
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE LARANJITUBA E ÁFRICA – 

MUNICÍPIO DE MOJU/PA: relação da EJA com costumes e tradições de base africana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CEARÁ 

2012 



 
 

SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE LARANJITUBA E ÁFRICA – 

MUNICÍPIO DE MOJU/PA: relação da EJA com costumes e tradições de base africana. 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Ceará, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, para obtenção do título de 

Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Henrique Cunha 

Júnior 

 

 

 

 

FORTALEZA – CEARÁ 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências Humanas 
 

 
L71e Lima, Sandra Helena Ataíde de. 

Educação e comunidades quilombolas de Laranjituba e África – município de Moju/PA: relação da 
EJA com costumes e tradições de base africana / Sandra Helena Ataíde de Lima. – 2012. 

99 f. : il. color., enc. ; 31 cm. 
 
Mestrado (dissertação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Educação, Programa de 

Pós-Graduação em Educação Brasileira, Fortaleza, 2012. 
Orientação: Prof. Dr. Henrique Cunha Júnior. 
 
   
1. Educação de jovens e adultos – Moju (PA). 2. Quilombos – Estudo e ensino – Moju (PA). 3. 

Negros – Moju (PA) – Usos e costumes. I. Título. 
 

          CDD   374.012098115  



 
 

SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA 

 

 

EDUCAÇÃO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE LARANJITUBA E ÁFRICA – 

MUNICÍPIO DE MOJU/PA: relação da EJA com costumes e tradições de base africana. 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal do Ceará, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, para obtenção do título de 

Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Henrique Cunha 

Júnior 

 

 

 

 

APROVADA: _______ / _______________ de 2012. 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. José Gerardo Vasconcelos 

Avaliador – UFC 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Dr. Ivan Costa Lima 

Avaliador – UFPA 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Henrique Cunha Júnior 

Orientador – UFC 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elinda, Oton e Hildegardes, mesmo não 

estando aqui presentes, tenham certeza, vocês 

sempre serão meus grandes incentivadores. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pelo ânimo em estar de bem com a vida. 

Aos meus filhos, Iasmim e Hildegardes, pela compreensão. 

Aos meus irmãos, por acreditarem. 

Aos colegas, pela colaboração. 

Aos quilombolas de Laranjituba e África, pela confiança. 

Ao meu orientador, pelos esclarecimentos. 



 
 

RESUMO 

 

O estudo “EDUCAÇÃO E COMUNIDADES QUILOMBOLAS LARANJITUBA E 

ÁFRICA – MUNICÍPIO DE MOJU/PA: relação da EJA com costumes e tradições de base 

africana” foi realizado no Território Quilombola do Caeté. A obra de Antonio Olinto, trilogia 

Alma da África, texto literário que apresenta a África com seus costumes e tradições, 

problemas políticos, humanos, culturais desde a independência das antigas colônias na África, 

fundamenta os costumes e tradições africanos. O objetivo é investigar se o processo educativo 

da EJA considera os costumes e tradições africanas das comunidades Laranjituba e África. O 

estudo sobre a EJA começa no processo de industrialização e concentração nos centros 

urbanos, ocorridos a partir da década de 30, quando há consolidação de um sistema de 

educação no Brasil. Na primeira fase da pesquisa, foi realizada ampla revisão bibliográfica e 

documental, com análise de textos escritos sobre o negro no Pará e a EJA em busca do 

entendimento sobre o processo educativo para verificar se ele considera costumes e tradições 

africanas. Na segunda fase, foi adotada a Pesquisa Colaborativa, desenvolvida em reuniões 

com 28 participantes entre professores, alunos e pais que trabalharam conjuntamente em 

apoio mútuo, com objetivos comuns e pactuados pelo grupo envolvido. O estudo concluiu 

que, apesar de já existir esforço da secretaria de educação do município de Moju em construir 

uma proposta curricular para a EJA, elaborada pelos professores, com metodologia específica 

para remanescentes de quilombos, ainda faltam muitos outros esforços a fim de que o 

processo de ensino nas escolas das comunidades quilombolas Laranjituba e África de fato 

coloquem em prática as metodologias específicas da proposta curricular. Assim, a pesquisa 

traz relevante contribuição às Diretrizes da EJA do município de Moju, bem como aos cursos 

de Aperfeiçoamento e Especialização ofertados pelo IFPA que desenvolve formação no 

município de Moju. 
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ABSTRACT 

 

The present study introduces the subject “Education and maroon community: EJA’s 

relationship with customs and African traditions in the maroon Communities África and 

Laranjituba in Moju/PA”, conducted in the Caeté’s Maroon Territory. Antonio Olinto’s  

work, Alma da África trilogy, a literary text that introduces an Africa with its customs and 

traditions, political, human and cultural issues since the independence of the ancient colonies 

grounds the customs and African traditions. The main goal is to research if the EJA’s 

educative process considers the customs and African traditions of Larajituba and África 

communities. EJA’s study starts during the process of industrialization and concentration at 

downtown, nearly 30’s, when the Brazilian system of education gets finally consolided. The 

first stage of the research was realized with a great bibliographical review, by examining 

written texts about the black people in Pará and EJA searching out about if the educative 

process really considers those customs and African traditions. The second stage adopted a 

Collaborative Research, developed in reunions with 28 participants, among teachers, students 

and parents, who acted in a mutual supportive, with shared goals and agreed by the group 

involved. The study concluded that in spite of the effort in provide a curricular proposal for 

EJA, realized by the Moju’s department of education, with a specific methodology for those 

remaining maroons, there’s still such a lot of efforts so that the educational process in the 

Laranjituba e África maroon communities practice the specific methodology of the curricular 

proposal. The research brings a relevant contribution to the EJA’s guidelines of Moju’s 

county, as well as to the Enhancement and Specialization courses offered by IFPA training 

that develops in the county of Moju. 
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INTRODUÇÃO 

As raízes histórico-culturais brasileiras indicam uma série de desigualdades 

sociais principalmente quando se referem à educação que sempre foi um privilégio das classes 

favorecidas, muito embora as políticas educacionais busquem mostrar uma imagem de 

sucesso; porém, a realidade não condiz com a prática, o que gera exclusão, pois cidadãos com 

baixa renda permanecem sem acesso ao direito de frequentar escolas bem estruturadas, com 

profissionais qualificados. 

Para resolver problema como esse é fundamental a adesão ao propósito de 

mudança social a fim de garantir ao cidadão uma inserção digna na sociedade, para a 

obtenção de um futuro melhor. 

A história educacional tem revelado uma política alheia aos resultados dos índices 

educacionais que se apresentam, pois os registros estatísticos demonstram desigualdades, 

insucessos e exclusões, especialmente aos cidadãos pertencentes aos segmentos sociais onde 

impera a carência social, econômica e cultural com privações constantes e falta de 

oportunidade, como tem acontecido com jovens e adultos quilombolas do município de Moju, 

no estado do Pará, que tiveram oportunidade tardia de acesso à educação escolar. 

Ao ler o livro “A Casa da Água”, da Trilogia Alma da África de Antonio Olinto, 

leitura solicitada pelo orientador, Prof. Cunha, senti interesse em levantar discussão sobre a 

cultura africana, de acordo como ela é apresentada no texto literário de Antonio Olinto, que 

conta a saga de Mariana, neta de uma africana que fora escravizada no Brasil. A avó da 

menina resolve voltar para a África, levando a filha e a neta e, na África, Mariana assimila a 

cultura do povo africano com o qual passa a conviver. A forma como o autor trata o enredo 

despertou a ideia de verificar se o ensino da Educação de Jovens e Adultos em comunidade 
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quilombola envolve a cultura africana. Assim, busquei como objeto de estudo “Educação e 

comunidade quilombola: relação da EJA com costumes e tradições afro-brasileiras”.  

O estudo foi realizado no Território do Caeté, mais especificamente nas 

comunidades de Laranjituba e África, que são localidades de forte tradição afro-brasileira e se 

encontram localizadas, conforme mapa a seguir. 

 

 

Foto: Museu Paraense Emílio Goeld. 

 

Tive inquietações e por isso quis saber: a Educação de Jovens e Adultos nas 

comunidades quilombolas Laranjituba e África, considera costumes e tradições africanas? 

Essa problemática foi norteada pelas seguintes questões: 

 Quais os costumes e tradições africanos? 

 Que tradição e costumes africanos existem nas comunidades quilombolas 

Laranjituba e África do município de Moju? 

 De que forma o processo educativo da EJA nas comunidades Laranjituba 

e África considera os costumes e tradições africanas presentes na 

comunidade? 

 

A pesquisa ora apresentada traz relevante contribuição às Diretrizes da Educação 

de Jovens a Adultos do município de Moju, bem como aos cursos de Aperfeiçoamento e 
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Especialização ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – 

IFPA. 

A relevância para o município de Moju está pautada, também, no fato, primeiro, 

de que o estudo científico é incipiente no município. Apesar de a Universidade Estadual do 

Pará – UEPA – ofertar, há uma década, cursos de licenciatura no seu campus localizado na 

cidade de Moju, somente nos últimos anos é que começou haver maior interesse por parte da 

academia em desenvolver pesquisa no município e somente agora a gestão municipal de 

educação tem dado apoio, a estudantes e educadores que se interessam pela pesquisa sobre o 

município, por compreender que assim estará contribuindo com dados científicos sobre o 

município. 

Quanto à relevância para o IFPA, compreendo que o resultado da pesquisa 

contribuirá com o currículo de cursos como o Curso de Educação para as Relações Étnico-

Raciais, Curso de Aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade na Escola, Curso de 

Especialização e Aperfeiçoamento em Pro-EJA, que são ofertados pelo Instituto em seus 

campi, como aconteceu em Moju, os quais foram procurados, principalmente, pelos 

professores que atuam em escolas de comunidades do campo, entre elas as que estão em 

território quilombola. 

Para mim, a satisfação de apresentar dados que contribuirão com a Secretaria 

Municipal de Educação, pois ela poderá utilizar os resultados da pesquisa para redimensionar 

a diretriz curricular da Educação de Jovens e Adultos, além da satisfação pessoal.  

A fim de buscar resposta ao problema e às questões norteadoras, formulei o 

seguinte objetivo geral: 

 Investigar se o processo educativo da EJA considera os costumes e 

tradições africanas das comunidades Laranjituba e África, no 

município de Moju. 
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Para construir o caminho da pesquisa com a finalidade de alcançar o objetivo 

geral, formulei os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar estudos sobre costumes e tradições da cultura africana (na 

obra de Antonio Olinto)  

 Elencar costumes e tradições nas comunidades quilombolas 

Laranjituba e África no município de Moju; 

 Verificar se o processo educativo da EJA considera costumes e 

tradições africanas nas comunidades quilombolas Laranjituba e 

África. 

Para chegar aos objetivos propostos a fim de ter respostas à problemática 

formulada, fiz o estudo, com as seguintes categorias: costumes e tradições africanas, 

quilombolas e educação de jovens e adultos. 

Os estudos sobre costumes e tradições da cultura africana foram fundamentados 

na obra de Antonio Olinto, em sua Trilogia Alma da África, texto literário que apresenta a 

África com seus costumes e tradições, seus problemas políticos, humanos, culturais desde a 

independência das antigas colônias. Sua obra traz experiências, pois Olinto foi Adido Cultural 

em Lagos, na Nigéria, na década de 60. 

Não foi intenção na pesquisa buscar conceito em teóricos que tratam 

especificamente sobre cultura, mas sim de buscar os costumes africanos vistos por olhos 

artísticos e a obra de Olinto apresenta esse tema de forma leve, descontraída, que leva o leitor 

a sentir-se dentro da própria África. 

Sobre a Educação de Jovens e Adultos, busquei a sua história desde o processo de 

industrialização e a concentração nos centros urbanos, ocorridos a partir da década de 30, 

quando começa a consolidação de um sistema de educação no Brasil. 

Nesta pesquisa, utilizei como forma de análise a abordagem qualitativa, que 

prioriza a compreensão do fenômeno em foco, por meio da interpretação do seu sentido como 

eixo central de desenvolvimento. O uso da abordagem qualitativa, neste estudo, é justificado 
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por suas características próprias de análise, cuja fonte de dados, foi o ambiente natural e o 

investigador foi o elemento principal na obtenção dos dados pela aproximação da realidade, 

sem ser um estudo etnográfico.  

Na primeira fase da pesquisa, fiz uma ampla revisão bibliográfica conjuntamente 

com a pesquisa documental, analisando textos escritos por pesquisadores que tratam sobre o 

negro no Pará, desde a Província do Grão Pará; na área da Educação de Jovens e Adultos, 

busquei documentos oficiais e não oficiais em busca do entendimento sobre a participação do 

público alvo da pesquisa no processo educativo da EJA para verificar se ele considera 

costumes e tradições africanas. 

A pesquisa bibliográfica serviu para o levantamento do conhecimento disponível 

na área, identificar as teorias produzidas, analisar e avaliar sua contribuição para o auxílio, a 

compreensão ou explicação do problema objeto da investigação. Para Lakatos e Marconi 

(1992), pesquisa bibliográfica é a que se desenvolve tentando explicar um problema, 

utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras que 

tratam sobre a temática.  

Nesse sentido, reuni dados de diversas fontes com a finalidade de captar 

informações que auxiliaram na obtenção dos objetivos, com referencial específico que 

contribuiu para a fundamentação teórica desenvolvida sobre o tema e o problema de pesquisa.  

Segundo Koche (1997, p. 122), a pesquisa bibliográfica 

[...] se desenvolve tentando explicar um problema utilizando o conhecimento 

disponível a partir das teorias publicadas em livros, congêneres. Na pesquisa 

bibliográfica o investigador irá levar o conhecimento disponível na área, 

identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para 

auxiliar a compreender ou explicar o objeto da investigação. 

 

Realizei a pesquisa documental que se assemelha à pesquisa bibliográfica, todavia 

as fontes foram documentos e não apenas livros publicados e artigos científicos divulgados, 

como é o caso da pesquisa bibliográfica. Entendendo por documento qualquer registro escrito 
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usado como fonte de informação. Dentre os documentos, busquei a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que regulamenta a Educação no Brasil. 

Durante a qualificação do projeto de mestrado, a banca examinadora sugeriu que a 

coleta de dados fosse feita através da Pesquisa Colaborativa. Com isso, verifiquei a 

necessidade de reformular a metodologia do projeto de pesquisa, pois já havia iniciado a 

pesquisa empírica como coleta de dados a partir de fontes diretas (pessoas) que vivenciaram a 

participação na Educação de Jovens e Adultos para verificar se havia relação com a cultura 

africana. 

