Território Pesqueiro: Biodiversidade,
Soberania Alimentar do Povo Brasileiro.

OFICINA SOBRE A LEI DE INICIATIVA POPULAR – TERRITÓRIO DAS COMUNIDADES
TREDICIONAIS PESQUEIRAS
01- Hino da Campanha por
Território Pesqueiro
Letra e Música
Das Neves (PE), Teba (BA), Manuel Roberto (PA), Gilmar (BA)

Chegou a hora de defender / Nosso pedaço de chão
A terra é nossa isso por direito / Respeite nossa tradição
A nossa luta é por terra e água / Do litoral ao sertão
Lutamos por igualdade / com liberdade garantir o pão
Vem companheiro / Chega de indecisão
Vem engrossa a fileira / Desfralda a bandeira da
libertação
Vem companheira / Esse é o nosso momento
Venha de todos os lados / E de braços dados entrar no
movimento
Vamos juntos engrandecer / Nosso jeito de viver
Com território preservado / Nosso pescado é pra valer
Agora resta se organizar / Para impedir a degradação
Queremos é liberdade / Justiça, garra, determinação.

03- VEM CÁ
(..........................)Vem cá, vem correndo depressa para
se apresentar (bis)
Já vou, já vou essa luta é minha é sim senhor..
Já vou, já vou essa luta é nossa é sim senhora..
04- SUITE DO PESCADOR
(Dorival Caymmi)

Minha jangada ai sair pro mar vou trabalhar, meu bem querer
Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu
vou trazer
Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu
vamos agradecer.
Adeus, adeus pescador não se esqueça de mim
Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego pra não ter tempo
ruim
Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim.

05- O Que É, O Que É?
(Gonzaguinha)

Da pesca artesanal / Ecoa um grito no ar
Por território pesqueiro / Para viver e trabalhar
De norte a sul Ô que coisa linda / Ver a classe organizada
Juntando homens e mulheres / Seguindo a
marcha em caminhada

02- ORDEM E PROGRESSO
Este é o nosso País esta é a nossa bandeira
é por amor a esta Pátria Brasil
que a gente segue em fileira.
Queremos mais felicidade
no céu deste olhar cor de anil
No verde esperança sem fogo
bandeira que o povo assumiu.
Amarelo são os campos floridos
as faces agora rosadas
Se o branco da paz irradia
vitória das mãos calejadas.
Queremos que abrace esta terra
por ela quem sente paixão
quem põe com carinho a
semente pra alimentar a Nação
A ordem é ninguém passar fome
Progresso é o povo feliz
A Reforma Agrária é a volta
do agricultor à raiz.

Eu fico Com a pureza Da resposta das crianças
É a vida, é bonita E é bonita...
Viver! E não ter a vergonha De ser feliz
Cantar e cantar e cantar A beleza de ser
Um eterno aprendiz...
Ah meu Deus! Eu sei, eu sei
Que a vida devia ser Bem melhor e será
Mas isso não impede Que eu repita
É bonita, é bonita E é bonita...
E a vida! E a vida o que é? Diga lá, meu irmão
Ela é a batida De um coração Ela é uma doce ilusão
Hê! Hô!...
E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento?
Ela é alegria Ou lamento?
O que é? O que é? Meu irmão...
Há quem fale Que a vida da gente
É um nada no mundo É uma gota, é um tempo
Que nem dá um segundo...
Há quem fale Que é um divino
Mistério profundo É o sopro do criador
Numa atitude repleta de amor...
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Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver
Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é
E o verbo é sofrer...
Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a
força da fé
Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou
quiser...
Sempre desejada por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte só saúde e sorte...
E a pergunta roda e a cabeça agita
Eu fico com a pureza da resposta das crianças
É a vida, é bonita E é bonita...

Canta de dor
ô, ô, ô, ô, ô, ô...
E ecoa noite e dia é ensurdecedor
Ai, mas que agonia o canto do trabalhador.
Esse canto que devia ser um canto de alegria
Soa apenas Como um soluçar de dor
09- SEM MEDO DE SER DE SER MULHER
Pra mudar a sociedade do jeito que a gente
quer, participando sem medo de ser mulher (2x)

Sou eu pescador do rio, sou eu pescador do mar
Território pesqueiro, biodiversidade cultural
Soberania alimentar do povo brasileiro

Porque a luta não é só dos companheiros, participamos
sem medo de ser mulher.
Pisando firme sem pedir nenhum segredo...
Pois sem mulher a luta vai pela metade...
Fortalecendo os movimentos populares ...
Na aliança operária e camponesa...
Pois a vitória será nossa com certeza...

07- Xote Ecológico

10- PARA ONDE VÃO NOSSOS PIXES

06- Sou Eu Pescador

(Luíz Gonzaga)

Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar
E se plantar não nasce, se nascer não dá
Até pinga da boa é difícil de encontrar

Para onde vão nossos peixes que moravam no mar
Aonde estão os passarinhos que já não ouço cantar...
Já não tem mais a lagosta, já não dar mais para pescar.
Enquanto tudo se vai, só vem à fome ficar.

Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu.
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde é que está ?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu

Tudo estar diferente de antigamente, dos tempos passados.
Tenho bem na memória que era outra história está tudo
mudado.
Vejo falar de mudança, mas somente a ganância aumenta
demais, antes tinha lagosta do tipo primeira, hoje não tem
mais. (bis)

Ninguém ouviu um soluçar de dor
No canto do Brasil

Já estou preocupado, olhando o passado analiso o futuro.
Vejo que a natureza fonte de beleza e de um ar que é puro
Estar sendo atacada por grandes queimadas, projetos
barragens.
É triste a natureza perder a beleza de suas paisagens. (bis).

Um lamento triste sempre ecoou
Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro e de lá cantou

NO RIO E NO MAR: Pescadores na luta!

08- Canto Das Três Raças
(Clara Nunes)

NOS AÇUDES E BARRAGENS: Pescando liberdade!
Negro entoou um canto de revolta pelos ares
No Quilombo dos Palmares onde se refugiou

HIDRONEGÓCIO: Resistir!
CERCA NAS AGUAS: Derrubar!

Fora a luta dos inconfidentes
Pela quebra das correntes nada adiantou
E de guerra em paz de paz em guerra
Todo o povo dessa terra quando pode cantar

