os familiares? 

8C  Com base em tudo o que foi estudado, nas informações, nas imagens e nos 
objetos que você encontrou nessa nova pesquisa, é hora de produzir textos informati-
vos que servirão de legenda para a exposição que vamos montar com os achados das 
pesquisas. A ideia é fazer algo do tipo verbetes de Curiosidade ou Você sabia que... 

Com o seu grupo, produza esses verbetes e anote-os no seu caderno pessoal para 
discutir com a turma e com a professora, ou o professor. Não se esqueça de revi-
sar bem o que foi escrito e verificar em que suporte vocês passarão o texto a limpo 
para ser exibido na exposição.

Nataly Keisse Silva Santos
EM Assistência Social São José
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catálogo de animais do mangue
1A Que bichos são estes? Você conhece algum? Pelas fotos, dá para saber onde 

eles vivem?

Observe as imagens e comente com sua professora, ou seu professor, e com as cole-
gas e os colegas: o que será que a turma sabe sobre eles? Não se esqueça de ir anotan-
do em seu caderno pessoal as informações que a turma for trazendo para a conversa.

Savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea)           

Caranguejo-uçá (Ucides cordatus)
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Caninana (Spilotes pullatus)

Gavião-do-mangue ou caranguejeiro (Buteogallus aequinoctialis)
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OS ANIMAIS MAIS CONHECIDOS 
DOS MANGUEZAIS BRASILEIROS
Yara Schaeffer-Novelli

O sururu, marisco muito apreciado em moquecas, pode ser encontrado 
enterrado no sedimento entre as raízes das árvores de mangue. Deslocando-
-se sobre o piso podem ser vistos caranguejos de várias espécies e de vários 
tamanhos – chié ou chama-maré, aratu ou maria-mulata, guaiamum e caran-
guejo-uçá. Alguns desses crustáceos escavam galerias no lodo do mangue 
onde se abrigam e trocam sua carapaça protegidos dos predadores naturais. 
A troca de carapaça é necessária para que possam seguir crescendo. Há, 
ainda, caranguejos arborícolas, aqueles que sobem nas árvores em busca de 
alimento, como o caranguejo-marinheiro.

Pelo chão do mangue podem ser avistados animais maiores, como o mão-
-pelada, que se alimenta de caranguejos, e aves como a saracura-do-mangue, 
que come os crustáceos de menor tamanho. Entre os visitantes ocasionais 
podem ser encontrados jacarés-de-papo-amarelo, capivaras, cachorros-do-mato 
e, inclusive, o homem.

As copas das árvores abrigam aves, que aí constroem seus ninhos, la-
gartos (teiú) e cobras (caninana), que vêm comer os ovos dos pássaros. 
Macacos-prego podem invadir as copas das árvores dos bosques de mangue 
para caçar caranguejos.

Extraído de BRASIL. Atlas dos manguezais do Brasil.
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (bit.ly/manguezais-icmbio), 

acesso em 18/2/2019. Brasília, 2018, p. 32

Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
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QUE SERES VIVEM NUM MANGUEZAL?
Por Yuri Vasconcelos
4 jul 2018, 20h22 - Publicado em 18 abr 2011, 18h52

Por ser um local abrigado e com muitos nutrientes, o manguezal atrai uma 
diversidade de espécies de caranguejos, peixes, moluscos, mariscos, aves e até 
mamíferos. “É importante esclarecer que muitos desses animais não residem 
exatamente lá. A maior parte usa o manguezal como refúgio ou como local de 
alimentação”, afirma o biólogo Renato de Almeida, do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (USP). Localizados em regiões tropicais e subtro-
picais, os manguezais encontram-se numa faixa entre a terra e o mar e sofrem 
influência direta do regime das marés. Na maré alta ele se enche de água e na 
baixa seca, transformando-se num grande lodaçal, com camadas de lama que 
podem atingir até 15 metros de profundidade. Uma condição indispensável para 
sua existência é que ele esteja longe da zona de arrebentação do mar, pois a 
violência das ondas impediria o crescimento das árvores.

Outros fatores essenciais são a pequena variação de temperatura e uma 
boa quantidade de chuvas anuais. O Brasil conta com uma das maiores exten-
sões de manguezais do mundo: do Amapá a Santa Catarina, são cerca de 10 
mil quilômetros quadrados desse hábitat. Três tipos de árvores constituem a 
maior parte da vegetação desses locais: o mangue-vermelho (Rizophora sp.), 
o mangue-seriba (Avicennia sp.) e o mangue-branco (Laguncularia sp.). Essas 
árvores costumam estar acompanhadas por um pequeno número de outras 
plantas, como gramíneas, samambaias, bromélias e hibiscos. O emaranhado 
de raízes forma um abrigo natural para animais marinhos se esconderem de 
seus predadores. Durante muito tempo, os manguezais foram mal vistos, pois 
eram associados aos mosquitos transmissores de doenças como febre amarela 
e malária. Hoje, porém, todos sabem de sua grande importância ecológica.

Extraído da revista Mundo Estranho, Abril Comunicações S.A.  
(bit.ly/seres-mangue), acesso em 10/12/2018

Sereíba (Avicennia germinans), típica vegetação de mangue
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1B  Neste projeto, vamos fazer um catálogo de animais que vivem no mangue. 
Para você ficar por dentro do que é um catálogo, vai ver agora um exemplo que pode 
servir de modelo que a sua professora, ou o seu professor, vai mostrar à turma.

Observe a imagem a seguir e discuta com sua professora, ou seu professor, o que 
não pode faltar no texto que acompanha a imagem.

CARANGUEJO-UÇÁ
Ucides cordatus
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2A  Durante muito tempo, os manguezais foram mal vistos, pois eram associados 
a mosquitos transmissores de doenças como febre amarela e malária. Hoje, porém, 
sua importância ecológica já é conhecida. Você sabe qual a importância do mangue 
para o meio ambiente? Descubra essas e outras informações sobre o mangue lendo 
os três textos que estão nas próximas páginas. 

 Caranguejo de grandes dimensões, o uçá vive nos manguezais e é 
muito apreciado na gastronomia. É possível encontrá-lo em toda a cos-
ta do Atlântico Ocidental, constituindo-se em uma importante fonte de 
subsistência para os moradores das regiões litorâneas. Geralmente é 
vendido em cordões ou cordas na beira das estradas. Também é chamado 
de caranguejo-verdadeiro, caranguejo-do-mangue e uçaúna. Sua pesca é 
proibida nas épocas de reprodução. 
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TEXTO 1

MANGUEZAL: BERÇO DA BIODIVERSIDADE

O manguezal constitui um ecossistema muito importante para inúmeras 
espécies. Conhecido como “berço da natureza”, ele apresenta condições 
ideais para a reprodução e o desenvolvimento de formas juvenis de inúmeras 
espécies de crustáceos, moluscos e peixes, entre outros. Essas condições 
ideais envolvem a manutenção do pH e da salinidade favoráveis ao desen-
volvimento de larvas de animais de diversos grupos.

Além da importância para as espécies que necessitam do manguezal para 
completar uma parte do seu ciclo de vida, como foi supracitado, esse ecossis-
tema abriga espécies endêmicas que possuem adaptações estruturais especí-
ficas para a sobrevivência em terrenos lodosos. Dentre as espécies vegetais 
endêmicas que compõem a flora do manguezal podem-se destacar: Rhizophora 
mangle (mangue-vermelho), Avicennia schaueriana (mangue-preto) e Laguncu-
laria racemosa (mangue-branco). Essas plantas possuem várias adaptações 
estruturais tais como os pneumatóforos (raízes respiratórias), glândulas de sal 
(para secretar o excesso de sal) e lenticelas no caule (trocas gasosas).

Quanto à fauna do manguezal destacam-se, principalmente: caranguejos, 
ostras, mexilhões, cracas, camarões, diversos peixes (bagres, robalos, manju-
bas e tainhas), jacaré-de-papo-amarelo, sapo Bufo marinus, algumas aves que 
se alimentam de peixes e alguns mamíferos como a lontra e o guaxinim. Cabe 
destacar que o manguezal não é o ecossistema mais megadiverso do planeta no 
que tange à diversidade perene, porém, por ser um berçário natural, possui uma 
influência notória na manutenção da biodiversidade de outros ecossistemas.

Apesar da grande importância ecológica atribuída ao manguezal, culturalmen-
te esse ecossistema é tratado com certo “preconceito” pela população local. 
Devido à sua aparência lodosa e vegetação esparsa, associada à coloração 
e ao odor característico, muitas pessoas acabam não respeitando e despe-
jando os rejeitos orgânicos e/ou inorgânicos de suas residências nas águas 
do manguezal. Assim, a exposição a agentes poluidores pode comprometer a 
biodiversidade que depende direta ou indiretamente desse ecossistema.

Em suma, cabe salientar que o manguezal, muito abundante em terras 
capixabas e considerado como área de preservação permanente, deve ser 
respeitado pela população local. Esse respeito não deve estar relacionado 
apenas à importância dele para fornecer renda e/ou alimento para as pessoas 
que dependem diretamente dele (visão utilitarista da natureza), mas pelo que 
o manguezal representa para todas as espécies que ali vivem ou que passam 
pelo menos uma parte de seu ciclo vital. Nesse sentido, preservar esse ecos-
sistema é lutar pela manutenção da biodiversidade da nossa casa comum.