Busquei, conforme sugestão da banca examinadora de qualificação, ler 

publicações de autoria de IBIAPINA (2007, 2008) e tomei conhecimento de que “a pesquisa 

colaborativa surge no âmbito da educação como alternativa para o desenvolvimento de 

estudos considerados emancipatórios.” (2008, p.25). 

Assim, adotei a Pesquisa Colaborativa, pois os partícipes trabalham 

conjuntamente em apoio mútuo, cujos objetivos a serem atingidos são comuns e pactuados 

pelo grupo envolvido, a liderança é compartilhada, a condução das ações é feita pela 

corresponsabilidade. Os sujeitos que fazem parte da investigação são dinâmicos, em constante 

interação entre eles. 

Com a Pesquisa Colaborativa, deixa-se de investigar sobre o sujeito, passando a 

investigar com o sujeito, contribuindo para que este se reconheça como produtor ativo do 

conhecimento, da teoria e da prática, transformando o próprio contexto de trabalho. 

(IBIAPINA, 2008). 

A fundamentação teórico-metodológica que tem como base a Pesquisa 

Colaborativa enquanto modalidade de pesquisa tem partícipes que trabalham conjuntamente e 

se apoiam mutuamente, visando atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo, 

com liderança compartilhada e corresponsabilidade pela condução das ações. 
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A linguagem neste cenário é vista como instrumento psicológico que possibilita 

compreender diferentes problemas da realidade, ou seja, a prática da leitura acontece no 

processo de interação social, dando oportunidade a questionamentos, compreensões, novas 

construções, aprendizagem e desenvolvimento dos partícipes. 

A pesquisa colaborativa compreende que o processo investigativo deverá ter como 

pressuposto oferecer aos sujeitos, envolvidos na pesquisa, condições formadoras e 

incentivadoras da prática reflexiva, o que facilitará a transformação das condições de vida e 

de existência dos sujeitos. Entre os princípios que norteiam a pesquisa colaborativa estão a 

dupla função de pesquisa-formação e a reflexão crítica compartilhada que compõem o 

referencial metodológico da pesquisa que se pretende realizar. Assim, a pesquisa colaborativa 

possibilita reconciliar as dimensões pesquisa em educação, produção de saberes e a formação 

contínua, contribuindo para o avanço dos conhecimentos produzidos na academia e na escola 

(IBIAPINA, 2008). 

Além do princípio de dupla função de pesquisa e formação, há o princípio que 

trata de compartilhar a reflexão crítica. Segundo Ibiapina (2008), os partícipes precisam 

refletir juntos para que sentidos e significados sejam externalizados e, consequentemente, haja 

redefinição dos sentidos e significados de práticas adotadas nos processos educativos.  

Para Ibiapina e Ferreira (2007), a dimensão reflexiva de pesquisa é essencial à 

prática docente, pois desenvolve atitude científica para além dos conceitos espontâneos, 

possibilitando condição de ressignificação das práticas. A postura reflexiva crítica inter e 

intrapsicológica por parte dos partícipes poderá refletir mais significativamente, contribuindo 

para a formação de cidadãos cada vez mais críticos e conscientes de seu papel na sociedade. 

Nessa direção, ao se considerar as necessidades peculiares dos sujeitos envolvidos 

(alunos, professores, pais), torna-se imprescindível considerar as características da ação da 

reflexão crítica, que tem como foco instrumentalizar professores, para agir de forma a 
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compreender o processo de descrever, informar, confrontar e reconstruir práticas por meio de 

instrumentos organizados com essa finalidade. Assim, no percurso investigativo, fora adotada 

a sessão reflexiva como instrumento metodológico propiciador do princípio da dupla função 

de pesquisa formação e compartilhamento da reflexão crítica. 

A pesquisa colaborativa em contextos educacionais apresenta-se como 

possibilidade à negociação e tomadas de decisões em conjunto dos colaboradores a partir da 

compreensão da prática com a teoria, suscitando transformação de contextos, bem como das 

formas de ensinar/aprender e desenvolver dos indivíduos envolvidos. Ou seja, o poder 

docente em interpretar o saber, o saber-fazer, o saber-ser. 

A pesquisa colaborativa possibilita o desenvolvimento de saberes necessários à 

profissionalização, uma vez que com esse tipo de pesquisa os saberes são construídos em um 

contexto de colaboração. Ibiapina e Ferreira acrescentam que  

[...] essa nova maneira de pesquisar auxilia na compreensão e explicação das 

situações práticas educativas com vistas a transformar a realidade das escolas e dos 

professores, pois proporciona o aprendizado de atitudes que se voltam para o 

desenvolvimento profissional. (2007, p. 22). 
 

Os professores participantes não são apenas objeto de análise, mas sujeitos 

cognoscentes, ativos, agentes que contribuem com a produção de novos conhecimentos, 

imbuídos de uma postura de corresponsabilização a respeito das situações nas quais estão 

inseridos. 

A pesquisa colaborativa rompe com a lógica da racionalidade técnica que se 

restringe a descrever e analisar a prática pedagógica. Os docentes nesse contexto, junto com o 

pesquisador tomam parte do processo investigativo e assim, “as pesquisas deixam de ser sobre 

o professor e passam a investigar com o professor” (IBIAPINA, 2008, p. 12). 

Segundo Ibiapina (2008), o diferencial dessa investigação está em dar conta da 

realidade microssocial sem perder de vista o aspecto histórico e político do macro contexto 

social, possibilitando aos indivíduos compreenderem a ligação entre o que eles vivem e 
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acreditam o que lhes é dito ou imposto. Dessa maneira, a pesquisa-ação colaborativa se 

diferencia de outras, sobretudo pela valorização das atitudes de colaboração e reflexão crítica, 

visto que os pares, calcados em decisões e análises construídas por meio de negociações 

coletivas, tornam-se co-usuários e co-autores de processos investigativos delineados a partir 

da participação ativa, consciente e deliberada. (Ibiapina, 2008, p. 26) 

Todas as sessões de reflexão colaborativa foram realizadas nas dependências da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Lima, na comunidade África, pois sua 

localização, por ser central, facilitava para a participação dos moradores da comunidade 

Laranjituba e de outras comunidades próximas poderem, também, participar. 

As reuniões, registradas em gravação de voz e registro escrito, tiveram 

participação de professores, alunos jovens e adultos, além de alguns pais, num grupo formado 

por 28 pessoas. 

Nas reuniões, foram discutidos vários assuntos: origem da comunidade 

quilombola, origem dos nomes das comunidades quilombolas, as danças, as festas, a religião, 

as curas, as lendas, os mitos, a comida, a família, o casamento, o namoro. Os temas discutidos 

iam surgindo durante as reuniões. Como pesquisadora, procurei, apenas, conduzir os relatos a 

fim de relacionar com as situações apresentadas na obra de Antonio Olinto. O grupo mostrou-

-se participativo com interesse de relatar fatos, pois perceberam a necessidade do registro das 

memórias que aos poucos estão perdendo. 

As falas dos participantes e trechos da obra de Antonio Olinto serviram para 

ilustrar sobre os costumes africanos e os costumes nas comunidades quilombolas. A pesquisa 

trata também sobre a história do negro no Pará, a história de Moju, a história do negro em 

Moju, a Educação de Jovens e Adultos em Moju e a relação dos costumes e tradições das 

comunidades Laranjituba e África com o processo educativo de EJA. 
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I CAPÍTULO 

1.1 História do negro na Província do Grão Pará: uma introdução. 

Na Região do Grão-Pará, a influência da população africana, quando comparada 

às regiões da Bahia e Pernambuco, foi em menor escala. No entanto, constituiu parte 

significativa da mão de obra devido ao escravismo negro.  

Devido ao empreendimento agrário, o número de africanos foi intensificado a 

partir do século XVIII quando passa a ser fundamental para a produção instalada neste 

período histórico. Antes, a mão-de-obra indígena local era suficiente e natural. Assim, a mão-

de-obra africana não encontrou campo para a sua experiência física e só começará, realmente, 

a sua expressividade efetiva com a Companhia do Comércio do Maranhão. Paulatinamente a 

população negra tem importância nas dinâmicas social, cultural e econômica na Amazônia. 

Para um estudo aprimorado sobre o negro no Pará, é interessante investigá-lo em 

três fases distintas da história regional, segundo Salles (1971). A primeira refere-se à 

introdução do negro na Amazônia, como em todo o resto do país, com a finalidade de 

substituir o índio no trabalho, permanente e sedentário, da lavoura de mantimentos. Ao índio, 

a princípio buscado de suas aldeias com esse objetivo, ficaria reservada a tarefa de colher 

especiarias do interior e ajudar na penetração da Amazônia, devido ao seu profundo 

conhecimento sobre ela. 

A segunda, ligada ao ciclo das drogas do sertão (pimenta do reino, canela, 

baunilha, cravo, urucum, sementes oleaginosas), além de ervas medicinais e outras especiarias 

nativas da região, que se procedera, com toda a força, ao iniciar uma nova experiência agrária, 

o que explicaria a introdução de negros na Amazônia. 
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A terceira, pela estabilização, a partir da Independência até a Abolição, momento 

em que ocorrem pruridos de libertação e uma pequena ascensão social do negro pela expansão 

agrícola e pecuária, bem como pelo ciclo da borracha. 

A presença do negro, na Amazônia, não foi tão intensiva como no restante do 

Brasil. O pequeno número de negros encontrados, na região, deve-se à utilização do índio em 

muitos dos trabalhos que, em outras regiões, eram desenvolvidos pelo negro. O trabalho 

ressaltaria o que se devia ao negro na sua constituição, nas suas experiências de trabalho e de 

vida, e nos ramos e tendências da população amazônica. A sua presença talvez se apresentasse 

sob um ângulo ainda pouco conhecido.  

A presença do negro, na Amazônia, fora muitíssimo conflitante com a presença 

indígena. Vicente Salles, em O negro no Pará (1971), apresenta “uma interpretação” para 

comprovar que o negro “não deixou de plasmar aí a sua personalidade, de influir étnica e 

culturalmente, além de constituir, durante todo o regime da escravidão, o suporte da economia 

agrária”. 

Após a fundação da cidade de Belém, os portugueses empenharam-se em 

conquistar de maneira efetiva a região, que foi marcadamente iniciada pela guerra aos 

holandeses, franceses, ingleses e irlandeses. A incorporação da Amazônia ao espaço 

geográfico ocupado pelos portugueses foi resultado da campanha contra os estrangeiros que 

exploravam feitorias no baixo Amazonas, negligenciadas pelos espanhóis. 

Belém não poderia subsistir se não possuísse, em seu entorno, a lavoura de 

mantimentos. Por isso, instalados no Forte do Presépio, os portugueses providenciaram a 

vinda de colonos para iniciar trabalhos agrícolas – a cargo de mão-de-obra escravizada. 

O escravismo, no Pará, acompanhou os passos dos colonos lusitanos. Em 1637, 

duas décadas após a fundação de Belém, entre os seus duzentos moradores havia “muitos 

escravos”. 
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Em 1637 suas [de Belém] condições existenciais representavam-se em 200 

moradores, muitos escravos, um vigário da paróquia, várias aldeias indígenas 

nas cercanias, dois pequenos conventos, sendo um dos Frades de Santo 

Antônio e o outro dos Carmelitas. Os moradores praticavam uma pequena 

lavoura de espécies alimentícias e de algodão e de cana, esta para o fabrico de 

açúcar (REIS. 1945. p.145). 

A literatura a esse respeito não deixa claro quem eram os “muitos escravos” se 

eram negros ou indígenas. Na sua maioria, o termo “escravos” aparece como sinônimo de 

“negros”, da mesma forma como os autores confundem “população negra” com 

“escravizados”, pois sabemos que também existia população negra livre. 

O transporte de população para trabalhar, vinda da África para a costa brasileira, 

era muito mais lucrativo e já estava muito bem desenvolvido, porém, não despertou interesse 

à iniciativa privada para a abertura de um novo mercado, numa região pioneira e de 

perspectivas econômicas tão duvidosas. 

O pensamento de Pe. Antônio Vieira, para a Amazônia, conforme Azevedo (1930) 

era o de realizar a introdução, no trabalho escravizado, de africanos vindos de Angola por 

conta da coroa, além de proibir o resgate de índios, desenvolver as missões e entregar as 

aldeias aos padres da Companhia de Jesus. Pela organização do trabalho colonial, não era 

possível dispensar o braço servil. Então, que se sacrificasse o negro africano em benefício dos 

indígenas que os jesuítas queriam proteger, por isso propunham a troca, talvez para melhorar 

a situação econômica das igrejas, daí o interesse dos padres no comércio de ativos africanos. 

Como os colonos desejavam adquirir pessoas para o trabalho compulsório sempre 

em comercialização vantajosa, enveredaram pela caça aos selvagens, com a finalidade de usar 

o braço escravizado em suas lavouras. Porém, os jesuítas interpuseram-se aos negócios, 

contrariando o interesse dos colonos. 

Vale ressaltar que o comércio de negros era muito mais lucrativo que o comércio 

de indígenas, o que talvez tenha despertado o interesse dos padres jesuítas. 
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Para contornar a crise, a metrópole aceitou o desafio, organizando, em 1682, a 

Companhia do Comércio do Maranhão, que chamou a si o encargo de introduzir africanos no 

trabalho escravo. Assim, “Deu-se-lhe o contrato por 20 anos, com a obrigação de introduzir 

10.000 negros na colônia, durante esse prazo”. Simonsen (1957, p. 5)  

Para atividade não comercial, os portugueses empregaram grandes contingentes 

de população negra na construção de fortes como o Forte do Castelo, em Belém, e o Forte de 

São José, em Macapá. 

A produção agrícola desenvolvida pelos portugueses no Pará continuava muito 

lentamente. Os colonos tinham pouco interesse pelos negros vindos da África, pois chegavam 

escassamente e por um preço muito elevado. 

Com o rareamento do braço indígena, provocado pelo extermínio da raça, 

aumentado pelo estabelecimento das Missões, que criavam novos aproveitamentos 

para o indígena, principalmente nas regiões habitadas pelas tribos, foi-se agravando, 

cada vez mais, a situação nas grandes fazendas. Daí os remédios propostos: 

introdução do braço africano, formação de companhia de comércio, e muitos outros 

que não puderam remediar o mal, originando a série de contendas e as dificuldades 

de vida com que lutavam os colonos. (SIMONSEN, op. cit., 1957.p.320/1) 

 

A pequena agricultura, desenvolvida pelos colonos, exigiu a concorrência de 

braços que não podia ser suprida somente pela rala imigração portuguesa, nem tampouco pelo 

incerto e precário comércio de negros africanos. Assim, chegaram ao Pará famílias de 

agricultores açorianos, que deram origem a importantes núcleos agrícolas. 

Tanta era a terra inexplorada, na região, que praticamente não tinha valor: a 

riqueza era medida pelo número de escravizados e outros trabalhadores não escravizados. 

Quando a metrópole aboliu a escravização do indígena. Os trabalhadores africanos passaram a 

ser, exclusivamente, a medida de valor dessa riqueza. 

Desde o início, as condições para o desenvolvimento do trabalho desenvolvido 

por negros na condição de escravizados, eram bastante desfavoráveis, pois os recursos dos 

colonos também eram escassos assim como o negro escravizado não se adaptava ao 

extrativismo, atividade econômica mais rentável na região. 
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O escravizado negro custava 100 mil reis, enquanto o indígena era vendido a 30 

mil reis e ainda “havia um lucro de quatrocentos por cento para a administração da fazenda 

real na colônia.” (AZEVEDO, 1930) 

 

Segundo SALLES (1971, p.27):  

Ainda não foi levantada a estatística do tráfico de peças da África para o Pará. Os 

historiadores não contam com elementos bastantes seguros para realizá-la. O tráfico 

foi realizado sob diversos regimes, tais como: 

a) assento, ou alistamento compulsório de negros cativos na África, geralmente 

negociados mediante contratos da fazenda real com particulares – realizados nos 

séculos XVII e XVIII; 

b) estanque ou estanco, monopólio atribuído às companhias de comércio; 

c) iniciativa particular – realizado irregularmente durante todo o período do tráfico; 

d) contrabando; 

e) comércio interno, também de iniciativa particular, que deslocou escravos 

sobretudo da praça da Bahia para Maranhão, e desta para o Pará, através dos 

caminhos terrestres e feito pelos chamados comboieiros. 

 

O valor de cada ser humano denominado como peça variava muito. Em 1680, o 

preço de cada pessoa negra escravizada era de 100$000 réis; em 1709, o negro escravizado do 

assento já era comercializado por 160$000 réis. O pagamento geralmente era feito com a troca 

de gêneros produzidos na própria terra africana como algodão e tabaco, que eram artigos de 

grande consumo em toda a costa de Guiné até Angola. 

O contrabando no comércio de africanos fora uma consequência do monopólio da 

coroa portuguesa e das empresas do tráfico mediante contratos, que eliminaram a iniciativa 

particular e a livre concorrência. 

A crescente escassez da mão–de–obra indígena e a política escravista imposta por 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado foram os principais fatores para a preferência pelas 

peças africanas. Mendonça Furtado, irmão de Marquês de Pombal, previu o estabelecimento 

de um verdadeiro mercado de seres humanos para o trabalho escravizado. 

Este mercado realmente existiu, não talvez nas proporções dos que se construíam na 

Bahia ou no Rio de Janeiro, nem tampouco parece ter sido exclusivamente negreiro, 

pois tudo indica que os armazéns da Companhia Geral de Comércio desempenharam 

esta função. Mais tarde, em torno da doca do Ver-o-Peso, vários estabelecimentos 

particulares se dedicaram à mercancia de escravos. Ali, em 1771, o governador 
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Fernando da Costa de Ataíde Teive, mandando sanear o desaguadouro do Piri, 

determinou a construção de um lagamar, onde também haveria estância segura e 

independente da guarda dos escravos: é a atual Doca do Ver-o-Pêso. (SALLES, 

1971, p. 44) 

 

Leis e posturas municipais passaram a regulamentar o comércio de escravizados. 

O presidente da província do Pará, Sebastião do Rêgo Barros, pela Portaria de 19 de maio de 

1854, considerando o que lhe expôs a Câmara Municipal de Belém, em ofício que lhe dirigiu 

no dia 12 do mesmo mês, sob o nº 35, resolveu aprovar, mesmo que provisoriamente, os 

artigos de posturas, entre eles: 

Artigo 13. “Ninguém poderá negociar com escravos, sem ter para esse efeito 

armazém público em casa térrea, ou loja, apresentando fiadores idôneos, que se 

responsabilizem pelos prejuízos que ocasionar, assinando termo nesta Câmara de 

não comprar escravos nem os receber para vender senão de pessoas reconhecidas 

como seus legítimos senhores ou que apresentem pessoas, estabelecidas, que como 

tais os afiancem; assim como que mostrem igualmente que os ditos escravos 

chegaram a este Império antes da proibição do tráfico de escravatura, obrigando-se a 

ter um livro, que será gratuitamente rubricado pelo fiscal respectivo, em que faça os 

assentos dos escravos que compra, ou recebe para vender, declarando a data da 

compra, ou recebimento, o sexo, nome, nação, préstimo, idade provável do escravo, 

assim como quaisquer sinais, por que se faça conhecido, declarando igualmente, 

quando, donde e como houve o vendedor: os quais assentos serão assinados pelos 

vendedores, sendo pessoas conhecidas, ou por quem se responsabilize por eles, não 

o sendo, serão patentes ao fiscal, ou qualquer autoridade policial, que o exija. Os 

infratores sofrerão a pena de 8 dias de prisão, e de 30 mil réis de multa além das que 

incorrerem pelo código”. 

 

Segundo Salles (1971), os contratos com a Companhia de Cacheu estipulavam a 

introdução de 145 escravizados anualmente, que deviam ser repartidos entre as capitanias do 

Maranhão e Pará, mas isso nem sempre ocorria. Ainda, segundo o mesmo autor, os 

documentos do Livro Grosso do Maranhão, de 1692 a 1708, indicam que essa quantidade foi 

regular, mas, no último ano, já se elevava a 200 peças, de acordo com o contrato feito com 

José de Azevedo. Porém, inúmeros documentos se referem a partidas de negros introduzidos 

por particulares no estado que não foram recenseadas. As estatísticas só passam a ser 

consistentes a partir da organização da Companhia Geral de Comércio o que acontece 

somente em 1755. 

Na época, havia uma predileção por negros sudaneses, importados diretamente de 

Bissau e Cacheu, portos da Guiné, como consta no depoimento do governador Manuel 
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Bernardo de Melo e Castro, em carta datada de 23 de janeiro de 1760, relatando a chegada ao 

porto do Pará de um navio com 140 pretos de Cacheu, todos vendidos em uma única tarde 

com dinheiro à vista:  

Sendo tanto o concurso da gente a fazer naquelas compras que os administradores da 

companhia se viram sumamente perturbados, e me disseram que na primeira ocasião 

em que vier outro navio me haviam requerer alguns soldados para evitarem a 

confusão de tanto povo, de cujo fato poderá V. Exa. compreender a necessidade e o 

desejo em que estes moradores se acham de que se lhes introduza maior número de 

pretos para poderem suprir o tráfico das suas lavouras. (Annaes, 8. 110-2) 

 

A importação de ativos africanos para a escravização não cessara até 1820. O 

último navio com imigrantes forçados vindos da África ocorreu, provavelmente, em 1834. 

Estava rompido, depois dessa data, o comércio direto de seres humanos vindos da África para 

o Brasil, mas a importação de outras províncias brasileiras continuou estimulada pela isenção 

de direitos de entrada, até as vésperas da assinatura da Lei Áurea. 

Não é possível calcular o número de negros introduzidos no Pará, na condição de 

escravizados. Pelo censo, em 1950, havia, no estado do Pará, 60.935 indivíduos classificados 

como pretos. Tomando-se a base de 53.217 africanos importados, isolando os dados não 

conhecidos, considera-se que o crescimento vegetativo da população negra, a partir da cessão 

do tráfico, foi muito lento e para reduzir-se a percentagem de 5,4% dos indivíduos 

recenseados naquele ano, o crescimento, comparado com o dos demais estoques étnicos, 

processou-se de modo muito irregular. Por outro lado, o rápido crescimento da população 

mestiça nesta sociedade que se apoiava na utilização de força de trabalho escravo, suprida por 

negros, não é um fenômeno que tem expressão apenas quantitativa. Em 1890, quando já é 

grande a influência do contingente nordestino imigrado, os mestiços naquela data perfazem 

cerca de 35% dos habitantes. 

São parcos os dados com os quais seria possível afirmar a procedência do negro 

africano que chegou ao Pará. A provisão de 18 de março de 1662 fala de negros de Angola, 

possivelmente de cultura banto. Já a provisão de 1° de abril de 1680 fala de negros da costa de 
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Guiné, de provável origem da África Ocidental, portanto não se tem precisão sobre o 

levantamento das diferentes nações introduzidas no Pará.  

Tem-se informação de que negros Mina foram desembarcados no Pará e 

Maranhão, grupo que se inclui na área das culturas sudanesas. Os negros chegados em 1753 

de Bissau, capital da Guiné Portuguesa, também podem ser incluídos nessa área. As notícias 

mais precisas sobre a introdução do negro de Angola, banto, datam de 1759. 

As informações sobre este assunto só aparecem no século XIX, retiradas de 

anúncios de jornais de Belém e São Luís. Nunes Pereira levantou 69 inventários no Cartório 

de Cachoeira do Arari e 10 no de Soure, localidades da ilha do Marajó, os quais lhe 

possibilitaram chegar a uma parte dos números. 

Em 1755, a criação da Companhia Geral de Comércio fez com que se efetivasse o 

a regularização do tráfico de negros de diferentes portos da África. Segundo o historiador 

Elias Alexandrino da Silva Correia, autor da obra História de Angola (1783), citada por 

Affonso de E. Taunay, a Capitania tirava de Cabo Verde e Cacheu melhor escravatura do que 

sai de Guiné baixa. A Companhia estendeu, também, suas atividades aos portos da Ásia.  

Do grupo de banto, vieram representantes de Angola, Congo, Benguela, Cabinda, 

Moçambique, Moxicongo, Maúa ou Macua, Caçanje etc. Do grupo da África Ocidental, 

Mina, Fanti-Achanti, Mali ou Maí ou Mandinga, Fula, Fulupe ou Fulupo, Bijogó ou Bixagô, 

Conforme anúncios de jornais, o Pará também recebeu negros de nação Fula, ou 

Peuls, que contribuíram com sua origem e cultura camítica, ligados ao grupo Guinéu-

Senegalês. A ilha do Marajó foi um dos lugares aonde chegaram, apesar de ter exigido poucos 

braços escravos, houve, contudo, considerável concentração de negros de diferentes nações. A 

que concorreu com maior número de indivíduos, enumerados nos inventários de Cachoeira do 

Arari e Soure, foi Angola. Seguem-se em ordem crescente, os Benguela, Mandinga, Cabinda, 

Caçanje, Mina , Calabar ou Carabá, Congo, Maúa ou Macua, Guiné, Fulupo, Bijogó, Mali, 
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Moçambique. Aparecem também indicações duvidosas, tais como Bareua ou Barana, Lalu ou 

Lalor, Pabana ou Babana. 

Os escravizados negros adquiridos nos mercados do Pará destinavam-se, 

sobretudo, aos trabalhos da lavoura, mas ao contrário da importação, houve também a 

exportação de escravizados. Mendonça Furtado ao apresentar ao rei a necessidade de 

introduzir levas consideráveis de trabalhadores africanos, para o soerguimento das lavouras, 

verificou que a praça de Belém era incapaz de absorver sozinha grandes e sucessivos 

carregamentos, em virtude da escassez de capital. Sugeriu, assim, que parte dos escravizados 

importados fosse encaminhada para a Capitania de Mato Grosso. Estabeleceu, com efeito, 

entendimento com Antônio Rolim de Moura, Governador daquela capitania, o que ficou 

documentado em várias peças publicadas por Marco Carneiro de Mendonça (A Amazônia na 

era pombalina), bem como nos Annaes da Biblioteca e Arquivo do Pará. Do total de negros 

escravizados importados, nunca menos de 1.500 pessoas por ano, um terço deveria ser 

remetido para as minas de Mato Grosso. Os restantes permaneciam no Pará. 

A contribuição cultural da população negra, na Amazônia, inicialmente, é 

sistematicamente diminuída, e até negada, no conjunto de seus valores constitutivos. O negro, 

menos ainda que o branco europeu (o lusitano), pouco deixou de sua presença na região. 

Perdera-se, gradativamente, na mestiçagem e hibridação a tal ponto de hoje apresentar 

percentuais irrisórios nos mesmos locais onde anteriormente sua presença fora considerável. 

A parcela negra da população fora apreciável durante certo tempo, em alguns centros urbanos 

e mesmo rurais com a soma de múltiplos fatores histórico-sociais – a proibição do tráfico, a 

abolição de escravatura, o começo de imigração organizada, o êxodo nordestino para a 

Amazônia etc. – mudaram a composição da população sem, contudo, ter deixado de ser 

significativa a população afrodescendente cuja cultura fora diluindo em contato, 

principalmente, com a cultura indígena. 
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Só é possível afirmar a legítima inclusão da população negra entre os 

componentes étnicos da população paraense, na segunda metade do século XVIII, quando há 

um grande afluxo de negros no Pará, acelerando o ritmo do desenvolvimento da cultura 

regional. Mas é muito difícil um levantamento estatístico do tráfico de peças da África para a 

Amazônia, como determinar sua procedência, assim como é difícil avaliar a imigração 

europeia e o extermínio dos grupos tribais indígenas. O que há é uma extrema 

heterogeneidade. Os contatos interétnicos aconteceram intensamente, isentos do mais 

rudimentar preconceito racial, fundindo três raças fundamentais: o branco, o índio e o negro.  

Na Freguesia da Sé, hoje Bairro Cidade Velha, a parte mais antiga e populosa da 

cidade de Belém, em 1787, havia recenseado 5.276 habitantes e possuía mais de 50% de 

moradores escravizados, precisamente 2.733 indivíduos pretos, tal como no mapa seguinte, 

elaborado com os dados contidos no Regimento dos Senhores Generais do Estado do Grão-

Pará.  