Michell Pedruzzi Mendes Araújo – Pesquisador do GEMUT-UFES,
Doutorando em Biologia Vegetal – UFES, Mestre em Educação / Biólogo – UFES 

Extraído do site da revista Vitória Mais  
(bit.ly/manguezal-berço), acesso em 21/12/2018
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TEXTO 2

PNUMA: DESTRUIÇÃO DE MANGUEZAIS É ATÉ CINCO 
VEZES MAIOR QUE DAS FLORESTAS
 2 de outubro de 2014  

Por Edgard Júnior

Agência da ONU afirma que é necessária ação global para impedir mais 
perdas; especialistas dizem que danos chegam a US$ 42 bilhões por ano; 
Brasil concentra 7% de todos os manguezais do planeta

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) alertou que 
o ritmo de destruição dos manguezais é de três a cinco vezes maior do que o 
das florestas em todo o mundo.

Segundo o relatório Importância dos Manguezais: Pedido para Ação, lançado 
nesta segunda-feira, em Atenas, Grécia, os danos econômicos chegam a US$ 
42 bilhões, o equivalente a R$ 101 bilhões, por ano.

Brasil
Os manguezais são encontrados em 123 países e cobrem uma área de 

152 mil quilômetros quadrados. Mais de 100 milhões de pessoas vivem a uma 
distância de 10 quilômetros dessas regiões e se beneficiam de seus recursos.

O relatório mostra que o Brasil abriga 7% dos manguezais do mundo. 
Segundo o Pnuma, o país registra uma das taxas mais baixas de perda 
porque mais de 70% dessas áreas estão em regiões protegidas. A cidade 
de Caeté, no Pará, é citada no documento como um dos exemplos. Com 
uma população de 13 mil habitantes, o Pnuma afirma que 83% tiram seu 
sustento do manguezal da região.
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Caranguejo
Somente o caranguejo retirado do local é fonte de renda para 38% das 

famílias. A situação se repete na Ilha de Caratateua, também no Pará.
O diretor executivo da agência da ONU, Achim Steiner, afirmou que os servi-

ços fornecidos pelos manguezais movimentam US$ 57 mil por hectare por ano.
Além disso, Steiner menciona a capacidade dos manguezais de absorver 

carbono, que de outra forma seria expelido na atmosfera. Segundo ele, “fica 
claro que a contínua destruição dessas áreas não faz nenhum sentido ambiental 
ou econômico”.

Mudança climática
A mudança climática representa outra ameaça aos manguezais. O rela-

tório mostra que o fenômeno pode resultar numa perda de 10% ou 15% 
da região até 2100.

O chefe do Pnuma disse que a destruição e a degradação dos manguezais 
está ocorrendo num passo alarmante, seja pela conversão do local para ati-
vidades de aquacultura, agricultura, desenvolvimento da costa ou poluição.

Steiner declarou que mais de 25% dos manguezais no mundo já foram 
perdidos.

Para ele, esse fato tem efeitos devastadores sobre a biodiversidade, segu-
rança alimentar e bem-estar de várias comunidades que vivem nesses locais.

O documento diz ainda que apesar das provas dos benefícios gerados pelas 
regiões de mangues, essas áreas continuam sendo um dos ecossistemas mais 
ameaçados do planeta.

Extraído do site ONU News, 
(bit.ly/manguezais-destruição), acesso em 21/12/2018
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TEXTO 3

CONHECENDO O MANGUEZAL – 
ASPECTOS ECOLÓGICOS E SOCIAIS
Por Fabiana Carvalhal e Flávio Berchez

Fauna
A fauna do manguezal é constituída principalmente por peixes, moluscos 

e crustáceos, porém diversos animais usufruem desse ambiente, desde 
formas microscópicas até répteis e mamíferos. [...] os manguezais são 
um local muito nutritivo, onde muita matéria orgânica é decomposta pelos 
micróbios e disponibilizada na forma de nutrientes para o meio. [...] é um 
local abrigado, de pouco movimento hídrico, se comparado a um costão 
rochoso. Sendo assim, tornou-se um local propício ao desenvolvimento e 
abrigo de organismos jovens.

Muitos dos animais que habitam os manguezais não vivem toda a sua 
vida nesse ambiente. Os camarões, por exemplo, ao nascimento da nova 
geração em alto-mar, migram para dentro do manguezal e lá permanecem 
durante a fase de crescimento, passando de larvas a jovens e, então, vol-
tam ao oceano.

Alguns animais sésseis permanecem a vida toda no manguezal, como é o 
caso dos sururus, taiobas, mariscos em geral e ostras. Esses organismos 
sésseis, como as plantas, também desenvolveram adaptações para suportar 
as variações diárias ambientais, principalmente a resistência à dessecação 
(falta de umidade na maré baixa) e ao aumento da salinidade (na maré cheia). 
Já os caranguejos, que possuem capacidade de locomoção, enterram-se 
em galerias que escavam no solo (na maré baixa) e sobem nos troncos e 
raízes das árvores (na maré cheia).

Peixes como sardinhas, garoupas, tainhas, entre outros, também fre-
quentam o manguezal para reprodução e alimentação. Existe espécies que 
passam toda a sua vida no estuário e outras que apenas completam seu 
ciclo reprodutivo ou de crescimento. A maioria dos peixes de interesse co-
mercial dependem de alguma forma do manguezal para sua sobrevivência.

Anfíbios, répteis e mamíferos (mão-pelada, lontra), usam o manguezal 
como refúgio, fonte de alimento e até para realizar o ritual de reprodução.

Para as aves marinhas, o manguezal é um verdadeiro santuário, como 
local de reprodução, alimentação e descanso para aves migratórias. As aves 
mais comuns são a garça, o guará, o colhereiro, o martim-pescador, entre 
outras. Com base no que foi dito, percebe-se que os manguezais são um 
refúgio natural para milhares de espécies, sendo considerado o berçário 
para organismos que vivem no estuário e no oceano.

Extraído do site do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
(bit.ly/mangue-conhecendo), acesso em 21/12/2018 
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segurança alimentar
 São normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos, com 
enfoque em características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais pa-
dronizadas, segundo as quais os alimentos são adequados ao consumo.

animais sésseis
 São organismos que vivem fixos à superfície de um substrato ou a outro 
organismo de forma permanente.

2B  Que tal fazer um cartaz para compartilhar com as outras e os outros estu-
dantes da escola o que você aprendeu sobre o mangue? Nesse cartaz, sua dupla 
deverá escrever informações essenciais que ajudem as colegas e os colegas a 
entender a importância do mangue para o meio ambiente e também fazer uma 
ilustração para acompanhar o verbete. Antes, porém, é preciso reler o texto, des-
tacar as informações importantes e os animais citados e anotar tudo no caderno 
pessoal, assim como fazer um esboço do que será a ilustração. Essa escrita e esse 
desenho serão como um rascunho do que irá no cartaz que sua dupla produzirá. 
Aqui estão alguns itens para prestar atenção na hora de selecionar a informação a 
ser trabalhada:

• As várias características do mangue.
• Animais que permanecem a vida toda no manguezal.
• Animais que usam o manguezal para reprodução, alimentação e descanso.
 

2C  Ainda em dupla, você e sua colega, ou seu colega, vão ler novamente a 
escrita que realizaram com as informações sobre a importância do mangue para 
o meio ambiente e sobre os animais que fazem parte da fauna desse ecossistema 
para passar a limpo tanto o texto quanto a ilustração para o cartaz.

2D  Agora é a hora de produzir o cartaz para que todas as alunas e todos os 
alunos da escola saibam o que você e sua turma estão estudando. Decida com a 
dupla quem vai passar o texto a limpo no cartaz e quem vai finalizar a ilustração. 
Combine com a sua professora, ou o seu professor, como será a produção – dese-
nho, colagem ou outro material.

3A  Chegou a hora de começar a pensar no catálogo que será presenteado para 
a biblioteca da escola ou para outra turma. Leia o texto a seguir e destaque as infor-
mações importantes que poderão acompanhar a imagem do animal que constará 
no catálogo que você e suas colegas e seus colegas estão elaborando.
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CAMARÃO-BRANCO 
Litopenaeus schmitti

Características
 Possui dez pernas e abdome alongado. Rosto 
reto e serrilhado em cima com oito a 11 farpas, 
embaixo somente com duas. É de cor cinza-clara, 
sendo espécie muito frequente entre nós. Chegam 
a ter 20 centímetros de comprimento.

Hábitat 
 Regiões arenosas e lodosas nas enseadas 
de pouca profundidade ou ao longo da costa.

Ocorrência
 É encontrado desde o litoral do Nordeste 
até o sul do Brasil.

Hábitos
 Bom nadador, o camarão nada com movimentos rítmicos. Um movimento 
rápido com a parte terminal da cauda aberta faz com que ele se movimente 
para trás. Forma grandes grupos, principalmente no período reprodutivo.

Alimentação
 Pequenos animais ou matéria orgânica em decomposição.

Reprodução
 A fecundação dos camarões é externa: o macho fecunda os óvulos após 
a postura e os ovos são mantidos entre as pernas abdominais da fêmea, 
durante todo o período da incubação. Eclodidos, os camarões passam por 
fases larvais, cuja forma é diferente da adulta, recebendo, cada estágio, 
uma denominação especial: o primeiro estágio tem o nome de neuplios, que 
são larvas microscópicas e transparentes, sendo encontradas, por vezes, 
no plancto marinho; o segundo de protozoea, onde já aparecem os olhos, os 
apêndices complicam-se e o tórax funde-se com a cabeça; depois de outra 
muda, surge a forma denominada de zoea, de olhos já móveis, passando 
para a forma denominada misis. Na última, o camarão já está na sua forma 
definitiva e adulta.