 

Mapa da População da Freguesia da Sé da Capitania do Pará 

(1º de janeiro de 1787) 
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462 1.525 556 2.733 

Total: 5.276 

Fonte: Código manuscrito nº 1083. Regimentos dos Senhores Generais do Estado do Grão-Pará (1655-1772). Arquivo Público do Pará. 

Apud: SALLES, 1971. 

 

O quadro apresenta o elevado índice de urbanização do negro na Capitania do 

Pará e em especial na cidade de Belém. Há um mapa, de 1793, sobre a população de Belém, 

cidade com 8.573 habitantes, sendo 3.051 escravizados (pretos), além de 1.099 libertos 



27 
 

compostos por índios, pretos e mestiços. A população branca era de 4.423 indivíduos. Os 

números são: 

Brancos    4.423 ou 51,6% 

Pretos (escravizados)   3.051 ou 35,6% 

Pretos, índios e mestiços (libertos) 1.099 ou 12,,8% 

 

Assim, pode-se avaliar a influência que o elevado contingente negro exercia sobre 

os diversos aspectos da cultura regional. 

Um levantamento feito pelo Major Baena, com dados da Secretaria do Governo, 

no ano da Independência do Brasil, apresenta um incompleto mapa da população de Belém, já 

que atinge somente as freguesias da capital Sé e Campina. Pelo mapa, o negro urbanizado 

constitui a maior parcela da população de Belém: 

População urbana de Belém em 1822* 

Freguesias Brancos   Libertos** Escravos*** Total 

Sé  2.574     450  2.942  5.966 

Campina 3.069     659  2.777  6.505 

Total  5.643    1.109  5.719  12.471 

* Organizado de acordo com os números citados por Baena, no Compêndio das 

eras. 1969, p. 373. 

** Inclui: indianos, pretos e mestiços. 

*** Inclui: africanos e crioulos. 

 

Comparando com os dados totais de 1793, tem-se o seguinte resumo: 

Pretos (escravizados)   5.719 ou 45,9% 

Brancos    5.643 ou 45,2% 

Libertos (índios, pretos e mestiços) 1.109 ou 8,9%% 

 

Observa-se uma evolução favorável ao estoque racial negro. A partir desse 

momento, porém, o negro, gradativamente, perderá essa supremacia até chegar a construir, 

nos dias atuais, uma parcela ínfima da população da cidade de Belém. 

Como havia, por parte dos senhores, o propósito de ocultar a metade dos 

escravizados possuídos, os mapas estatísticos apresentados nos relatórios dos presidentes da 

província apresentam falhas e contradições, o que dificultava a elaboração dos quadros.  

Após dez anos, a população escravizada de Belém pouco crescera, segundo o 

relatório apresentado pelo Conselheiro Jerônimo Francisco Coelho, na sessão ordinária da 6ª. 



28 
 

Legislatura, em 1º. de outubro de 1848, a população da cidade de Belém, com suas três 

freguesias (Sé, Santa Ana e Santíssima Trindade), contém 16.092 habitantes, entre os quais 

havia 5.085 escravizados, 2.496 homens e 2.589 mulheres. Deve-se isso ao fato de se ocultar 

a existência de escravizados para a sonegação dos impostos devidos o que era uma prática 

generalizada. Mas não há precisão na informação de que esses escravizados sejam negros ou 

índios, o mesmo vai acontecer nos relatórios publicados posteriormente. 

A queda quantitativa e percentual da população escravizada, comparativamente ao 

quadro de 1822 chama a atenção devido à evasão da mão-de-obra para os mocambos. Em 

1848, um terço da população urbana de Belém era constituído de negros, desenvolvendo as 

mais diferentes atividades e boa parcela quase sem ocupação alguma, o que determinava 

ajuntamentos de negros, com frequentes distúrbios, acontecimentos largamente documentados 

na imprensa da época. 

A estatística da população escravizada do Grão-Pará, no relatório de 1849, é dada 

por comarca. Nas seis comarcas existentes (Belém, Macapá, Cametá, Bragança, Santarém e 

Rio Negro) havia um total de 34.216 escravizados: 

População escravizada do Grão-Pará em 1849 
 

Comarcas Homens  Mulheres  Total 

Belém  9.637  9.552   19.189 

Cametá 2.536  2.189   4.734 

Santarém 2.018  1.865   3.883 

Macapá 1.516  1.418   2.934 

Bragança 1.416  1.350   2.766 

Rio Negro    348    362      710 

Total  17.471  16.736   34.216 
Fonte: Publicador Paraense. Belém, ano 1, no 64, 24 dez. 11849. p. 1. Apud: SALLES, 1971. 
 

 

O mesmo relatório esclarece que: 

O total da população livre e escrava que entrou no recenseamento é de 189.062 

almas; computado em 10 por 100 os escapos a ele, inclusive os das freguesias donde 

não vieram mapas, podemos acrescentar 18.600 almas, que perfazem 

aproximadamente 204.662 habitantes, em cujo número se não incluem as tribos 

indígenas dos aldeamentos, malocas e missões. 
Apud: SALLES, 1971. 
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O Relatório Estatístico da Província, do presidente Fausto Augusto d’Aguiar, 

datado de 15 de agosto de 1851, dois anos depois, apresenta um simples mapa do 

recenseamento da população – “e este mesmo trabalho o tenho como imperfeito” –, segundo o 

qual a população totalizava 209.213 habitantes, sendo livres 175.140 e escravos 34.073, dos 

quais 16.950 homens e 17.123 mulheres. Raimundo Cyriaco Alves da Cunha, na Pequena 

chorographia da província do Pará, afirma que nesse ano havia, no Pará, 33.323 

escravizados. 

Relacionando os dados do relatório de 1851 com o quadro estatístico organizado 

em 1849, a população livre sofre um aumento para 23.230 indivíduos e a escravizada uma 

diminuição de 179, havendo maior defasagem na comparação dos totais por sexo. 

Com os dados estatísticos extraídos do relatório que o presidente Sebastião do 

Rego Barros enviou à Assembleia Legislativa, na sessão de 7 de fevereiro de 1856, é possível 

um quadro mais completo da população de cor (livre e escravizada) do Pará, consegue-se 

verificar um total de 20.556 escravizados matriculados, sem distinção de cor, sexo e idade. 

Tem-se um total geral de 38.889 escravizados e mais 5.293 pretos livres (1.245 homens, 

1.273 mulheres e 2.775 menores) e 22.514 pardos livres (5.240 homens, 6.309 mulheres e 

10.963 menores). A população de afro-descendência somava, naquele ano, 85.029 indivíduos. 

Em 1872, o Pará possuía 23.090 escravizados, de acordo com as Informações 

sobre as comarcas da Província do Pará, de Manoel Baena, publicada em 1885. A população 

escravizada na província tende a decrescer. Nas 17 comarcas então existentes, havia a 

seguinte população escravizada: 

Comarca   Escravizados 

Bragança   556 

Cintra    252 

Vigia    723 

Belém*   7.277 

Guamá   839 

Igarapé-Miri   4.266 

Cametá   2.433 

Soure    394 

Marajó   618065 
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Cachoeira   1.311 

Breves    915 

Macapá   379 

Gurupá   438 

Porto de Moz   268 

Monte Alegre   180 

Santarém   1.175 

Óbidos   1.019 
* Vale salientar que a comarca de Belém abrangia: Sé, Santa Ana, Trindade, Nazaré, Inhangapi, Bujaru, 

São Domingos, Barcarena, Capim, Benfica, Mosqueiro, Acará e Conde, por conseguinte zona urbana e 

rural. 

 

O quadro mostra a quase totalidade da população escravizada distribuída na região 

da lavoura de gêneros exportáveis, sendo bastante significativo que a maior concentração, 

depois de Belém, se localizava na área da lavoura canavieira, principalmente na comarca de 

Igarapé-Miri. 

Vale ressaltar que, no município de Gurupá, onde há muitos traços culturais 

africanos, segundo as pesquisas de Wagley (1957), a população negra é das menores do 

estado, alcançando apenas 1,3% do total. No município de Marapanim, onde aparece a menor 

taxa, ou seja, apenas 0,5%, a população de pretos se reduz a 83 indivíduos, porém apresenta 

um folclore de forte influência africana. A dança mais popular, em Marapanim, é o carimbó 

(dança de roda de origem africana). 

Evidentemente, com os dados apresentados, não podemos nos arriscar às 

generalizações. É indiscutível a influência africana nos diversos aspectos da cultura 

regional, como veremos oportunamente, mas certas considerações não se podem 

estender a toda a Amazônia antes da observação dos fatos, concreta e 

individualizadamente. O maior aglomerado urbano, sede do poder econômico, 

político e religioso, sempre exerceu forte pressão sobre a mentalidade das 

aglomerações urbanas menores e até mesmo sobre as populações rurais. Algumas 

regiões do interior paraense estão marcadas, até hoje, por fortes traços da cultura 

africana: arquipélago marajoara, zonas fisiográficas do Guajará e baixo Tocantins, a 

região hoje compreendida pelo território federal do Amapá, especialmente Mazagão. 

O criatório no Marajó, a agricultura do baixo Tocantins, a lavoura da cana-de-açúcar 

na região fisiográfica do Guajará agiram como elementos fixadores do negro nessas 

zonas. (Salles, 1971. p. 79) 

 

A população negra, na planície amazônica, não se conservara pura, mas 

misturara-se facilmente na massa da população. Do contato com diferentes grupos tribais, de 

diversas regiões da África, confraternizara-se, solidária pela condição de escravizada. 

Encontrou, aqui, o elemento indígena reduzido à mesma condição de escravizado ou de servo 
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da gleba, numa convivência mais ou menos promíscua com soldados e colonos oriundos das 

classes populares da Europa. 

Analisando os gráficos, abaixo, verificam-se os dados do recenseamento de 1940, 

confrontados com os de 1950. Em 1940, a população paraense era representada, etnicamente, 

pelas seguintes proporções: brancos, 45%; pardos, 46%; pretos 10%. Dez anos depois, o novo 

recenseamento apresentou resultados sensivelmente diferentes: brancos, 29%; pardos, 65%; 

pretos, 6%. A população parda teria aumentado muito à custa das populações branca e negra. 

 

Um quadro estatístico da população segundo o IBGE 

Estado do Pará 

 

 

Abaixo, seguem mapas da população da Província do Pará, mas somente das áreas 

de Belém e das freguesias do entorno de Moju. 

1848 – Mapa da população escravizada 

 

Freguesias 

Adultos Menores 

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Sé (zona urbana de Belém)....................... 

Campina (idem)........................................ 

Trindade (idem)........................................ 

Barcarena.................................................. 

Moju.......................................................... 

Acará......................................................... 

Igarapé-Miri.............................................. 

Abaeté....................................................... 

1.193 

484 

94 

284 

297 

501 

858 

470 

1.182 

416 

141 

206 

327 

524 

985 

510 

460 

203 

62 

85 

95 

205 

366 

127 

409 

369 

72 

84 

73 

198 

353 

161 

Fonte: Relatório do Presidente da Província, Jerônimo Francisco Coelho apresentado à assembleia Legislativa, na 2ª 

Sessão Ordinária da 6ª Legislatura, no dia 1º de outubro de 1848. 
 

Mapa da população de cor (livre e escravizada) – 1856 

 
Freguesias 

Pretos livres Pretos escravizados Pardos livres Pardos escravizados Total 

homens mulheres menores homens mulheres menores homens mulheres menores homens mulheres menores  

Sé (Belém) 891 124 77 805 756 512 564 845 956 495 279 485  

St. Ana da 

Campina 

271 291 619 108 138 274 247 253 613 125 136 261  

Santíssima 50 65 189 21 28 25 90 128 253 45 19 23  

1940 

Pretos

Pardos

Brancos

1950 

Pretos

Pardos

Brancos
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Trindade. 

Barcarena – – – – – – – – – – – – 686* 

Beja 3 2 2 58 28 27 16 22 29 6 9 20  

Moju – – – – – – – – – – – – 7.044* 

Acará 43 59 37 373 380 379 314 216 717 107 226 379  

Igarapé- 

Miri 

39 32 42 300 207 181 50 47 130 20 305 301  

Abaeté – – – – – – – – – – – – 1.384* 

Cairary – – – – – – – – – – – – 375* 

Fonte: Mapa da Província de nº 4 do dia 7 de fevereiro de 1856, editado pelo Governador Sebastião do Rego Barros, que o enviou à 
Assembleia juntamente com seu relatório. 

* Totais de escravos matriculados, sem distinção de cor, sexo e idade. 

 

1950: Mapa de Distribuição da população da Amazônia. Estado do Pará 

Município Total Brancos Pardos Pretos Amarelos 

Abaetetuba.. 

Acará........... 

Barcarena.... 

Belém.......... 

Cametá........ 

Igarapé-Miri 

Moju............ 

36.587 

20.697 

13.176 

254.949 

46.844 

18.816 

13.153 

8.207 

2.734 

1.219 

109.721 

21.553 

7.025 

2.532 

25.413 

16.703 

11.600 

132.941 

22.070 

9.648 

9.980 

2.859 

884 

332 

11.652 

3.108 

2.013 

569 

 

355 

 

201 

 

 

8 
Fonte: IBGE. Recenseamento de 1950 

A história social do Pará apresenta o negro nos engenhos de cana-de-açúcar. 

Porém, a vida do negro escravizado nesses estabelecimentos rurais é pouco conhecida a ainda 

não foi devidamente estudada. Assim como no nordeste do país a casa grande simbolizou o 

sistema senhorial, típico e representativo da área da lavoura canavieira, no Pará há alguns 

correspondentes, os quais não ficam a dever – em escravaria, suntuosidade das edificações, 

opulência dos senhores. O Murucutu, uma das propriedades da família Rodrigues Martins, 

cujas ruínas se localizam nos limites de Belém, foi um dos maiores e mais bem aparelhados. 

Também grandioso foi o engenho de propriedade dos jesuítas em Jaguarari e que acabou nas 

mãos da família Pombo, cujo representante mais influente foi Ambrósio Henriques, 

hospedeiro de Spix e Matius, que elogiaram suas propriedades e registraram o tratamento 

humanitário que o patriarca dispensava aos escravizados. Contudo, o engenho de Jaguarari foi 

palco de lutas sangrentas na época da Cabanagem (movimento de caráter político e popular, 

que aconteceu na província do Grão Pará entre 1835 a 1840). O mesmo aconteceu com o 

Murucutu, totalmente destruído pelos cabanos. Rayol (1970) documentou que os proprietários 

eram partidários da facção contra a qual lutavam os cabanos (participante da cabanagem). 
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Foto de Luís Sérgio: ruínas da Igreja do Jaguarari. 

 

 

No Jaguarari, foi encontrado um sítio arqueológico localizado na margem direita 

do rio Moju, junto à ponte Moju-Alça, município de Moju. O sítio compreende uma faixa de 

terra de mais de 1.000m de extensão. Desde a área onde existiu o antigo engenho, foram 

encontrados vestígios de duas calhas feitas de alvenaria de pedra, alicerces e indícios do 

porto, bem como um cemitério onde se encontram as ruínas de uma igreja construída em 

alvenaria, de pedra e tijolo.  

Durante o séc. XVIII, as terras do Jaguarari foram doadas por seus proprietários à 

Companhia de Jesus. Com a expulsão dos jesuítas, ocorrida em 1760, tornou-se propriedade 

do capitão Ambrósio Henriques da Silva Pombo, que lá instalou um próspero engenho. Por 

volta de 1920, o engenho foi demolido e deu lugar a uma pequena vila, fundada por um 

alemão, que existiu durante vinte anos, com mais de trinta casas ao longo da margem do rio. 

Outro engenho tradicional, que sempre se manteve sob o domínio de uma família, 

foi o Carmelo, dos Morais Bittencourt, no baixo Tocantins. No furo do Cafezal, próximo à 

Baía de Carnapijó, ainda estão de pé as monumentais edificações do engenho e fazenda 
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Cafezal, hoje transformado em serraria e pertencentes aos padres xaverianos (da Ordem de 

São Francisco Xavier). Uma ala do edifício da casa grande já tombou. A outra permanece em 

bom estado de conservação, e a capela, entre as duas alas (dando assim a conformação de um 

E à planta) ainda está em uso, muito bem conservada. Dos antigos engenhos do Pará, o 

Cafezal é talvez o de maior proporção. 

Os senhores mais abonados tinham residência fixa em Belém e participação na 

vida política e administrativa do Pará, ocupando, muitas vezes, os cargos mais importantes. 

Spix e Martius, entre outros, fixaram alguns aspectos desses engenhos e de suas senzalas, 

focalizando, em 1819, a propriedade de Ambrósio Henriques: 

Em todo o Pará, tem esta fazenda, que aproveita a cana plantada nas vizinhanças 

para açúcar e principalmente para aguardente, a fama da mais bem organizada, 

cômoda e bonita. E, de fato, não vimos nenhum engenho que se pudesse comparar 

com este. A casa do engenho e moradia do dono, espaçosa e de sobrado, é de muito 

bom gosto; de suas varandas se goza a aprazível vista do rio, que em frente corre 

tranquilo, com suas margens cultivadas. A casa contém uma grande moenda; a 

caldeira e o alambique são de modelo inglês. A produção de aguardente do engenho 

era nesse tempo de 1.500 pipas por ano. A pequena distância da casa, havia o 

proprietário, amigo de edificar, erigido uma capela. Jaguarari foi outrora propriedade 

rural e casa de recreio dos Jesuítas. (Op. cit., v. 3) 

 

A zona fisiográfica em que se instalou a lavoura da cana-de-açúcar é sem dúvida 

uma das mais ricas de elementos culturais na Amazônia. Na economia regional, a produção de 

açúcar chegou a ter sua importância e a figurar na pauta de exportação de produtos locais. 

Essa lavoura ocupou uma área bem mais extensa do que a atual. Estendeu-se 

praticamente em redor do círculo do golfão marajoara, ocupando inclusive certa área da ilha 

de Marajó. Subiu também a calha do Tocantins. Em Cametá, por exemplo, em 1752, dentro 

da vila e sítios próximos, somavam-se 129 proprietários agrícolas, cujo pessoal trabalhava 

especialmente nas lavouras canavieira, cacaueira, e em roçados de espécimes alimentícias. 

Revela o ofício de 12 de novembro daquele ano, da câmara local, endereçado a Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado. O capitão-mor João de Moraes Bittencourt, possuidor de vasta 

família, era proprietário do engenho Carmelo, o maior do baixo Tocantins, vivendo na 
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opulência, cercado de conforto e prestígio. Reis (1945) compara-o àqueles poderosos e 

faustosos senhores de engenho do nordeste. 

A população negra espalhou-se pela planície levando a todos os rincões a cana-de-

açúcar. Era natural que o fizesse, já que grande parte dos negros escravizados fugidos 

provinha dos engenhos e dos canaviais e procurava refúgio nas selvas, onde era necessário 

criar a lavoura de subsistência. Tornou-se assim um dos responsáveis pela disseminação da 

cultura da cana, levando-a para as roças dos mocambos
1
, aonde chegaram a fabricar açúcar e 

aguardente. 

Mas a área típica ou tradicional dessa lavoura limitou-se às bacias do Acará, 

Capim, Moju, Igarapé-Miri e Baixo Tocantins. A produção se destina em sua quase 

totalidade, ao fabrico de aguardente, sendo insignificante a de açúcar mascavo e a rapadura. 

O grande engenho, a casa senhorial, o regime social típico, desapareceram 

praticamente da Amazônia. Paternostro (1935) anotava a insignificância da produção e as 

instalações acanhadas dos engenhos dessa zona produtora, dizendo, a respeito de Igarapé-

Miri, que divide com Abaetetuba o grosso da produção e industrialização da cana-de-açúcar 

no Pará: 

Como única indústria, existiam 6 usinas de aguardente (álcool a 22º). A 

produção dessas engenhocas pomposamente denominadas usinas é de 1.000 

frasqueiras por mês. O frasqueiro é um garrafão empalhado de 24 litros de 

capacidade, que se vendia a 12$000. (Paternostro, 1945. p. 69-70) 
 

Porém, havia não só maior número de engenhos como estes no Pará, que 

tradicionalmente sempre usaram a palavra engenho para designar as edificações e instalações. 

Se Paternostro tivesse visitado o Cafezal ou o Jaguarari, por exemplo, notaria o abandono de 

magníficas ou mesmo suntuosas instalações, ruínas de verdadeiras casas grandes. 

No Pará colonial e escravocrata, os senhores de engenho eram na verdade uns 

régulos e fervia o tiro por qualquer coisa. Os escravizados sofriam açoites, imobilização nos 

                                                           
1
 “Mocambo” palavra que tem origem no vocabulário Banto e significa esconderijo, refúgio e representa o sonho, o desejo do 

povo negro de viver numa terra de liberdade. 
2  Quilombola relativo a “quilombo”, palavra que tem origem na linguagem Iorubá e quer dizer “habitação”, ou seja, espaço 
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troncos, uma série de castigos que ia até o limite do assassínio. Os instrumentos de castigos 

eram variados e às vezes requintadíssimos. A tradição conserva, em muitos lugares, o 

fantasma do sumidouro lugar em que se dava sumiço aos escravizados considerados rebeldes 

ou merecedores da pena capital: um poço profundo que se acreditava geralmente comunicar-

se, através de um túnel, ao rio ou igarapé mais próximo. No município de Vigia de Nazaré, há 

um sumidouro debaixo de uma das torres da matriz local. Outro sumidouro existe na Fazenda 

Cafezal, famosa pelos maus tratos, que os escravizadores infringiam aos escravizados. 

Na cidade, ou nos estabelecimentos rurais, o escravizado ocupou o escalão mais 

baixo da sociedade de classe. Ele não tinha direito de espécie alguma e, assim sendo, não 

poderia argumentar sobre direitos e deveres, pois se ele houvesse recebido educação, 

certamente revoltar-se-ia contra as amarguras da sua vida. De fato, as pessoas que 

desenvolviam trabalho escravo não eram consideradas cidadãs, nem eram brasileiros como se 

comprova em trecho do ofício, datado de 17 de julho de 1838, assinado pelo General Andréa, 

em resposta às dúvidas do administrador da Tesouraria Provincial sobre alguns impostos: 

Sobre caixeiros estrangeiros ou brasileiros, respondo que não é caixeiro, senão 

aquele indivíduo, que vive na mesma casa com seu patrão, tendo e mantendo como 

está em uso, e não um ou outro homem com outro modo de vida ou sem ele, seja 

nacional ou estrangeiro, que tendo habilidades, e entendendo do arranjo de contas de 

comércio se emprega em uma ou diversas casa, arranjando-lhe as suas contas. 

Entendo mais, que um escravo não é cidadão, e não pode ser considerado nunca 

como brasileiro para isentar seu Sr. da taxa, que deva pagar por alguns caixeiros 

estrangeiros. Não entendo, contudo, que se possa chamar aos escravos caixeiros 

Estrangeiros. (Apud: Salles, 1971) 
 

A sociedade paraense organizou-se conforme os rígidos padrões impostos pela 

metrópole. Os portugueses trouxeram uma legítima ação específica.  

Considerado como coisa, o escravizado não tinha personalidade jurídica, não 

possuía cidadania, nem mesmo era considerado ser humano, equiparava-se aos semoventes; 

mas respondia sozinho pelos delitos que eventualmente cometia. 

Não só os costumes, como também as leis, consideravam a fuga de escravizados 

para os mocambos crime infame e os que cometessem esse ato eram severamente punidos. O 
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crime estava no mesmo nível da sedição, da prática da magia e de outros insultos graves. José 

Marques, preto velho, de 57 anos de idade, casado, tendo dado baixa do Corpo de 

Trabalhadores em 1848, em razão da avançada idade, foi preso em fins de Janeiro de 1850 em 

seu sítio – Ribeira – no Rio Moju, como acoitador de escravo. Ele foi mandado para o Arsenal 

de Marinha com ordem e ir trabalhar na fábrica de madeira (chamada Fábrica Nacional), sem 

tempo limitado. O correspondente de O Planeta (página 143), que se assina O Mojuense, dá 

essa notícia e faz a defesa do velho, juntando 7 documentos. “Preso inocentemente”, afirma o 

correspondente, José Marques era natural de Belém e filho de Germana Roza Maria da 

Conceição e de Lázaro Antônio escravos de Lourenço D’Oliveira Pantoja. 

Com o sistema de escravização, formou-se, também, a classe dos libertos que 

faziam parte desse mesmo sistema. Eram negros que, duma forma ou doutra, haviam 

adquirido a alforria. Os libertos se concentraram em Belém e aí formaram, com os índios, 

uma parcela considerável da população, que marginalizada socialmente, vivia em condições 

muito precárias e lastimáveis. De fato, não foram poucos os que testemunharam a situação 

dos libertos mais desfavoráveis que a do próprio escravizado. Ao contrário dos escravizados, 

os libertos estavam jogados à própria sorte. 

Em 1793, as estatísticas de Belém já enumeravam os libertos como categoria 

especial da população. Constituíam então 12,8% da população, representados numericamente 

por 1.099 indivíduos, classificados conjuntamente pretos, índios e mestiços. A cidade contava 

com 8574 habitantes. Em 1822, Baena apresenta os dados da população de Belém, 

recenseando 12471 habitantes nas duas freguesias da capital. Havia 1109 libertos, ou seja, 

8,9%. 

Também se registraram alguns casos de libertos abonados, herdeiros de lusitanos 

ricos. Em 1851, a preta forra Maria Esmeralda decidiu morar em Lisboa e fez publicar na 

imprensa o seguinte comunicado: “A preta forra Maria Esmeralda retira-se para Lisboa na 
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barca Vênus o que faz público em cumprimento da lei”. (O Planeta, Belém, ano 3, número 

119, 24 de Maio 1851, 1. Cad. P.4). 

Mas o testemunho da vida precária e miserável dos libertos no Pará é dado pela 

cafusa Joana Batista, nascida livre e que se vendeu a si própria como escrava.  

Os escravizados constituíam propriedade individual, havendo apenas as exceções 

referentes às obras religiosas, à Santa Casa ou instituições congêneres. O estado, quando 

necessitava de escravizados, alugava-os de quem os possuía para a execução de certos 

serviços: limpeza urbana, calçamentos das ruas, mercado, matadouro públicos etc. Os 

empreiteiros de obras públicas também podiam alugar mão de obra escravizada. Entretanto, 

havia casos em que o escravizado se tornava automaticamente propriedade do estado, como 

os criminosos condenados à prisão perpétua, empregados na carceragem de outros presos, nas 

cadeias públicas, os carrascos ou aqueles que eram destinados por castigo, para as chamadas 

fábricas nacionais; estes não recebiam salários, eram trabalhadores forçados e, portanto, mão 

de obra gratuita. 

Todavia, além destes casos particulares, o negro foi utilizado largamente nos 

engenhos e em alguns estabelecimentos tipicamente industriais como o que o norte americano 

Daniel Upton instalou nas cercanias de Belém nos terrenos hoje pertencentes à Vila de 

Icoaraci.  

Os jesuítas foram ativos no ensino de diversos ofícios aos índios em suas aldeias e 

inclusive aos escravizados negros de suas fazendas e colégios. Segundo Leite (1953), havia 

uma listagem identificando o pessoal do Colégio do Pará, hoje, Colégio Paes de Carvalho, 

incluindo pretos e gentios que no ano de 1718 trabalhava nas obras do mesmo colégio e na 

igreja: 

Pedreiros: Francisco Maçus, preto, e Manoel Garcia, preto, escravos e pertencentes 

a Jaguarari, com os quais, e Estêvão da dita fazenda aprenderam nestes anos 

Manoel, preto, e Matias, índio da fazenda de Gebirié, Caetano, índio forro da 

Fazenda de Mamaiacu. 
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Ferreiros: ensinados nestes anos: Casimiro e Silvestre, índios. Pero, preto, e Lázaro 

seu filho, forro pela mãe, da Fazenda de Gibirié, Miguel, preto, e Inácio, escravos da 

Fazenda de Jaguarari.  

Carpinteiros: Inácio e Félix, pretos, escravos da Fazenda Jaguarari, Antônio 

Guaiapi, Raimundo Tupinambá e Mandu Gregório da Fazenda de Mamaiacu; 

Américo e João, índios, deixados ao colégio; Mandu, cafuz, escravo do engenho de 

Ibirajuba.  

Escultores: Manoel, Ângelo e Faustino, índios de Gibirié, escravos. 

Torneiros: Antônio, Clemente, índios, escravos de Gibirié. 

Alfaiates: Francisco, preto, Duarte, índio, e Antônio, corcovado e preto, escravos da 

fazenda de Jaguarari. 