Predadores naturais 
 Peixes e aves.

Ameaças
 A pesca predatória, a poluição e a destruição do hábitat são as principais 
ameaças à espécie.

Extraído do Portal São Francisco   
(bit.ly/camarao-define), acesso em 10/12/2018
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3B  Em grupos, você, suas colegas e seus colegas irão buscar as informações 
no texto sobre o camarão-branco que sua professora, ou seu professor, solicitar. 
Prestem bastante atenção às pistas dadas por ela, ou por ele. Assim que localiza-
rem os dados, devem escrever em seu caderno pessoal.

3C  Vamos conversar sobre o que descobrimos? 

 3D  Na atividade 3A, você leu um texto sobre o camarão-branco. Agora, lerá 
sobre o camarão-rosa e o camarão-sete-barbas. Compare as informações sobre as 
três espécies e destaque as semelhanças e diferenças entre elas. Registre no seu 
caderno pessoal em um quadro com duas colunas, como este:

CAMARÃO-ROSA 
Farfantepenaeus paulensis

Características 
 É uma espécie nativa considerada de interesse para 
a aquicultura. É um dos principais recursos pesqueiros 
das regiões Sudeste e Sul do país.

Hábitat 
 Regiões arenosas e lodosas nas enseadas de pouca pro-
fundidade ou ao longo da costa, em profundidade em torno 
de 15 a 150 metros.

Ocorrência 
A partir de Ilhéus (BA), estendendo-se até o litoral nordeste da Argentina.

Hábitos 
 Bom nadador, o camarão nada com movimentos rítmicos. Um movimento 
rápido com a parte terminal da cauda aberta faz com que ele se movimente 
para trás. Forma grandes grupos, principalmente no período reprodutivo.

Alimentação
 Pequenos animais ou matéria orgânica em decomposição.
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Reprodução
 A fecundação dos camarões é externa: o macho fecunda os óvulos após 
a postura e os ovos são mantidos entre as pernas abdominais da fêmea, 
durante todo o período da incubação. Eclodidos, os camarões passam por 
fases larvais, cuja forma é diferente da adulta, recebendo, cada estágio, 
uma denominação especial: o primeiro estágio tem o nome de neuplios, que 
são larvas microscópicas e transparentes, sendo encontradas, por vezes, 
no plancto marinho; o segundo de protozoea, onde já aparecem os olhos, 
os apêndices complicam-se e o tórax funde-se com a cabeça; depois de ou-
tra muda, surge a forma denominada de zoea, de olhos já móveis, passando 
para a forma denominada misis. Na última, o camarão já está na sua forma 
definitiva e adulta.

Predadores naturais 
 Peixes e aves.

Ameaças
 A pesca predatória, a poluição e a destruição do hábitat são as principais 
ameaças à espécie.

Extraído do Portal São Francisco  
(bit.ly/camarao-define), acesso em 10/12/2018

CAMARÃO-SETE-BARBAS 
Xiphopenaeus kroyeri

Características
 É considerado o camarão de maior interesse 

econômico. Possui cerca de 8 centímetros de com-
primento e rosto com a ponta curvada para cima.

Hábitat 
Águas marinhas costeiras de até 30 metros de 

profundidade.

Ocorrência 
Dos Estados Unidos ao sul do Brasil.

Hábitos
Bom nadador, o camarão nada com movimentos rítmicos. Um movimento 

rápido com a parte terminal da cauda aberta faz com que ele se movimente 
para trás. Forma grandes grupos, principalmente no período reprodutivo.

Alimentação
Pequenos animais ou matéria orgânica em decomposição.
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3E  Agora, você, suas colegas e seus colegas irão escrever juntos o texto para 
o verbete da primeira página do catálogo. Retome as anotações de seu caderno 
pessoal para ajudar nessa escrita. 

 3F  Texto produzido, hora da revisão. Com sua professora, ou o seu professor, e 
toda a turma, revise o texto produzido. Analisem se a linguagem está clara para a 
compreensão de quem for ler. Se for preciso, insira mais informações ou substitua 
por outras que considerar mais interessantes.

 3G  No início deste projeto, você, a professora, ou o professor, e a turma de-
cidiram confeccionar um catálogo de animais do mangue. Optaram também por 
produzi-lo com imagens dos animais acompanhadas de um texto. Agora que você e 
sua turma sabem várias informações sobre o camarão-branco e já produziram um 
verbete, é hora de criar a ilustração. Em seu caderno pessoal, faça um rascunho da 
ilustração que pretende usar, para posteriormente reproduzi-la no catálogo.

 
3H  Você já leu diversos textos sobre os animais do mangue. Agora é hora de 

escolher um desses animais para produzir o seu verbete. Depois que optar por 
um deles, leia e releia o texto e retome as anotações registradas em seu caderno 
pessoal. Liste as informações que precisam fazer parte desse texto e mãos à obra. 

Reprodução
A fecundação dos camarões é externa: o macho fecunda os óvulos após a 

postura e os ovos são mantidos entre as pernas abdominais da fêmea, durante 
todo o período da incubação. Eclodidos, os camarões passam por fases larvais, 
cuja forma é diferente da adulta, recebendo, cada estágio, uma denominação 
especial: o primeiro estágio tem o nome de neuplios, que são larvas microscó-
picas e transparentes, sendo encontradas, por vezes, no plancto marinho; o 
segundo de protozoea, onde já aparecem os olhos, os apêndices complicam-se 
e o tórax funde-se com a cabeça; depois de outra muda, surge a forma deno-
minada de zoea, de olhos já móveis, passando para a forma denominada misis. 
Na última, o camarão já está na sua forma definitiva e adulta.

Predadores naturais
Peixes e aves.

Ameaças
A pesca predatória, a poluição e destruição do hábitat são as principais 

ameaças à espécie.

Extraído do Portal São Francisco (bit.ly/camarao-define), acesso em 10/12/2018
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3I  O que falta para que o catálogo possa ser publicado? Analise com suas cole-
gas e seus colegas as partes que ainda precisam de atenção para que o catálogo fi-
que pronto. Como será a capa? E o súmario, em que ordem será organizado? Essas 
são decisões importantes. Sua professora, ou seu professor, dará as orientações. 

4A  Está chegando o momento de você e sua turma apresentar o resultado dos 
estudos realizados. Depois de decidir como será feita a socialização, é hora de 
elaborar os convites para o tão esperado momento. 

 
4B  Para que a apresentação seja um sucesso, vale uma boa preparação da 

apresentação que a turma fará. Para isso, o ensaio é muito importante. Retome 
com a professora, ou o professor, qual vai ser a sua fala e ensaie como deve se 
portar e o tom da fala. 

 
4C  Tudo pronto? É hora da apresentação. Será um sucesso. 

Ícaro Santos de Oliveira 
EM Jaime Vieira Lima
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textos sobre os animais do mangue

DO MANGUE, DO RIO E DA TERRA

CARANGUEJO 
Carcinus maena

Em sua maioria, os caranguejos são aquáticos e ligam-se aos ambien-
tes marinhos. No entanto, muitos se adaptaram aos hábitats mais diver-
sos: alguns vivem em terra, outros frequentam os rios e há até os que, em 
determinadas regiões tropicais, sobem em coqueiros.

Caranguejo é um invertebrado artrópode (dotado de patas articuladas) 
da classe dos crustáceos. Possui dez patas, as duas primeiras mais de-
senvolvidas e terminadas em pinças. Essa conformação peculiar das extre-
midades faz com que seu deslocamento se processe em sentido lateral. 
Em torno da boca, dispõe de um grande número de apêndices (maxilas, 
mandíbulas e maxilípodes) para manipulação e mastigação dos alimentos. 
Na cabeça, inserem-se também duas antenas e um par de olhos peduncu-
lados, isto é, unidos ao corpo por um suporte alongado.

O corpo dos caranguejos é protegido por uma carapaça incrustada de 
carbonato de cálcio, que, de tempos em tempos, sofre mudas para per-
mitir que ele cresça. Três regiões compõem o corpo: o cefalotórax, que 
inclui a cabeça e o tórax; o abdome, com seis segmentos articulados; e 
o telso, que é constituído por dois segmentos terminais e integra a nada-
deira caudal.
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O caranguejo marinho Carcinus maena, utilizado como alimento pelo 
homem, aparece nos oceanos Atlântico, Índico, Pacífico e, ao contrário 
dos caranguejos fluviais do gênero Potamobius, apresenta um abdome re-
duzido e dobrado sob o tórax. O bernardo-eremita, caranguejo do gênero 
Pagurus, não dispõe de carapaça na região abdominal e busca refúgio em 
conchas vazias de caracóis marinhos. Outras espécies se protegem entre 
esponjas ou algas, com as quais estabelecem uma relação de simbio-
se, associação de duas espécies com benefícios mútuos. No Índico e no 
Pacífico ocidental vive o caranguejo-ladrão ou caranguejo-dos-coqueiros 
(Birgus latro), que trepa até o alto dos coqueiros à procura de cocos.