Tecelões: De novo aprenderam, Januário em Gibirié, e Antônio, forro, em 

Mamaiacu. 

Além destes oficiais, que de ordinário assistem no colégio, têm as fazendas outros 

para seu serviço, de que nos catálogos se faz menção, e principalmente têm 

canoeiros e serradores. (Apud. Salles, 1971.p. 161-162) 

 
O nivelamento do trabalho livre e escravizado era tal que, às vezes, as leis os 

confundiam. Havia necessidade de discriminar um do outro, em virtude de os escravizados 

não terem personalidade jurídica e de que aos senhores cabia o recebimento do produto do seu 

trabalho, tal como exemplifica a Introdução de 17 de fevereiro de 1852, que regulou a forma 

de pagamento das despesas provinciais, cujo artigo 6 tem a seguinte redação: 

Serão feitas, separadamente, as férias dos operários e serventes livres, e dos 

escravos. Nas primeiras se deixará uma coluna em branco para nela se lançar a verba 

do pagamento; e na dos escravos haverá um intervalo entre os nomes para aí 

passarem recibo os senhores ou quem estes autorizarem. (Apud. Salles, 1971. p.167) 

 

Outro exemplo da falta de distinção entre trabalhadores livres, escravizados é 

dado por este anúncio publicado no Treze de Maio: 

Arsenal de Marinha – Pela inspeção do Arsenal de Marinha desta província, 

contratam-se trabalhadores livres ou escravos para o corte de madeira no Rio Acará, 

pela diária de 500 réis, e gratificação de 140 réis àqueles que se prestarem com mais 

assiduidade ao trabalho, percebendo além da gratificação uma ração diária de peixe, 

farinha, aguardente, azeite e vinagre. (Belém, nº 262, 5 dez. 1853, 1 cad., p. 4) 

 

Alugar a mão de obra escravizada foi uma das formas mais comuns que o 

escravizador adotou, nas cidades, para tirar proveito do capital empatado na aquisição. Essa 

classe de proprietários parece ter sido das mais numerosas e, na maioria das vezes, vivia 

exclusivamente da renda assim obtida, tal como hoje, nos grandes centros urbanos, existe a 

classe dos proprietários de imóveis (apartamentos e casa de aluguel). Verdadeira lei do 
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inquilinato regulou, no regime da escravização, essa modalidade de emprego de capitais que 

só se extinguiu com o 13 de maio de 1888. O escravizado, de bom físico e gozando de boa 

saúde, sempre foi mercadoria cara no Pará colonial. 

Os cientistas germânicos Spix e Martius (1962) anotaram que nas casas de Belém, 

na época em que visitaram esta cidade (1820) eram mais raros os pretos empregados no 

serviço doméstico do que em outras grandes cidades do Brasil. Na capital, segundo eles, este 

trabalho era feito quase sempre pelos índios. Não há dúvida, porém, de que o negro ocupou 

papel relevante na criadagem doméstica dos senhores de escravizados. A própria casa em que 

esses cientistas foram hospedados, de propriedade de Ambrósio Henriques da Silva Pombo, 

considerado o abonado capitalista do Pará naquela época, era “um vasto quadrado” e 

“compreendia não só inúmeros aposentos, mas tinha, nos fundos, senzalas para diversas 

famílias de pretos”, escreveram os dois viajantes, esquecendo apenas de anotar a magnífica 

capela.  

No centro comercial de Belém, ainda 

existe o prédio colonial, ao lado da Capela Pombo, 

propriedade de Ambrósio Henriques. A capela está 

em completo abandono e o proprietário colocou a 

venda, o prédio residencial fora transformado em 

estabelecimento comercial. 

Fotos de Iamim Abdon. Fachada da capela de propriedade da família Pombo, no 

centro comercial de Belém 
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Na fazenda de Jaguarari, dispunham-se: casa grande, senzala e capela. Há 

numerosos outros exemplos. A capela de Belém foi construída de acordo com o desenho do 

famoso arquiteto colonial Landi. Ambrósio Henriques era um dos proprietários, dono de 

engenho e fazendeiro, que tinha predileção pela mão-de-obra africana. Na sua “linda 

propriedade” do Rio Moju, o engenho Jaguarari, que pertencera antes aos jesuítas, empregava 

exclusivamente escravizados negros: 

Como de grande vantagem, gabou-nos o administrador o empregar na lavoura 

exclusivamente os inúmeros escravos pretos da fazenda, pois os índios da 

vizinhança quase que só se ocupavam com a pesca e as suas pequenas roças, e, 

dominados pela invencível aversão ao serviço dos brancos, não podiam ser 

empregados de confiança. (Spix e Martius, 1962. p. 71) 

 

Outra modalidade de exploração do trabalho escravizado muito comum foi a que 

empregava as pessoas em atividades de comércio ambulante, serviços de entrega, carretos etc. 

Estes gozavam de relativa liberdade e podiam até pernoitar fora das casas dos escravizadores 

ou habitar em casas de aluguel, desenvolvendo-se, entre e eles, certo espírito associativo. 

A prática de empregar escravizados em atividades mercantis sofreu sérias 

restrições, uma vez que o comércio estabelecido começou a se julgar prejudicado, além de 

favorecer a associação dos escravizados em “nefários projetos” subversivos. Foram 

introduzidos nos Códigos de Posturas Municipais artigos que tendiam a suprir ao escravizado 

o direito de mercadejar; como também foram proibidas as práticas de alugar casas para ele.  

 

 

Fotos de Iamim Abdon. Fachada da capela e casario de 

propriedade da família Pombo, no centro comercial de 

Belém 

 

Entretanto, parece que tais 

proibições nunca atingiram as 
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mulheres negras escravizadas, vendedeiras de rua, ou, pelo menos, as atividades mercantis 

destas sempre foram toleradas. De fato, as mulheres negras marcaram profundamente a 

paisagem humana de Belém, aparecendo nas ruas, praças, mercados e até nas festas da igreja. 

A presença das mulheres nas ruas de Belém, ainda não desapareceu inteiramente, embora 

substituída pelas famosas quituteiras, vendedoras de tacacá, geralmente pretas, mulatas, 

caboclas. As vendedeiras de outrora usavam o clássico ramo de jasmim preso ao cabelo pelo 

pente de casco entrelaçado de favas de baunilha e os pés descalços ou metidos em chinelos. 

De modo geral, os escravizados desenvolveram atividades produtivas exigidas pela precária 

economia regional. 

1.2 A origem: versada e contada pelo real e pelo imaginário popular 

1.2.1 O Município de Moju 

A origem do município de Moju está, intimamente, relacionada a fatos históricos e ao 

imaginário de sua população. Tudo 

começou em terras de Antônio 

Dornelles de Sousa, localizadas dentro 

da área patrimonial da freguesia de 

Igarapé-Miri. Essas terras eram 

conhecidas como Sítio de Antônio 

Dornelles. 

 

Foto de Luís Sérgio: Coroa 

confeccionada a mando do filho de Antônio Dornelles. 

 

 

Conta a história popular 

que um dia, à tardinha, de sua fazenda, 
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o Sr. Dornelles avistou algo brilhante à margem do Rio Moju, fato que chamou a sua atenção 

e, imediatamente, ordenou a um de seus escravizados que fosse verificar aquilo que reluzia 

tão fortemente. O escravizado encontrou e retirou da lama um objeto dourado em forma de 

pomba, que fora identificado como sendo a pomba que simboliza o Divino Espírito Santo. 

De posse da Pomba do Divino (como atualmente é conhecida), Antônio Dornelles 

encomendou a confecção, em prata, de uma coroa para, sobre ela, colocar a Pomba como se 

ali tivesse pousado. Como também procurou erguer uma pequena capela que, muito 

rapidamente, se transformou em espaço de expressão da fé daquele povo fervoroso. 

O bispo de Belém, naquela época, Dom Miguel de Bulhões, ao realizar visitas 

pastorais em várias regiões do Pará, hospedou-se em um sítio nas terras do Sr. Dornelles e 

recebeu como proposta a criação da freguesia em troca das terras doadas ao Divino Espírito 

Santo pelo Sr. Dornelles. A proposta muito agradou ao bispo que elevou o povoado à 

categoria de Freguesia, em julho de 1754. 

A Freguesia, porém, não conseguiu progredir e, do período de sua elevação 

eclesiástica até a Independência, em 1822, apresentou significativa decadência, o que justifica 

a demora no reconhecimento, pelo poder público, de sua condição de Freguesia. Esse período 

durou até 1830, quando, em 19 de setembro, a Lei n° 14 reconhece a condição de Freguesia 

do Divino Espírito Santo, ficando desmembrada da Freguesia de Igarapé-Miri. 

A Freguesia foi elevada à categoria de Vila com a promulgação da Lei nº 279, de 

28 de agosto de 1856, quando recebeu o nome de Vila de Moju e, por este mesmo ato legal, 

foi convertida em Município com definição de seu patrimônio territorial estabelecido pela 

anexação das áreas de influência e atuação das freguesias do Divino Espírito Santo, cuja 

jurisdição alcançava os rios Acará e Moju; de São José do Rio Acará e de Nossa Senhora da 

Soledade do Cairari.  
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Entusiasmado com a criação do município, o Sr. Agostinho José Durão, 

espontaneamente, doou um sobrado para o funcionamento da Câmara Municipal. O presidente 

da Província, Tenente Coronel Henrique Rohan, aceitou a doação, ainda no ano de 1856, 

determinando à Câmara Municipal de Belém a instalação do novo município. As medidas 

para a solenidade de instalação foram tomadas, porém o Sr. Agostinho Durão recuou de sua 

oferta. 

Antes disso, devido aos problemas enfrentados pela instalação do Município e da 

Câmara Municipal, a cerimônia oficial fora adiada por diversas vezes, fazendo com que as 

autoridades e instituições legislativas do Estado, naquela época, apresentassem preocupações 

sobre o fato e a Assembleia Provincial obrigou-se a promulgar a Lei n° 441, em 20 de agosto 

de 1856, confirmando a condição de Vila para Moju, além de desmembrar do município de 

Moju a Freguesia do Acará, que passou ao patrimônio de Belém. 

Assim, a instalação do município não aconteceu e, em 06 de outubro de 1870, foi 

aprovada mais uma Lei, a de número 628 que, também, reconduziu o município de Moju à 

categoria de Vila, além de recuperar a Freguesia do Acará a Moju. A partir daí, foram 

tomadas as providências necessárias e, em 05 de agosto de 1871, o Município de Moju passou 

a existir, definitivamente, de acordo com os dispositivos da Lei e o Sr. Pedro de Mello Freire 

Barata tomou posse como Presidente da Câmara Municipal. A sessão de posse fora presidida 

pelo Pe. Felix Vicente de Leão, secretariada pelo Cônego Ismael de Sena Ribeiro Neri, ambos 

comissionados pela Câmara de Belém, concretizando a instalação do município constituído 

pela população de três freguesias: Divino Espírito Santo, São José do Rio Acará e Nossa 

Senhora da Soledade do Cairari que elegeram, proporcionalmente, seus vereadores Pedro de 

Mello Freire Barata, Miguel Arcanjo Alves, João José Lameira, Agostinho José Durão, 

Marcírio Roiz da Costa.  
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As freguesias passaram por muitos conflitos políticos quanto ao pleito de escolha 

de seus vereadores. No ato da apuração, os políticos da Freguesia de São José do Rio Acará 

protestaram contra os diplomas expedidos somente com a autenticidade das duas outras 

freguesias, alegando nulidade para o pleito por não existirem votos correspondentes a uma 

terça parte do município. Pela memória da população, conflitos políticos sempre foram 

profundos no município de Moju desde então. 

As disputas políticas acentuaram-se a ponto de motivar a Lei n° 1.307, de 28 de 

novembro de 1887, que tornou extinto o município de Moju. Somente em 5 de outubro de 

1889, a Lei n° 1.390 retoma a autonomia do município. 

Os conflitos político-administrativos, porém, permanecem acirrados, muito 

frequentes, contribuindo para que não acontecesse a instalação efetiva da Câmara Municipal. 

A queda da Monarquia e o Regime Republicano, que se instalava, obrigaram o Governo 

Provisório do Pará a extinguir a Câmara Municipal de Moju, em 15 de fevereiro de 1890, e, 

com o Decreto n° 38, criou o Conselho de Intendência Municipal, e o Decreto n° 39 nomeou 

o Sr. Raymundo Heliodoro Martins presidente e Intendente de Moju e, vogais, os senhores 

Elesbão José de Brício, Marcílio Rodrigues da Costa, João Raimundo dos Reis e Graciano 

Antônio do Nascimento. O primeiro Conselho Municipal eleito ficou composto por Diogo 

Henderson, intendente municipal, e, vogais, Pe. José Serapião Ribeiro, Manuel Carlos de 

Lima e Manuel de Castilho e Souza. 

Em 09 de abril de 1904, com o Decreto n° 1296, Moju passa a constituir o 

Primeiro Distrito Judiciário da Comarca de Igarapé-Miri. Em 27 de outubro de 1910, pela Lei 

n° 1136, Moju é, novamente, incorporado ao Distrito Judiciário da Capital. 

Com o Decreto Estadual n° 6, de 4 novembro de 1930, Moju é extinto mais uma 

vez e suas terras são anexadas ao município de Belém. Em 22 de março de 1933, Moju passa 
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a ser uma subprefeitura de Belém, pelo Decreto n° 931. Em 1935, passa a Município do 

Estado do Pará através da Lei n° 08, de 31 de outubro. 

Nos anos seguintes, (1936/1937) acontecem divisões territoriais no Estado do 

Pará, ficando o município de Moju integrado por três distritos: Moju, Cairari e Baixo Moju. 

Todavia, pelo Decreto-Lei Estadual n° 2972, de 31 de março de 1938, o município é 

formalizado pelos distritos de Moju e Cairari. Após sete meses, exatamente no dia 31 de 

outubro, o Decreto-Lei Estadual n° 3131 incorpora ao município de Moju o território de Caeté 

que até então pertencia ao distrito de Barcarena.  

Em 30 de dezembro de 1943, o Decreto-Lei Estadual n° 4505 anexou, aos 

distritos de Moju e Cairari, o território da zona do Baixo Moju. Posteriormente, em 1955, 

aconteceu um movimento para a constituição do município de São Manoel de Jambuaçu, 

desmembrando-se da área do território de Moju. O movimento não obteve sucesso, pois a Lei 

n° 1127, de 11 de março, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, inconstitucional. 