Os índios brasileiros chamavam de uçás os caranguejos terrestres, 
com patas terminadas em unhas (ocipodídeos), e de siris (portunídeos) as 
espécies aquáticas ou nadadoras, com o último par de patas terminado 
em remo. Essa divisão é mantida até hoje pelos pescadores. Os caran-
guejos alimentam-se de toda sorte de detritos, restos de carne etc. Sua 
pesca se faz sobretudo com pedaços de carne amarrados no centro de 
um pequeno puçá ou rede cônica. As espécies que vivem nos manguezais 
costumam sair de suas tocas em grande número na época da reprodução, 
quando são capturados aos milhares. Entre os caranguejos mais consumi-
dos no Brasil estão o guaiamu ou guaiamum, o chama-maré ou chora-maré 
e as numerosas formas de siri, que os pescadores distinguem por nomes 
como siri-chita, siri-candeia, siri-baú, siri-patola.

Extraído do site Biomania 
(bit.ly/biomania-caranguejo), acesso em 10/12/2018
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VERMELHO DO MANGUE

CARANGUEJO-ARATU
Goniopsis cruentata
 

Aratu é o nome popular de diversos caranguejos semiterrestres do man-
gue, principalmente da família dos sesarmídeos. O mais importante deles 
é o Goniopsis cruentata, comestível, que muitas vezes é chamado simples-
mente de “aratu”. Possui diversos nomes populares regionais, “aratu-verme-
lho”, “aratu-vermelho-preto”, aratu-do-mangue”, “maria-mulata”, “carapinha”, 
“espia-moça”, “túnica”, “anajá”, “bonitinho” etc.

O Goniopsis é um gênero grapsídeo com três espécies válidas, o G. 
cruentata é a única que apresenta uma distribuição atlântica. O G. pelii (Her-
klots, 1851) ocorre na costa oeste africana, e o G. pulchara (Lockington, 
1876) é encontrado no Pacífico americano.

O aratu-vermelho é uma importante espécie comestível, sendo bastante 
explorada artesanalmente nos estados do Nordeste, em especial em Per-
nambuco. Ali, a produção de aratu atingiu em 2004 o volume de 71,5 to-
neladas (Ibama/Cepene). Apesar da sua importância, não há portaria para 
sua proteção, ao contrário do uçá e guaiamum. O caranguejo é cozido, ou 
vendido inteiro, ou sua carne extraída, chamado de “catado”.

A captura do Goniopsis é feita por um artefato artesanal formado por 
vara, linha e isca. Os tipos de isca utilizados são tripa de galinha, carne 
de charque e a carne do caranguejo Aratus pisonii. Durante a pesca, as 
catadoras lançam a isca (presa à extremidade da linha) para a superfície 
do substrato. Em seguida, o aratu utiliza o quelípodo para recolher a 
isca, de modo que fica preso ao anzol, e é rapidamente lançado para 
um saco. É uma atividade tipicamente feminina, com canções tradicio-
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nais entoadas durante a captura, para atrair o caranguejo. As catadoras 
também retiram alguns galhos do mangue e passam a percuti-los em 
recipientes de plástico ou metal, assobiando simultaneamente, com ob-
jetivo de atrair os aratus.

Etimologia
 Goniopsis vem do grego gonia (ângulo) e opsis (aparência, semelhança, 
visão), algo como “com aspecto angulado”, pela morfologia da sua carapa-
ça; cruentata vem do latim cruentus (sanguinolento), devido à sua coloração.

Origem e hábitat 
 Ampla distribuição geográfica, extensa no Atlântico ocidental, do sul da 
Flórida (EUA) até Santa Catarina, sul do Brasil. Ilhas de Fernando de Noronha 
e Atol das Rocas. No Atlântico oriental, do Senegal a Angola. É encontrado 
também na costa pacífica do Panamá.
 Habita áreas estuarinas das zonas tropicais e subtropicais, predominando 
no supra e médio-litoral, permanecendo boa parte do tempo emerso. Po-
derosos osmorreguladores, eles ocupam hábitats de salinidades diversas, 
mas preferem ambientes mais salinos, com valores de 22% a 35%.
 Versátil, ocupa praticamente todos os micro-hábitats do mangue, desde 
o solo lamoso e arenoso entre raízes e troncos das árvores do manguezal 
até as próprias árvores, sendo considerado semiarborícola. Não constroem 
tocas, invadindo habitações de outros caranguejos no solo.

Aparência
 São caranguejos achatados de porte médio, carapaça quadrada, um pou-
co mais larga do que comprida, e pernas dispostas lateralmente. Olhos nas 
bordas ântero-laterais da carapaça, pedunculados mas curtos. Margem ân-
tero-lateral com um único dente. Mero dos quelípodos com margem interna 
expandida em larga lâmina com margem espinhosa ou dentada. Adultos têm 
uma coloração bem característica, mas juvenis podem ser confundidos com 
os de outras espécies de aratu (Sesarma, Armases e Aratus).
 Possui uma belíssima coloração e padronagem, com carapaça avermelhada, 
arroxeada ou marrom-escura, pernas avermelhadas com pintas brancas ou 
alaranjadas, região ventral clara. As pernas possuem longas cerdas e pelos.

Dimorfismo sexual
 Como quase todos os caranguejos, a distinção pode ser feita facilmente 
através da análise do abdômen, que fica dobrado sobre a porção ventral 
da carapaça. Fêmeas possuem o abdômen largo, onde incubam seus ovos. 
Nos machos, o abdômen é estreito. Machos adultos também possuem gar-
ras maiores e mais robustas.

Extraído do site Planeta Invertebrados
(bit.ly/aratu-caract), acesso em 21/12/2018
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ÚNICA ESPÉCIE DO GÊNERO

CARANGUEJO-MARINHEIRO
Aratus pisonii
Por Walther Ishikawa

Aratu é o nome popular de diversos caranguejos semiterrestres do man-
gue, principalmente da família dos sesarmídeos. Geralmente se refere a duas 
espécies, Aratus pisonii e Goniopsis cruentata.

O Aratus pisonii é a única espécie do gênero, um grapsídeo da subfamília 
Sesarminae, filogeneticamente muito próximo dos Armases. É um pequeno 
caranguejo muito comum e numeroso no manguezal, de hábitos arborícolas, 
passando quase a totalidade do seu tempo emerso, escalando e correndo 
rapidamente nos troncos das árvores do manguezal.

Etimologia
Aratus vem do termo tupi ara’tu, uma denominação genérica dos pequenos 

caranguejos semiterrestres achatados do mangue; pisonii é uma homenagem 
a Guilherme Piso (1611-1678), médico e naturalista holandês (também conhe-
cido como Willem Piso, Pison ou Pies, ou como assinava sua obra em latim 
– Guilielmi Pisoni). Escreveu com Georg Marggraf a importante obra naturalista 
Historia Naturalis Brasiliae.

Origem e hábitat 
Habita manguezais e áreas adjacentes das zonas tropicais e subtropicais 

das Américas, tanto na sua face atlântica quanto pacífica. As espécies das 
duas costas mostram discretas diferenças, especialmente na morfologia das 
larvas e alguns autores sugerem que se trate de duas espécies diferentes. 
Na costa atlântica é encontrado desde o sul da Flórida (EUA) até o estado de 
Santa Catarina, sul do Brasil. Na costa pacífica, ocorre desde o México até o 
Peru. Alguns relatos questionáveis de coletas na costa do Chile.

É um caranguejo praticamente terrestre, habitando áreas marginais adja-
centes a estuários, sendo mais comuns nas suas margens. São encontrados 
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desde o supralitoral à copa das árvores manglares. Arbóreo, são numerosos 
em troncos e raízes das árvores do mangue, além de fendas nas rochas e 
solo. Eurialinos [animais e plantas que têm adaptações fisiológicas para su-
portar variações de salinidade], podem ser encontrados também mais longe 
do litoral, junto a rios costeiros.

Aparência
São caranguejos achatados de pequeno porte, carapaça trapezoidal, me-

nos quadrada do que outras espécies próximas, com a margem anterior bem 
mais alargada. Grandes olhos protrusos nas bordas laterais da margem ante-
rior, permitindo um amplo campo de visão. Carapaça lisa e brilhante, com mar-
gens laterais lisas, sem dentes ou espinhos, além do orbital externo. Porção 
externa da região branquial com estrias oblíquas.

Tem garras simétricas e pernas dispostas lateralmente, achatadas. Um si-
nal bastante útil na identificação do Aratus pisonii é o fato de ter os dedos das 
pernas ambulatórias bastante curtos, uma adaptação ao seu modo de vida 
arborícola.

A coloração global é parda-acinzentada, podendo ter ricas padronagens 
miméticas.

Dimorfismo sexual 
Como quase todos os caranguejos, a distinção pode ser feita facilmente 

por meio da análise do abdômen, que fica dobrado sobre a porção ventral da 
carapaça. Fêmeas possuem o abdômen largo, onde incubam seus ovos. Nos 
machos, o abdômen é estreito.

Reprodução
São caranguejos de vida curta, não ultrapassando um a dois anos de longe-

vidade na natureza. Prolíficos, têm estratégia reprodutiva do tipo “r”, crescem 
rapidamente, e atingem maturidade sexual precocemente, em menos de um 
ano. Otimiza o esforço reprodutivo durante a época reprodutiva, com múltiplas 
posturas, sem cópulas adicionais.