Mais tarde, o município de Moju, volta a passar por novas mudanças, em 1991, há 

dois desmembramentos de seu território para a criação de novos municípios. A Lei n° 5686 

cria o município de Goianésia do Pará e, a Lei n° 5703 cria o município de Breu Branco. 

Mesmo assim, o município de Moju ainda possui uma área de 9.093,85km
2
, formado por três 

distritos: Moju (sede do município), Distrito Cairari e Distrito Nova Vida, este último criado 

pela Lei Municipal n° 787, de 06 de agosto de 1997, composto por 21 comunidades. 

A grande quantidade de leis e decretos comprova o espírito de luta do povo 

mojuense que nunca desistiu da busca pela sua autonomia e, apesar de tanta legislação, a 

população considera, e comemora, a criação do município a expressa na Lei n° 279, de 28 de 

agosto de 1856; portanto, festejou, em 2011, os seus 155 anos.  

O município recebe o nome Moju por ser recortado pelo Rio Moju e seus 

afluentes e “moju” é uma palavra de origem tupi que significa “rios das cobras”, não se sabe 
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se o rio recebeu esse nome pela sua forma sinuosa que lembra uma cobra contorcendo-se ou 

se porque ele é habitado por muitas cobras o que contribui com o imaginário da população. 

O município de Moju está, pois, localizado na Mesorregião do Nordeste Paraense, 

Microrregião de Tomé-Açu, na coordenada geográfica 01º 53” 10” de latitude Sul e, 48º 46” 

00” de longitude, a Oeste de Greenwich. O município limita-se ao Norte com os Municípios 

de Abaetetuba e Barcarena; a Leste com os municípios de Acará e Tailândia; ao Sul com o 

município de Breu Branco e, a Oeste com os Municípios de Baião, Mocajuba e Igarapé-Miri.  

Seus solos são representados pela classe dos latossolos, tais como: latossolo 

amarelo, textura argilosa, e solos concrecionários lateríticos; latossolo amarelo, textura 

argilosa, e latossolo amarelo, textura média, além de areias quatzosas e solos aluviais. Sua 

vegetação é representada, nas áreas de várzea, pela vegetação densa de planície aluvial; pela 

vegetação secundária latifoliada de terra firme e pela floresta densa dos baixos platôs e 

terraços. A estrutura geológica e o relevo simplificado concorrem para a existência de uma 

moderada variação topográfica. Embora apresente cotas altimétricas próximas a 30 metros, a 

sede do município está localizada a apenas 18 metros em relação ao nível do mar. 

A sua estrutura geológica dominante é representada por terrenos da formação 

barreiras, do período terciário e, em menor escala, por sedimentos do quaternário subatual e 

recente. Decorrente dessa estrutura, o relevo apresenta compartimentos muito singelos, como 

baixos platôs (tabuleiros), terraços fluviais e várzeas. Os tabuleiros, como em toda a região a 

que pertencem, apresentam-se aplainados e recobertos por depósitos inconsolidados. A sede 

municipal assenta-se sobre terraços e várzeas do rio Moju. Morfoestruturalmente, está 

inserido no planalto rebaixado do Baixo Amazonas. 

O Município apresenta o clima do tipo mesotérmico e úmido. A temperatura 

média anual é elevada, girando em torno de 29º C. O período mais quente, com médias 

mensais em torno de 30, 5º C, coincide com os meses de primavera no Hemisfério Sul, e as 
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temperaturas mínimas diárias de 20º C ocorrem nos meses de inverno no referido Hemisfério 

(junho a agosto). Seu regime pluviométrico fica, geralmente, próximo dos 2.250mm. As 

chuvas, apesar de regulares, não se distribuem igualmente durante o ano. O período de janeiro 

a junho é o mais chuvoso, apresentando uma concentração de cerca de 80%, implicando 

grandes excedentes hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos superficiais e cheias 

dos rios. A umidade relativa do ar gira em torno de 85%. 

A população, chamada mojuense, segundo o IBGE/2010, é composta por 70.018 

habitantes, distribuídos em área de 9.094 km
2
, numa densidade demográfica de 7,70 hab/km

2
. 

A sede do Município situa-se na margem direita do rio, numa distância, em linha reta, de 61 

km de Belém, capital do Estado. 

Apesar de a história envolver toda a Província do Grão do Pará, aqui será tomado 

somente o que se refere aos lugares que envolvem a história de Moju. 

Ao tratar sobre o imaginário da população, até os dias de hoje, ela cultua o Divino 

Espírito Santo representado pela mesma coroa confeccionada a mando do Sr. Antônio 

Dornelles. É muito fortemente perceptível a religiosidade presente na população que, por 

muito tempo, era predominantemente católica, mas, hoje, enfrenta a presença da Igreja 

Protestante nas suas diversas manifestações. 

A festa do Divino Espírito Santo, há mais de 250 anos, acontece no segundo 

domingo de Pentecostes que pode ser no mês de maio ou junho, por se tratar de data móvel, 

com uma série de manifestações entre o profano e o sagrado.  

Tudo começa, mais ou menos vinte dias antes do segundo domingo de 

Pentecostes com a realização de novenas nas casas das famílias, tanto da sede do município 

quanto nas famílias que residem na área rural. Para esta atividade, a paróquia conta com 

vários grupos conhecidos como grupos de “evangelização” que se encarregam das novenas. 

Há, também, o grupo de pessoas formado, principalmente, pelas senhoras de irmandades e 
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apostolados que realizam a Folia do Divino, esse grupo visita as residências, antes do 

amanhecer, ainda de madrugada, levando a Coroa do Divino, bem como a Bandeira do Divino 

e, em cantorias e batucadas, são recebidos para oração, bênção e recebem doações das 

famílias para a festividade do Divino. 

No sábado, véspera do primeiro domingo de Pentecostes, ao final da tarde, há a 

bênção de veículos motorizados, em frente à igreja matriz, e seguem em procissão para a 

trasladação de duas coroas que representam o Divino Espírito Santo, sendo que uma delas é a 

confeccionada a mando do Sr. Dornelles, a outra foi doada pelo filho de Antônio Dornelles 

que ficou conhecida como a “coroa do filho”. 

Hoje, existe uma terceira coroa que foi doada para a Igreja do Divino Espírito 

Santo, pela Sra. Elcione Barbalho que, no ano de 2005, ao participar das manifestações do 

círio, em Moju, ficou emocionada com o envolvimento fervoroso manifestado pela população 

mojuense e por ser, também, devota do Divino Espírito Santo, resolveu doar, em 2007, uma 

coroa, relíquia que pertencia a sua família há mais de trinta anos. Essa terceira coroa fica 

exposta na igreja para contemplação dos fieis e não participa das manifestações externas do 

círio. 

A trasladação segue para uma das comunidades situada na margem da rodovia 

PA150. No dia seguinte, no domingo, após missa, inicia-se o círio em veículos até a entrada 

da cidade de onde os romeiros seguem caminhando pelas ruas, orando, pagando promessas, 

pedindo e/ou agradecendo graças. Várias são as manifestações durante a procissão: 

apostolados, irmandades, pagadores de promessas, crianças vestidas de anjo. A procissão 

encerra ao chegar à igreja matriz, onde acontecesse missa solene e, em seguida, a população 

participa do almoço do círio no salão paroquial. 
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Nesse mesmo dia, ao final da tarde, acontece a cerimônia do levantamento do 

mastro, numa mistura do profano com o religioso. O imaginário e a fé religiosa mantêm a 

tradição do mastro que merece aqui o resgate deste ícone. 

Não se sabe ao certo quando o mastro começou a ser levantado, mas supõe-se que, 

desde o início da manifestação do círio, o mastro já se faz presente. Hoje em dia, a tradição de 

preparo do mastro está com a família Fonseca há quase trinta anos. Sabe-se que Sr. Sérgio 

Sidney Vilhena Fonseca, filho do casal Sr. Ademir Marques Costa Fonseca (conhecido, por 

todos, pelo apelido Xixi) e a Sra. Maria de Fátima Vilhena Fonseca, afirma que a família 

alcançou uma graça atribuída ao Divino Espírito Santo e por isso a família cuida do mastro, 

até hoje. 

Em um dia do ano 1982, o menino Sérgio, filho mais velho do casal, ao tentar 

caçar um passarinho na copa de uma árvore, quase perde a vida, pois ao subir na árvore suas 

mãos deslizaram e ele desabou num tombo inevitável e numa dimensão tal que o choque fora 

percebido pela trepidação da cozinha da casa de madeira onde estavam seus pais que, 

desesperadamente, correram para socorrer o filho agonizante e ensanguentado no chão. 

Na época, a cidade de Moju era ainda muito carente de recursos para o 

atendimento médico, além de ser de difícil acesso para outras cidades com melhores recursos. 

Para a família, somente um milagre salvaria a vida daquela criança que a cada minuto piorava. 

No pequeno posto de saúde, a criança fora atendida por uma enfermeira que não alimentou 

nenhuma esperança de vida ao pequeno agonizante. Os pais, alimentados pela esperança 

porque o menino ainda respirava, iniciam uma longa viagem para a capital Belém. Dentro de 

um ônibus, a situação tornava-se cada vez mais dramática à medida que o tempo passava, e 

não se chegava à capital utilizando somente a estrada, havia que se tomar uma embarcação 

para atravessar o rio na localidade chamada Cafezal, no município de Barcarena. 
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Foto de Luís Sérgio. Escolha da árvore que 

servirá de mastro. 

 

 

Quando a família lá 

chegou, o barco que fazia essa 

travessia para a capital já havia 

partido e a família teve que esperar 

mais meia hora para poder tomar outra embarcação, numa viagem demorada. Durante o 

trajeto, a criança apresentou estado de graves crises, aumentando o desespero de seus pais. 

Em meio às crises e desespero, a mãe, muito católica, suplicou a Deus pela vida do filho e 

prometeu que, pela recuperação do filho agonizante, no ano seguinte, doaria o Mastro para a 

festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade de Moju. 

Em Belém, a criança fora atendida pelo médico do Pronto Socorro Municipal que 

solicitou observação antes da cirurgia. Após observação, o médico constatou que, 

milagrosamente, dada à gravidade do acidente, o paciente reagia às medicações, não 

necessitando realizar a cirurgia e isso foi considerado, pelos pais, milagre do Divino Espírito 

Santo. Após quatro meses de internação, a criança recebe alta médica e retorna para a sua 

residência. 

Dois anos após o ocorrido, os pais do menino Sérgio realizaram o pagamento da 

promessa que fizeram em troca da vida do filho. A princípio, o Mastro seria doado apenas por 

um ano. Porém, como os antigos organizadores da festa não mostraram muito interesse em 

continuar com a responsabilidade do mastro, a família do Seu Xixi continuou com a tradição 

que a cada ano é fortalecida ainda mais dentro da família Fonseca. 
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Foto de Luís Sérgio. Primeira machadada para 

derrubar a árvore que servirá de mastro. 

 

 

Além de Sérgio, o 

protagonista da tradição na 

família, Seu Ademir e D. Fátima 

tiveram mais seis filhos e, em 07 

de fevereiro de 2001, a família 

passou pelo sofrimento causado pela morte do Sr. Ademir. A tradição do Mastro ficou sob a 

responsabilidade do jovem Sérgio e sua mãe que assumiram, juntamente com alguns bons 

amigos, a responsabilidade de continuar a tradição, mesmo passando por grandes dificuldades 

financeiras, mas sempre superadas o que os estimula e revigora para a continuidade e 

valorização da tradição da família mojuense. 

O presidente do Mastro, Sr. Sérgio Sidney Vilhena Fonseca começa seus 

trabalhos, anualmente, alguns dias antes do Círio para a retirada do Mastro. Arrecadam-se 

recursos e alimentos para serem servidos no início da festa. A retirada do Mastro na mata 

acontece dias antes do início da Festa do Divino Espírito Santo. O Mastro é um tronco de uma 

árvore de pelo menos doze metros de 

comprimento que tem suas ramas e 

raízes retiradas. 

 

 

Foto de Luís Sérgio. Mastro preparado para ser 

conduzido até a Praça da Matriz 
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Foto de Luís Sérgio. Procissão do Mastro                                   Foto de Luís Sérgio. Levantamento do Mastro  

 

O tronco é estendido ao sol para secar e assim não ficar tão pesado na hora de ser 

enfeitado no primeiro dia da Festa. Para o enfeite, são utilizadas folhas da palma do açaizeiro, 

plantas regionais e frutos, principalmente os produzidos na região em agradecimento à 

produção e à colheita. 

Após, enfeitado o Mastro, por volta das 16h, o povo se reúne para dar início ao 

percurso que irá conduzi-lo. Um grupo de homens carrega o Mastro, ao som de músicas em 

ritmo de marchas de carnaval, são foliões vestidos, predominantemente, de branco e 

vermelho, as cores do Divino. Ao chegar à Praça da Matriz, o mastro é levantado tendo no 

alto a Bandeira com o desenho, bordado, da Pomba símbolo do Divino Espírito Santo, o tema 

da festa e o ano. Após o levantamento às margens do Rio Moju, as pessoas dão três voltas, 

com a Coroa do Divino, em torno do Mastro, marcando, culturalmente, o início da 

Festividade do Divino Espírito Santo. 

 

Fotos de Luís Sérgio. Mastro 
levantado. 
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A partir daí até o segundo domingo de Pentecostes, acontecem novenas e o 

arraial, formado de barraquinhas com venda de comidas, pescaria, jogos de azar, além de 

parque para crianças e adultos. 

No salão paroquial, acontecem, após as novenas, as noites de confraternização, 

patrocinadas por grupos chamados de noitários que realizam leilões, sorteios, bingos e shows 

com artistas de Moju ou vindos de outros municípios. 

No sábado, véspera do segundo domingo de Pentecoste, acontece o círio fluvial. 

Na véspera, as coroas são transportadas para comunidades ribeirinhas. Uma sobe o Rio Moju 

até a comunidade chamada Pedreira e, a outra, desce o rio até uma das comunidades do baixo 

Moju. Após uma procissão de muitos barcos enfeitados com bandeirinhas de muitas cores 

com predominância do branco e vermelho, as coroas encontram-se no porto em frente à 

cidade, depois de mais ou menos quatro horas, dependendo da maré (movimento do rio), para 

seguir pela rua do comércio até a realização da missa na Igreja Matriz e almoço de 

confraternização no salão paroquial. Esse é o dia de maior concentração de participantes. 