Seu ciclo de vida é muito semelhante ao de outros crustáceos semiterrestres 
estuarinos. Durante a estação reprodutiva, esses caranguejos lançam milhares 
de larvas na água durante a maré cheia. Estas são levadas pela correnteza até 
o mar, onde permanecem por semanas até retornarem para o estuário.

Reproduz-se continuamente ao longo do ano, exceto em meses frios em cli-
mas temperados. Pico reprodutivo em fevereiro e março. Possuem um padrão 
intermediário de reprodução, parcialmente abreviado. Produz ovos pequenos, 
medindo 0,3 milímetros, média de 9 mil ovos por postura, num número que 
pode chegar a 20 mil ovos. [...]

As larvas são planctônicas, nascem como zoea de vida livre, passando por 
até quatro estágios larvares, além da megalopa (pós-larva), por um período de 
cerca de 19 dias até o estágio de megalopa. Alguns trabalhos descrevem um 
número variável de estágios de zoea, de dois a quatro estágios, independen-



150 CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA

temente de condições ambientais.
Em laboratório, viu-se que as larvas se desenvolvem numa salinidade alta, 

semelhante ao mar, de cerca de 34%. As larvas são carnívoras, podendo ser 
alimentadas com náuplios de Artemia em cativeiro.

Um fato interessante é que, sendo arborícolas, todo o cortejo e cópula 
também ocorre sobre as árvores.

Comportamento
Animais arborícolas passam boa parte do seu tempo no tronco e copa de 

árvores do mangue. Muitos o consideram o único caranguejo marinho verda-
deiramente arborícola, habitando até a copa das árvores e se alimentando de 
folhas frescas. Compartilham algumas características em comum com ou-
tras espécies arborícolas não aparentadas (evolução convergente): carapaça 
achatada, própodos longos e dedos curtos nas pernas, além de carapaça 
triangular e esterno invaginado. 

Há uma estratificação por idade, animais juvenis tendem a ficar em locais 
mais baixos do tronco ou entre folhas caídas no solo. Os juvenis constroem 
tocas no solo, onde se refugiam, ou aproveitam tocas de Uca e Ucides.

São mais sensíveis a temperaturas baixas do que outras espécies, tornan-
do-se menos ativos, entocando-se e ficando imóveis em fendas de árvores.

Alimentação 
São onívoros, mas sua base alimentar é constituída quase que exclusiva-

mente por folhas de árvores do mangue, polpa de árvores, além de algas e 
restos de animais presos às raízes, sendo considerado um onívoro oportunis-
ta. Consomem também, esporadicamente, insetos e outros pequenos animais.

Em cativeiro, necessitam de um balanço adequado entre fósforo e cálcio, 
com predomínio deste último. Muitos criadores fornecem suplementos de cál-
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cio, como alimentos para répteis e comprimidos mastigáveis de uso humano. 
É conveniente também evitar excesso de proteínas, mantendo uma dieta bási-
ca de vegetais. Outros alimentos não recomendados são o espinafre (rico em 
ácido oxálico) e salsinha (alto teor de ácido prússico, bastante tóxico para os 
caranguejos).

Manutenção em aquaterrários
É uma espécie quase totalmente terrestre, necessitando uma área seca 

predominante, e uma área aquática. Embora tolerem uma ampla faixa de sali-
nidade, necessitam de água salobra para uma manutenção saudável a longo 
prazo.

O substrato é indiferente, mas é preferível algum material que permita aos 
animais cavarem suas tocas.

Pelo seu hábito de escalar objetos, é aconselhável que haja pedras, tron-
cos e outros objetos no terrário. São exímios escaladores, o tanque deve 
ser sempre mantido bem tampado para evitar fugas. Pelo mesmo motivo, 
deve-se atentar a troncos e outros objetos que possam ser usados como 
apoio pelos animais para fugas. Consegue escalar até os cabos elétricos 
de filtros. Uma sugestão é ocluir bem qualquer pequena fresta na tampa do 
paludário por onde esses fios adentram o tanque, por exemplo, com mas-
sas ou papel-alumínio.

Extraído do site Planeta Invertebrado 
(bit.ly/caranguejo-marinheiro), acesso em 21/1/2019

 OS  “URUBUS” DO MAR

SIRI-DE-MANGUE 
Callinectes exasperatus
Por Joadson de Jesus Oliveira Revecca Cazenave-Tapie e Ligia Meneguello
 

O siri-de-mangue é um crustáceo da família dos portunídeos, podendo ser 
encontrado em toda região do litoral baiano e em ambientes que possuem um 
teor de salinidade, tais como mangues de estuário (mistura de água de rio 
com mar) ou no ambiente marinho. O siri é tido como um familiar bem próximo 
do caranguejo, devido às suas características físicas e dieta semelhantes, 
tendo como principal diferença modificação de seu último par de apêndices 
locomotores (patas), que assumem a forma de nadadeiras. Sendo assim, os 
siris possuem uma capacidade maior de locomoção em ambientes aquáticos 
em comparação aos seus “primos” caranguejos, que limitam a vida a substra-
tos como areia e rochas, entre outros.  

O siri-de-mangue ou siri-açu, como é conhecido por atingir um tamanho 
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maior no seu estado adulto que os siris de outras espécies, possui uma ca-
rapaça larga com “espinhos” nos terminais, que são formadas de carbono 
de cálcio. A espécie C. exasperatus possui cor acinzentada no centro da sua 
carapaça e, na medida em que vai se aproximando das patas, a coloração 
começa a ganhar uma nova nuance, tendo agora um tom marrom.

A extremidade de algumas de suas garras pode apresentar uma coloração 
azulada. Diferentemente dos caranguejos, os siris possuem dez patas, sendo 
duas as auxiliadoras na locomoção do crustáceo em água. Na terra o siri utili-
za apenas quatro patas. O corpo é achatado e a cabeça e o tórax são ligados 
como uma só peça, as garras são utilizadas como mecanismo de defesa e 
caça e são utilizadas também para levar a alimentação até a boca.

O desenvolvimento e crescimento desse crustáceo é lento e gradual, devi-
do à rigidez de sua carapaça. O crescimento só é notável quando consegue 
se desenvolver em 1 ou 2 centímetros de comprimento, quando ocorre o 
rompimento do invólucro calcário e a mudança de pele. Essa mudança geral-
mente ocorre duas vezes ao ano, que é justamente nos períodos em que o 
siri encontra mais alimentos, ganhando peso rapidamente. Os adultos já não 
trocam de pele a cada ano.

Assim como os demais crustáceos, o siri-de-mangue se alimenta de restos 
de animais mortos, como peixes e outros frutos do mar. Por esse motivo, 
são conhecidos como os “urubus do mar”. Contudo, isso não é uma caracte-
rística específica dos siris-de-mangue, visto que os caranguejos e as demais 
espécies de siri possuem uma dieta similar. Dependendo da localização do 
mangue, o siri que nele habita possui uma dieta mais seletiva.

Na reprodução, a fêmea da espécie possui a capacidade de incubar, no seu 
abdômen, aproximadamente 2 mil ovos. O período de incubação dura em torno 
de 16 ou 17 dias, em períodos em que a temperatura ambiente é superior a 
25°C. Esse prazo pode cair para até 15 dias. Após um mínimo de 18 dias, o siri 
muda do final de estágio de zoea para megalopa. Em sete ou oito dias, chega ao 
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primeiro estágio de siri em água e a duração do período larval é de 20 a 24 dias.   
A principal atividade das comunidades de Canavieiras (BA) é a pesca 

artesanal, seja a de estuário ou marinha, sendo, na maioria dos casos, 
a única fonte de subsistência. São vários os tipos de pescados e maris-
cos extraídos e comercializados pelas comunidades locais do município, 
no entanto as comunidades de Poxim do Sul e Oiticica, Campinho e Barra 
Velha, que estão localizadas nas proximidades de Canavieiras, dedicam-se 
de forma mais intensa à mariscagem e captura de crustáceos como o aratu 
(Goniopsis cruentata), o guaiamu (Cardizhoma guanhumi), o caranguejo-uça 
(Ucides cordatus), o siri-de-ponta (C. danae), o siri-nema (C. bocourt) e o 
siri-de-mangue (C. exasperatus).

A coleta do siri-de-mangue é árdua, geralmente é realizada pelas maris-
queiras, que se levantam antes das 5 horas da manhã para aproveitar a 
maré para então se deslocarem das suas respectivas comunidades com o 
auxílio de uma lancha até o mangue onde será realizada a coleta. A prática 
da coleta do siri torna-se inviável em dias frios, pois muitas das marisquei-
ras não possuem material adequado para trabalhar no mangue em baixas 
temperaturas, visto que, para realizar a coleta do siri, é necessário colocar 
a mão em buracos que podem ser bastante profundos e já possuem tem-
peratura ambiente baixa. Outra forma de realizar a coleta é com isca: geral-
mente é preparada uma armadilha para facilitar a extração do siri, atraindo 
o mesmo com um pedaço de carne ou peixe.

O siri-de-mangue, assim como os demais crustáceos que são alvos de 
extrativismo na região de Canavieiras, estão em risco de desaparecimen-
to, devido à coleta no defeso (período em que os crustáceos estão em 
reprodução e desenvolvimento). O auxílio-defeso – que é uma bolsa que os 
pescadores e as marisqueiras cadastradas recebem durante o período que 
não se pode realizar o extrativismo – ameniza essa problemática, porém, 
infelizmente, esse recurso é limitado e não atinge a todos.  

O siri-de-mangue, assim como os demais crustáceos, são muito aprecia-
dos pela gastronomia local e regional. Após a higienização do animal, ele 
deve ser cozido ainda vivo para garantir que a carne não estrague, podendo 
ser servido cozido apenas com água e sal e acompanhado por pirão de 
água e limão. Pode também ser cozido com temperos variados e, do pró-
prio caldo, fazer o pirão.

Com a inovação da gastronomia local, as marisqueiras iniciaram o bene-
ficiamento da carne do siri, gerando assim o catado de siri, que posterior-
mente pode ser adicionado a diversas receitas. A receita mais conhecida 
na região de Canavieiras é a fabulosa casquinha de siri, que é um “creme” 
confeccionado com o catado de siri com outras iguarias locais. Esse creme 
é colocado dentro da “casca” do siri, onde ainda será adicionado queijo 
parmesão para ser levado ao forno até que doure. A iguaria pode ser acom-
panhada por farofa de manteiga ou pirão.     

Extraído do site Slow Food Brasil  
(bit.ly/slow-siri), acesso em 10/12/2018
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PEIXE DE VIDA LONGA

TAINHA
Mugil liza

A tainha tem um ciclo de vida que a torna particularmente frágil à pesca in-
tensa. Depois de viver seu primeiro ano no mar, ela entra nos estuários e lagoas 
costeiras, onde cresce por quatro a seis anos, quando atinge a idade adulta. 
A partir daí, a cada outono, machos e fêmeas formam grandes cardumes para 
empreender uma longa jornada: a migração reprodutiva no mar. Cada tainha vai 
desovar até 5 milhões de ovos, que dependerão do acaso para serem fecun-
dados, formarem pequenos juvenis, que se dirigirão para os estuários, onde 
crescerão e fecharão o ciclo da vida. A chamada safra da tainha é a pesca entre 
abril e julho, durante a migração reprodutiva da espécie, quando se capturam 
os peixes adultos, inviabilizando totalmente a reprodução. Isso porque as ovas 
das fêmeas, antes da desova e fecundação no mar, são muito valorizadas no 
mercado exterior, principalmente em países da Europa e da Ásia.  

O estoque sul dessa espécie migra anualmente de estuários na Argentina, 
Uruguai e Rio Grande do Sul, no Brasil, podendo chegar até o Espírito Santo, 
dependendo das condições climáticas. Há estudos que reconheceram animais 
desse estoque no nordeste brasileiro. Após a desova, as larvas e pré-juvenis de 
tainha, assim como a maioria dos adultos, retornam para os estuários, onde 
permanecem até a idade de maturação, quando realizam, novamente, a migra-
ção reprodutiva.

[...]
Riscos

Há, ainda, um  risco de a diminuição do estoque de tainha estar subestimada, 
por causa da baixa qualidade dos dados e por causa de um fenômeno conheci-
do como hiperestabilidade: uma aparente estabilidade do rendimento da pesca, 
mesmo quando a abundância populacional está diminuindo. A hiperestabilidade 
ocorre quando se explora uma espécie que forma grandes cardumes, como é o 
caso da tainha. À medida que a população é removida, os cardumes tornam-se 
cada vez mais densos, aumentando a capturabilidade da espécie, fazendo com 
que a produção pesqueira mantenha-se constante ou até mesmo aumente, ape-
sar do estoque enfrentar diminuição.

Extraído do site Oceana 
(bit.ly/tainha-oceana), acesso em 21/12/2018
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SURURU DA PAZ

SURURU 
Mytella charruana 

O sururu é um animal do grupo dos moluscos. É parecido com um mexi-
lhão (marisco) de tamanho pequeno e, como ele, também é bivalve – isto 
é, seu corpo mole fica protegido por duas conchas que se fecham.

Existem dois tipos de sururu: os das pedras, maiores, de coloração ro-
sada, que ficam agarrados às pedras no mar; e os sururus de manguezais, 
que são menores e mais escuros.

O sururu é muito conhecido nos estados do Nordeste do Brasil, onde é 
apreciado em pratos típicos, como o caldo de sururu, feito com azeite de 
dendê e leite de coco. Já no Espírito Santo, na região Sudeste, é utilizado 
em moquecas.

Muitas famílias sobrevivem da cata do sururu, especialmente em locais 
em que as pedras litorâneas constituem o ambiente ideal para a sua fixa-
ção e reprodução. Popularmente, em várias partes do Brasil se diz que um 
“sururu” é uma briga em que entra muita gente.

Extraído do site Brittanica Escola 
(bit.ly/brittanica-sururu), acesso em 10/12/2018
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DE PELO MACIO

LONTRA 
Lutrinae

Lontra é um nome genérico, usado popularmente, para fazer referência 
a várias espécies de animais mamíferos da subfamília Lutrinae.

Existem 13 espécies de lontras. As mais conhecidas são: lontra-euro-
peia (Lutra lutra), lontra-gigante (Pteronura brasiliensis), lontra-anã-oriental 
(Amblonyx cinereus) e lontra-marinha (Enhydra lutris).

São animais carnívoros.
Suas principais características físicas são: possuem corpo alongado, 

pelagem na cor castanha e crânio também alongado.
Uma lontra adulta mede entre 55 centímetros e 115 centímetros (incluin-

do a cauda). O peso de uma lontra fica entre 35 quilos e 40 quilos.
O hábitat das lontras são os rios e matas ciliares (vegetação próxima aos 

rios). Alimentam-se, principalmente, de peixes, répteis, anfíbios e crustáceos.
Possuem grande capacidade para nadar.
As lontras são encontradas no Brasil, África, Ásia, Europa e vários paí-

ses da América.
A gestação da lontra é de dois meses. Em cada gestação, nascem, em 

média, entre dois e cinco filhotes.
Várias espécies de lontras encontram-se sob risco de extinção. As prin-

cipais causas são a caça predatória do animal, para a comercialização da 
pele, e a degradação de rios e matas ciliares.

Curiosidades – A ariranha é um animal da família Mustelidae, assim 
como as lontras. As lontras possuem duas camadas de pelagem. A externa 
é impermeável, enquanto a interna funciona como isolante térmico.

Extraído do site Toda Biologia  
(bit.ly/lontra-toda), acesso em 10/12/2018 
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É “BOI”, MAS VIVE NO MAR

PEIXE-BOI-MARINHO 
Trichechus manatus
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Os peixes-boi são animais que vivem tanto em água salgada como em água 
doce. Podem pesar mais de 800 quilos, dependendo da espécie, e também 
podem ter um comprimento maior que 3 metros. Têm uma face peculiar, com 
o focinho um pouco alongado e a pela caindo sobre as laterais da boca, pare-
cendo com um boi, originando aí o seu nome.

Sua alimentação baseia-se em algas e outras vegetações que habitam as 
profundezas das águas, fazendo assim um controle natural das ervas que 
crescem. O peixe-boi-marinho se alimenta de algas, plantas aquáticas e algu-
mas partes da vegetação dos mangues.

É um animal que se encontra em extinção, já que é extremamente manso, 
fator que facilita muito a sua caça. Sua caça, assim como a caça de qualquer 
outro animal em extinção, pode levar a dois anos de prisão.

O peixe-boi-marinho pertence à extensa classe dos mamíferos. Esse animal 
aquático é de grande porte e se assemelha muito ao peixe-boi da Amazônia. 
É parte integrante da ordem Sirenia, família Trichechidae, seu nome científico 
é Trichechus manatus.

Apesar da semelhança com o peixe-boi da Amazônia, o peixe-boi-marinho é 
de bem maior. Seus movimentos são lentos. Esse animal é visto normalmente 
sozinho ou ainda em grupos pequenos contendo até seis indivíduos. Seu cor-
po é robusto e pesado, possui cauda achatada e larga, disposta na horizontal. 
Sua cabeça é bem pequena e seu pescoço não é definido, exibindo diversas 
rugas e dobras.

Os lábios possuem grande flexibilidade e têm pelos em sua parte superior. 
O focinho é largo e possui dois orifícios na frente para respiração. Todo o seu 
corpo possui pelos muito finos. Cada uma das nadadeiras peitorais possuem 
três ou quatro unhas em suas pontas. Sua pele geralmente é marrom ou cinza 
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com manchas em tons esverdeados por causa das algas. Sua dentadura é 
bastante reduzida e seus molares estão em constante regeneração.

Sua taxa reprodutiva é bem baixa. Normalmente, a fêmea tem um filhote a 
cada três anos, sendo que a gestação demora cerca de um ano e a amamen-
tação do bebê dura mais dois anos. 

Extraído do site Cultura Mix 
(bit.ly/peixe-boi-marinho), acesso em 10/12/2018

DE PAPO (AMARELO) PRO AR

JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO 
Caiman latirostris

Réptil crocodiliano da família Alligatoridae e gênero Caiman, o jacaré-de-
-papo-amarelo é encontrado no sudeste da América do Sul como nas bacias 
dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e São Francisco, sendo comum desde o 
extremo leste do Brasil até o Uruguai. Espécie ligada a hábitats aquáticos, tem 
uma variedade de ambientes úmidos à disposição, como pântanos, charcos, 
rios e riachos, que tenham uma vegetação densa ao seu redor. O jacaré-de-
-papo-amarelo pode ser encontrado em águas salobras e salgadas, chegando 
a habitar mangues no litoral, como os encontrados em ilhas costeiras no 
sudeste do Brasil.

O nome popular tem origem na característica que esse animal apresenta 
na fase de acasalamento, quando a área de baixo da boca fica amarelada. Já 
o nome científico latirostris (nariz largo) vem do latim lati (largo ou amplo) e 
rostris (nariz ou focinho).

Pode medir entre 2 e 3,5 metros. Os jacarés desse tipo só ficam com a 
cor verde-oliva na fase adulta. Pequenos, tendem a ser amarronzados com 
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listras pretas e pontos escuros na cabeça e na lateral da mandíbula inferior. 
Os mais velhos são quase negros. Os machos têm o corpo e a cabeça 
maiores que as fêmeas e mordida tão forte que é capaz de romper o casco 
de uma tartaruga.

A alimentação varia entre insetos, moluscos, crustáceos, peixes, aves e 
até morcegos e outros tipos de répteis. E, claro, os exemplares maiores cap-
tam as presas maiores. Nos ambientes onde o jacaré foi eliminado, cresce a 
incidência de barriga d’água entre a população e o gado que ficam próximos 
aos rios, pois ele se alimenta do molusco que transmite a doença. 

O acasalamento se dá entre agosto a janeiro no Brasil; em janeiro no Uru-
guai e de janeiro a março na Argentina – os meses mais quentes do ano nes-
ses países. O calor ambiental é necessário para a incubação. A reprodução 
pode ocorrer na terra ou em charcos úmidos, ilhas fluviais ou florestas perto 
da água e em locais em que bate pouco sol. Os ninhos são feitos de folhas, 
gravetos e, eventualmente, terra, quando não há matéria orgânica suficiente.

Cada fêmea é capaz de pôr, em média, de 20 a 35 ovos no ninho e, depois 
disso, só se afasta deles para se alimentar. Ovos de jacaré são alimentos 
para teiús, quatis, raposas, macacos e diversas aves aquáticas. Nascem mais 
fêmeas ou machos da ninhada dependendo da temperatura de incubação: 
entre 29ºC e 31ºC os filhotes nascem todos fêmeas; se chegar a 33ºC, a ten-
dência é nascer apenas machos; e com 34,5ºC, há chance de nascer jacarés 
de ambos os sexos. No momento da eclosão, entre 65 e 90 dias depois da 
postura dos ovos, os filhotes, ainda dentro dos ovos, chamam a mãe com um 
ruído que fazem com a garganta. A fêmea adulta destrói o ninho e carrega 
os filhotes na boca até a água. No primeiro ano de vida, os pequenos jacarés 
permanecem próximos ao local de nidificação e são protegidos tanto pela 
mãe quanto pelo pai. Podem viver até 50 anos.
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UMA GRAÇA DE GARÇA

GARÇA-BRANCA
Ardea alba
 

O longo pescoço em forma de S é a característica mais marcante dessa 
ave de grande porte – tanto que seu outro nome vulgar é garça-branca-gran-
de. Ela é vista nos mangues brasileiros, mas não é exclusiva dele, pois pode 
ser encontrada em quase todo o continente americano, do sul da América do 
Sul (Patagônia) até em partes do sul do Canadá. Do outro lado dos oceanos, 
também faz parte de ecossistemas da África subsaariana, da Europa ocidental 
e da Indonésia. 

Como o nome diz, suas plumas são brancas, porém seus membros inferio-
res são pretos e o bico é alaranjado. Um adulto chega a pesar 1 quilo, ter por 
volta de 1 metro de altura e uma envergadura da asa que pode ultrapassar 
1,5 metro. 

Pertencente à família Ardeidae, vive em ambiente em que haja água – doce 
ou salgada – por perto, como praias, riachos, rios, pantanais e mangues, 
entre outros. A garça-branca se alimenta de outros animais (basicamente, pei-
xes, sapos e rãs, répteis, ratos e outros animais de pequeno porte). Sua tática 
para pegar a presa é esperar que ela se aproxime dela. Caminhando lenta-
mente ou ficando imóvel, quando um animal se aproxima, ele é rapidamente 
capturado pelo bico comprido da ave, que o engole.

As garças são monogâmicas e vivem em colônias que podem incluir ou-
tras espécies de garças. O ninho, sempre construído em árvores à beira das 
águas, pode receber de três a quatro ovos por vez e, depois que os filhotes 
nascem, demoram duas ou três semanas para aprender a voar. Elas podem 
ser bem agressivas: as crias mais fortes matam os seus irmãos mais fracos 
para comerem mais.
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Devido à sua plumagem branca, a garça-branca era bastante famosa nos 
Estados Unidos do século XIX. A beleza de suas plumas já deixou a população 
dessa ave em situação crítica, pois era muito procurada por exploradores, que 
vendiam a plumagem para a indústria da moda. A caça ocorria principalmente 
no período de reprodução, pois nessa época aparecem penas diferenciadas 
(egretas) no dorso do animal, usadas como adorno em roupas e chapéus. A 
atuação de várias entidades ligadas à proteção dos animais conseguiu fazer 
campanhas e reverter o quadro: a população chegou a diminuir 95%. 

Fontes: site FCiências (bit.ly/ciencias-garça)  
e Governo do Brasil (bit.ly/gov-garça), acessos em 10/1/2019
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BELEZA POUCA É BOBAGEM

FLAMINGO 
Phoenicopterus ruber

 
Essa ave pertence ao gênero Neognathae. É grande e pode medir entre 

80 e 140 centímetros de altura. Sua característica mais marcante é o 
longo pescoço e a cor de suas penas. Os pés são equipados com quatro 
dedos – três frontais e um traseiro – unidos por uma membrana.

O bico do flamingo é em forma de gancho. Essa característica permite 
a ele buscar comida na lama.

Todas as subespécies de flamingos são rosas, variando entre o tom 
mais claro (europeu) até mais escuro (caribenho). A plumagem dos filhotes 
é clara e eles vão adquirindo o tom róseo com a alimentação, pois ingerem 
algas que contêm betacaroteno, uma substância química orgânica com 
pigmento róseo-avermelhado. Por isso, é possível determinar se um flamin-
go está bem alimentado apenas observando suas penas. 

A tonalidade da plumagem permite, entre outras coisas, que os machos 
encontrem uma parceira. Os com plumagem de tom mais forte são mais 
desejáveis como companheiros. Se suas penas forem muito pálidas, as 
fêmeas consideram-no doente ou fraco – portanto, sem condições de ter 
descendentes saudáveis.

Além de algas, essas aves se alimentam de camarões, crustáceos e 
plâncton que encontram em grandes áreas de água salgada ou alcalina, 
em profundidades rasas, ao nível do mar ou em altitudes de, no máximo, 
5 mil metros.

Os flamingos são encontrados em todos os continentes, exceto na 
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Oceania e na Antártida. As três subespécies mais comuns são a chilena, 
que também habita outras áreas do sul da América do Sul; a comum, na 
Europa, Ásia e África; e a rosa, no Caribe e na América Central, reconheci-
da pelo vermelho das penas.

Eles vivem em grupos de até 20 mil exemplares, são muito sociáveis e 
interagem continuamente com os outros membros da colônia.

Apesar de não estar em perigo de extinção, o hábitat natural do fla-
mingo está diminuindo devido à contaminação das reservas de água e 
ao abate da floresta nativa. A falta de chuvas em algumas regiões mudou 
drasticamente seus hábitos reprodutivos e reduziu as populações.

Quando ele atinge 6 anos de idade, já é capaz de se reproduzir. Para 
fazer isso, ele deve esperar pela época de acasalamento – sempre na 
estação chuvosa – e atrair uma parceira com um ritual ou “dança” de na-
moro. Os machos se limpam e viram a cabeça para impressionar a fêmea 
que desejam.

A fêmea põe um único ovo, branco, em um ninho em forma de cone que 
ela faz com galhos, pedras e lama. Ela e o pai compartilham a tarefa de 
chocar o ovo por cerca de seis semanas.

Quando nasce, o filhote é alimentado com uma espécie de “leite” produ-
zido pelas glândulas do trato digestivo dos pais. Depois de alguns meses, 
ele já desenvolveu seu bico e pode se alimentar como os adultos. É somen-
te aos 3 anos que suas penas adquirem um tom rosado.

Os flamingos são conhecidos por seu voo bonito e rápido, que pode 
chegar a 60 quilômetros por hora, e também por suas longas viagens: em 
um dia eles podem se deslocar por centenas de quilômetros em busca de 
comida para si e para os outros membros da colônia.

zi
ss

/i
St

oc
kp

ho
to

Adaptado do site Meus Animais 
(bit.ly/meusanimais-flamingo), acesso em 10/12/2018
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UM MERGULHO NO MAR

MARTIM-PESCADOR-GRANDE
Megaceryle torquata
 

Também conhecido como ariramba-grande, caracaxá, cracaxá, martim-ca-
chá, martim-cachaça e martim-grande, o martim-pescador pode medir cerca 
de 45 centímetros. Seu bico, azulado como as penas da cabeça e do dorso, 
chega a 8 centímetros e o ajuda na pesca ou na captura de peixes, crustáceos 
e répteis, que localiza mesmo quando está voando. Essa ave consegue parar 
no ar se for preciso, melhorando assim sua habilidade de caça. 

O martim-pescador apresenta ainda penas brancas no pescoço. Os ma-
chos têm penas alaranjadas no ventre e na parte inferior das asas. Já a fêmea 
tem penas azuis no peito e ferrugíneas no interior das asas.

Gosta de viver solitário ou com outro indivíduo da mesma espécie próximo 
a regiões abertas e com água – pode ser no litoral ou no interior (rios e lagos). 
É encontrado em toda a América do Sul, desde o sul do México até o extremo 
sul da Argentina e do Chile. 

O casal constrói os ninhos em barrancos ou rochas. A fêmea coloca de um 
a seis ovos por vez, que são chocados por 22 dias. O casal divide as tarefas 
no período de incubação, revezando-se, a cada 24 horas, no cuidado com as 
futuras crias.

 
Fontes: G1 (bit.ly/G1-martim) e Wikipédia 

(bit.ly/wiki-martim), acesso em 11/1/2019
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O ÍBIS BRASILEIRO

GUARÁ
Eudocimus ruber
 

A coloração vermelha predomina na plumagem do guará, mas no decorrer 
do seu ciclo de vida essa ave aquática vai experimentar tonalidades diferentes 
nas penas. Quando jovem, a plumagem é parda-escura e quando se reproduz 
as cores também variam. O guará é uma ave colonial que vive em áreas de 
manguezais e tem distribuição nas zonas costeiras do norte da América do 
Sul, em países como o Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Guianas e na Ilha 
de Trinidad e Tobago. Ocasionalmente, ele é encontrado nas Antilhas e Améri-
ca Central.  No estado do Pará, está associado à região do salgado paraense.

Alimentação
A coloração da ave está diretamente ligada à sua alimentação, baseada es-

sencialmente em crustáceos como algumas espécies de caranguejos e cama-
rões. Esses animais que compõem a base da dieta do guará possuem no corpo 
um caratenoide chamado cantaxantina, que é um pigmento vermelho. Ao se 
alimentar de caranguejos e camarões, que têm essa substância, o rubro da ave 
fica ainda mais vibrante. “No Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, com uma 
ração específica, a gente oferece esse caroteno para que eles cheguem a ter 
essa tonalidade bonita. O camarão, que também é oferecido na alimentação, 
ajuda nessa coloração”, explica Thatiana Figueiredo, bióloga do Parque Goeldi.

Os caranguejos conhecidos como sarará e maraquani são seus preferidos 
e, para retirá-los do mangue, o guará submerge seu longo bico, que tem uma 
curvatura direcionada para baixo, o que facilita a atividade. Na hora de comer, 
o guará caminha lentamente nos lamaçais e, com a ponta do bico dentro da 
lama, faz movimentos acelerados, abrindo e fechando. É característica das 
fêmeas da espécie ter o bico mais fino e mais claro do que os machos.
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Reprodução
A reprodução também interfere na coloração do guará.  Nesse período, o 

bico do macho fica ainda mais escuro e brilhante, já a fêmea mantém a colora-
ção original, com as pernas vermelho-esbranciçadas e o bico pardo com a pon-
ta preta. Para nidificar, escolhem extensas áreas de manguezais e vegetação 
mais densa e protegida, construindo seus ninhos nas copas das árvores.

No Zoobotânico do Goeldi, a reprodução foi estimulada com caixas que simu-
lam ninhos. Nessa tentativa, nasceram cinco filhotes no início do ano de 2015, 
que foram incorporados ao grupo de 15 espécimes no cativeiro. Como explica 
Alexander Lees, ornitólogo e pesquisador do Museu Goeldi, “o guará pode ser alvo 
de depredação de algumas espécies de águia que ainda ocorrem nessa região, 
mas, por ser uma ave de grande porte, ela tem poucos predadores naturais”.

O guará não é uma espécie ameaçada de extinção no Brasil, ainda assim 
sofre com a ameaça humana. “Na região há captura de filhotes e retiradas de 
ovos, além disso, a ave sofre por causa da perda de ambientes causada pela 
poluição e pela pressão antrópica, com a construção de vários empreendi-
mentos e grandes obras que estão previstas para a região do salgado paraen-
se e do Maranhão, no futuro”, afirma Lees.

No século XVI os tupiniquins e tupinambás disputavam os ninhais de guará 
para utilizar suas penas na confecção de adornos. Hoje, o ornitólogo destaca 
a importância econômica que a espécie agrega ao ecoturismo da região do 
litoral amazônico. “É um animal que os turistas sempre querem ver, então des-
sa forma têm certo valor econômico também. As pessoas deveriam pensar 
mais sobre essa ave e perceber que ela pode ser um símbolo do meio am-
biente em que vive, agregando importância econômica associada ao próprio 
ecoturismo”, finaliza o pesquisador.

Por Mayara Maciel – Ascom do Museu Goeldi 
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Extraído do site da EBC-Empresa Brasil de Comunicação 
(bit.ly/ebc-guará), acesso em 9/1/2019
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MIGRAR PARA REPRODUZIR

SUVACU-DE-COROA
Nyctanassa violacea
 

Encontrado nos mangues brasileiros 
desde o Amazonas até o Rio Grande do 
Sul, no Brasil, e dos Estados Unidos até 
o noroeste do Peru, no restante do con-
tinente americano, essa ave da família 
Ardeidae e da ordem do Pelecaniformes 
pode medir até 70 centímetros e pesar 
650 gramas. Também é conhecida como 
dorminhoco ou matrião em algumas re-
giões da Amazônia; e como sabacu, ta-
matião e taquiri, no Pará.

Possui seis subespécies:
Nyctanassa violacea violacea – encon-

trada nas regiões central e sudeste dos Estados Unidos da América até o leste 
do México e em Honduras.

Nyctanassa violacea cayennensis – existe da Colômbia até o leste do Brasil, 
na região costeira do Oceano Atlântico, do estado do Pará até o estado de 
Santa Catarina.

Nyctanassa violacea bancrofti – geralmente habita da Califórnia e região oes-
te do México até El Salvador e no Caribe.

Nyctanassa violacea gravirostris – encontrada na Ilha Socorro, na costa oes-
te do México.

Nyctanassa violacea caliginis – existe do Panamá até o Peru.
Nyctanassa violacea pauper – no Arquipélago de Galápagos.

Seu nome científico vem do grego (nux, noite; e anassa, rainha ou senhora) e 
do latim (violacea, com a cor de violeta), podendo ser traduzido como rainha da 
noite de cor violeta. Essa descrição, contudo, nada tem a ver com a aparência 
da ave: suas penas são de cor acinzentada e preta e a cabeça parece ter uma 
máscara, devido à faixa de penas brancas abaixo dos olhos. Uma faixa parecida 
fica no alto da cabeça, do bico ao pescoço, e no fim dela algumas penas se 
levantam, lembrando um penteado punk. Quando filhotes, têm penas marrons 
com algumas estrias alaranjadas.

Essa espécie se reproduz em colônias e a fêmea pode pôr de três a oito ovos, 
em ninhos construídos com galhos cruzados sobre arbustos ou árvores.

A dieta do suvacu-de-coroa é bastante variada, mas suas presas preferidas 
são os caranguejos pequenos. O bico pode variar de tamanho de acordo com as 
características das presas que costuma capturar.  

Fontes: sites WikiAves (bit.ly/suvacu-info ) e 
Portal G1 (bit.ly/fauna-suvacu), 

acessos em 21/1/2019
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NEM ABUTRE NEM GALO. É GAVIÃO MESMO

GAVIÃO-DO-MANGUE OU CARANGUEJEIRO
Buteogallus aequinoctialis

O nome científico é formado pelas palavras de origem grega buteo (abutre, 
urubu) e gallus (galo doméstico) e de origem latina aequinoctium, aequinoctialis 
(equinócio, equinocial), o que poderia formar uma descrição do tipo “abutre, ga-
vião ou galo do equinócio”. Nem abutre nem galo, ele é conhecido mesmo como 
gavião-caranguejeiro e mede cerca de 50 centímetros de altura. Da família dos 
acipitrídeos, suas penas tendem a ter coloração que variam do castanho-claro 
ao marrom-escuro, podendo apresentar bordas ou rajado de outras tonalidades, 
como o amarelado, o alaranjado ou até o preto. A cauda geralmente é preta ou 
marrom, com uma estreita faixa branca.

Normalmente é visto sozinho ou em pares perto de manguezais, pântanos 
e bordas de rios na costa atlântica da América do Sul, desde a foz do Rio 
Orinoco, na Venezuela. No Brasil, costumava ser encontrado em todo o litoral, 
até o estado do Paraná. Porém, hoje em dia, vive somente em algumas áreas 
do litoral norte e no Nordeste, podendo já ter desaparecido das demais re-
giões, pela falta de ocorrência. De acordo com a lista de animais em extinção 
de 2014 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio), o gavião-do-mangue já é considerado como animal “quase ameaçado”.

Pode ser observado planando nas alturas, principalmente nas horas mais 
quentes do dia. Alimenta-se, exclusivamente, de caranguejos (daí o seu nome 
popular). Para pegá-los, o gavião-do-mangue parte de um poleiro e, depois da 
captura, leva-os para um lugar seco. 

O casal de gavião-do-mangue costuma fazer acrobacias durante o voo na 
época de acasalamento – tais como mergulhos no ar, voos circulares e perse-
guições, emitindo assobios e ruídos que lembram uma risada. A fêmea coloca 
um ovo por vez em ninhos construídos com gravetos à margem dos rios.

Fontes: sites Aves de Rapina Brasil (bit.ly/gaviaomangue-ave)  
e Ornitologia (bit.ly/gaviaomangue-info), acessos em 21/1/2019
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