 

 

Foto de Luís Sérgio. Círio 

Rodoviário 
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Fotos de Luís Sérgio. 

Círio Fluvial 

 
 

 

 

No domingo, último dia de festa, acontece missa solene pela manhã e, à tarde, é 

realizada a procissão dos fiéis, em caminhada pelas ruas da cidade e, em seguida, a derrubada 

do mastro que é o momento em que, novamente, há a mistura do profano com o sagrado, pois 

acontece uma disputa acirrada pela Bandeira do Divino, quando homens e mulheres tentam, a 

machadadas, derrubar o mastro e pegar a bandeira como troféu e quem consegue resgatá-la 

ficará responsável em confeccionar a Bandeira do Divino do ano seguinte. Encerra-se a festa 

com a confraternização no salão paroquial e show pirotécnico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                            Foto de Luís Sérgio. Círio Terrestre 
 
Foto de Melquizedeck. Igreja do Divino 

 

Da mesma forma, outras manifestações 

religiosas do município merecem destaque, como a 

procissão de Corpus Christi, no mês de junho, e a 
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Festa de Nossa Senhora de Nazaré, cujo círio é uma tradição há mais de 100 anos. 

Entre as manifestações da cultura popular local, destaca-se o Grupo Folclórico 

Mexilhão do Icatu, existente desde 1988. O grupo apresenta canções de composição de 

autores mojuenses que falam sobre costumes e lendas de Moju, além de manter um grupo de 

dança que coreografa o ritmo frenético genuinamente mojuense. Outra manifestação é o Boi-

bumbá, organizado pelo Sr. Germano Santos (Seu Geni), que se exibe nas casas onde é 

convidado, com maior frequência, em junho, mês em que ocorrem as apresentações de 

quadrilhas juninas. 

Existe na cidade de Moju um espaço denominado Centro Cultural, um complexo 

com ginásio de esporte coberto, quadra em área externa, palco para apresentações. Nele são 

realizados eventos de ordem cultural, como a tradicional Feira Agrocultural de Moju, evento 

de responsabilidade da Prefeitura Municipal que acontece anualmente. 

O município de Moju é servido pelo Rio Moju, que nasce no município de 

Rondon do Pará, com o qual o Município faz limite a Sudeste. O Rio Moju toma a direção 

Sul-Norte-Nordeste, retoma a posição Norte-Leste, Norte e Nordeste, desaguando no Rio 

Acará. O Rio Moju possui inúmeros afluentes em ambas as margens, sendo mais expressivos 

os da margem esquerda, como os rios Cairari (o mais importante, porque faz limite com o 

município de Mocajuba), Mamorama e Pirateua e os igarapés Pitinga, Mojuzinho, Mamorama 

Grande, Cauaçu, Camaandeua, Tabocal, Prego, Pacuriteua, Jutaiteua e Jupuúba. Pela margem 

direita, os afluentes mais importantes são o rio Ubá e os igarapés Grotão do Sabino, Itapeua, 

Água Clara, Fugido I, Jacaré Grande, Pitauá, Chico da Costa, Deserto, Sacutuba, Caruperê, 

Arauaí, Maratininga, Jupuúba, Puace e Jambuaçu. 

Os rios Moju, Cairari, Ubá e o igarapé Jambuaçu são os acidentes geográficos 

mais importantes, com destaque para o baixo Moju, onde, por muito tempo ocorreu o 

fenômeno da pororoca, formando ondas de um metro de altura nos trechos mais rasos. O 
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fenômeno da pororoca contribuiu para também enriquecer o imaginário da população, pois 

inspirou o surgimento de lendas, composições musicais e crendices. 

Entre as muitas histórias contadas pelos mais velhos, há a que conta que a 

pororoca era formada por três pretinhos que naufragaram durante uma tentativa de fuga de 

uma fazenda onde eram escravizados. A revolta era tanta que formavam uma grande onda 

constante que destruía tudo o que havia pela frente, pontes, grandes árvores nas margens do 

rio. Mas como os três pretinhos eram devotos do Divino Espírito Santo, todas as vezes que a 

onda chegava enfrente à igreja do Divino, os três pretinhos paravam em reverência ao Divino 

para em seguida partirem, subindo o rio e mostrando a força de suas revoltas. 

Havia os que acreditavam que as águas da pororoca possuíam efeitos curativos e, 

assim que a onda passava, as pessoas corriam até a margem do rio para banharem-se com a 

água curativa. Há outras histórias sobre a pororoca como a citada na letra “Titim pororoca” 

composição de autoria de Herivelto Martins e Oséias Gordo: 

Eh, ô titim pororoca 

Eh, ô titim pororoca 

Os barcos saltam-se com medo de naufragar 

E a multidão no trapiche a gritar 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim 

Lá na esquina um velhinho a contar 

Já viu mais forte, a igreja viu lavar 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim 

Segundo a lenda era um branco e um pretinho 

Que naufragaram num passeio de botinho 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim titim  

Eh, ô titim pororoca 

Titim, titim titim  
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1.2.2  A população negra no Município de Moju 

O município de Moju possui todas as diversidades populacionais: ribeirinhos, 

indígenas, quilombolas
2

, assentados, campesinos; mas, na sua maioria, a população é 

ribeirinha e abriga grupos que se identificam remanescentes de quilombos, constituídos de 

descendentes negros vindos da África e, pela memória dos mais velhos, são todos nascidos no 

local e lá se encontram há, pelo menos, 120 anos.  

As histórias sobre eles pareciam-me remotas: ouvi que, no passado, foram 

escravos de fazendeiros, moravam nas localidades chamadas Jambuaçu e Caeté que eram de 

difícil acesso, pois não havia estradas e o único meio de transporte era o fluvial feito pelo Rio 

Moju que, ao descerem, eles chegavam à capital Belém e, para chagar à cidade de Moju eles 

tinham que subir o rio em direção contrária, dificultando o contato com a sede do município. 

No final da década de 1970, início da década de 80, tomo conhecimento mais 

preciso sobre os moradores do Jambuaçu e Caeté. Visitei, algumas vezes, a Vila do Caeté. 

Nessas visitas, nunca percebi nenhuma manifestação de grupos descendentes de escravos que 

estavam em meu imaginário formado a partir das antigas histórias que ouvira no passado. 

Eram pessoas que desenvolviam suas atividades na lavoura, na pesca, em embarcação. 

Quanto ao Jambuaçu, não tive a oportunidade de, naquele período, ir até lá, mas 

ouvi falar muitas vezes sobre eles. Diziam que eram revoltados, que não aceitavam que 

entrassem em suas terras. 

Naquela época, estava havendo a instalação de empresa agro-industrial que 

investiria em Moju, com o plantio de palma, com incentivo do governo do estado. Lembro de 

um momento em que os moradores do Jambuaçu, camuflados, encapuzados, invadiram a 

cidade de Moju em defesa de suas terras. 

                                                           
2  Quilombola relativo a “quilombo”, palavra que tem origem na linguagem Iorubá e quer dizer “habitação”, ou seja, espaço 

para se viver à vontade, assim como “mocambo” também representa o sonho, o desejo do povo negro de viver numa terra de 

liberdade. 
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Em 2000, com base no artigo 68 – Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADTC –, da Constituição de 1988, iniciou-se o processo de titulação do 

território quilombola e, a partir de 2003, foram entregues pelo Instituto de Terras do Pará – 

ITERPA – os títulos coletivos para as comunidades do município de Moju.  

A partir de então, passo a fazer uso do termo Território para identificar o espaço 

onde estão as comunidades do município de Moju que possuem documento de titulação de 

Território Quilombola fornecido pelo ITERPA, com respaldo jurídico no Artigo 68/ADCT-

1988 que afirma “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos.” e no Decreto Federal 4.887/2003, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta 

o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O Território do Jambuaçu é formado por várias comunidades de quilombolas, 

sendo que 12 (doze) têm suas terras tituladas pelo Instituto de Terras do Pará e o Território do 

Caeté é composto por quatro comunidades. As comunidades que formam os Territórios estão 

organizadas em associações cujos presidentes formam o Conselho das Associações dos 

Quilombolas do Território, que é quem representa a todos junto a instituições e instâncias de 

luta por direitos. 

Apesar de toda uma história de luta por direitos e do auto-reconhecimento como 

quilombolas, os nativos do Território do Jambuaçu não apresentam história de luta pela 

manutenção de tradições e costumes africanos no seu cotidiano. O que se observa mais 

nitidamente no Território do Caeté, nas comunidades África e Laranjituba, onde se percebe 

que seus habitantes procuram divulgar, em eventos oficiais e festejos na comunidade, suas 

danças, música, vestimentas, comida. 
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Os territórios estão localizados ao norte do município de Moju, distando, o 

território do Jambuaçu, 15km e o Caeté, 30km da sede municipal onde há o maior núcleo 

populacional considerado como cidade. Os territórios são atravessados pelo Rio Moju, Rio 

Jambuaçu, Rio Caeté e seus habitantes formam grupos de trabalhadores rurais que praticam a 

agricultura familiar para consumo próprio, extrativismo de frutas diversas, a caça e a 

produção de farinha para consumo e venda. Apesar de o Instituto de Terras do Pará – 

ITERPA–, ter titulado o Território Quilombola do Jambuaçu a partir de 12 (doze) associações, 

a observação empírica acerca da ocupação e parentesco entre as famílias comprova que se 

trata de um único grupo organizado em pequenas vilas denominadas Comunidades, num total 

de 14 (catorze) comunidades.  

As Comunidades que compõem o Território Quilombola do Jambuaçu são: Bom 

Jesus do Centro Ouro, com 35 famílias; Conceição do Mirindeua, com 100 famílias; Jacundaí, 

com 63 famílias; Nossa Senhora das Graças, com 38 famílias; Ribeira, com 62 famílias; Santa 

Luzia do Traquateua, com 32 famílias; Santa Maria do Mirindeua, com 77 família; Santa 

Maria do Traquateua, com 36 famílias; Santana do Baixo, com 43 famílias; Santo Cristo, com 

53 famílias; São Bernardino, com 80 famílias; São Manoel, com 43 famílias; Vila Nova, com 

21 famílias; São Sebastião, com 49 famílias. O território do Caeté possui as comunidades 

quilombolas do Caeté, África, Laranjituba e Moju-Miri. 

Essas populações se consideram mojuenses, definem-se como pobre e assim são 

reconhecidas pela sociedade municipal e, apesar de não usufruírem dos bens do mundo 

moderno, não vivem em situação de fome e indigência. Sua história está fortemente ligada ao 

município de Moju, embora no que concerne aos eventos históricos mais marcantes para este 

grupo, haja característica de oposição aos moradores da cidade, especialmente no que se 

refere à política municipal dirigida a estes remanescentes de quilombo. Hoje, os quilombolas 

do Território do Caeté, vivem um momento de conflito de identidade, pois sempre foram 
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identificados como mojuenses, mas desde o censo de 2000 do IBGE, tomaram conhecimento 

de que a área, por eles ocupadas, pertence ao município de Abaetetuba, mas seus registros de 

nascimento os identificam como mojuenses. 

O último evento de luta que marcou na relação com o Território do Jambuaçu foi 

o conflito gerado com a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD –, devido à instalação de 

minerodutos do Projeto Bauxita Paragominas (ver www.vale.com.br) e de linhões de energia 

que alimentam a Alunorte, a refinaria Ação Brasil-China e duas refinarias, a de Barcarena e 

de Paragominas, que passaram pelo Território do Jambuaçu, ocasionando momentos de tensão 

a ponto de a comunidade construir guaritas nas entradas e saídas do Território a fim de 

impedir que as empresas a serviço da CVRD tivessem acesso a ele, além de derrubar uma das 

torres de transmissão elétrica, ocasionando blecaute na região. 

Em 2005, ao assumir a Secretaria de Educação de Moju, entro em contato mais 

direto com as comunidades quilombolas, tanto do Território do Jambuaçu quanto do Caeté. 

São contatos ligados às questões educacionais, como a situação dos prédios escolares, dos 

professores, dos alunos, do currículo. 

O convívio com as comunidades quilombolas e o interesse pelo desenvolvimento 

da Educação de Jovens e Adultos – EJA, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Moju, 

despertou-me interesse em desenvolver estudo sobre como a EJA está sendo desenvolvida 

nestas comunidades e se há relação com os costumes afros. 

Todas as Comunidades possuem escola municipal com atendimento das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Nas comunidades quilombolas Conceição do Mirindeua, 

Jacundaí, Ribeira e África há escolas com atendimento das séries finais do Ensino 

Fundamental, sendo que Jacundaí e Ribeira atendem com Ensino Médio. Na Comunidade 

Nossa Senhora das Graças há uma escola que atende jovens e adultos com Ensino 
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Fundamental e Médio na Pedagogia da Alternância. Há também, dependendo da demanda de 

cada Comunidade o atendimento de turmas de EJA de 1ª. e 2ª. etapas. 
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II CAPÍTULO 

2. 1 As comunidades quilombolas Laranjituba e África. 

2. 1. 1 O contexto das comunidades. 

O Território Quilombola do Caeté, como citado anteriormente, é formado por 

cinco comunidades tituladas quilombolas, quais sejam: Caeté Povoação, Sumaúma, África, 

Laranjituba e Moju Miri. A pesquisa, porém, atingiu as comunidades Sumaúma, África e 

Laranjituba pela proximidade entre elas o que facilitou a coleta das informações na 

participação nas reuniões para o desenvolvimento da Pesquisa Colaborativa. 

A Comunidade Sumaúma está localizada na margem esquerda do Igarapé Caeté, 

junto à Comunidade África, possui poucos moradores e frequentam igreja e escola das demais 

comunidades. Pela memória dos participantes, existiu nesta localidade um engenho de 

aguardente de propriedade de um cidadão chamado Sr. Raimundo Morais. Faziam parte dessa 

propriedade as terras de Sumaúma e da Comunidade África. 

O português era o dono do engenho. O nome dele era ..., não lembro, mas era 

Morais. Ele fez filho na Africana e tem muito nome Morais. (Fala do participante 

Vítor) 

 

A Comunidade Laranjituba está na margem esquerda do Igarapé Caeté. Segundo 

seus moradores, a comunidade se formou há cerca de 40 anos. É constituída por algumas 

residências, uma escola que atende as séries iniciais do Ensino Fundamental e uma capela. 

A Comunidade África está localizada na margem esquerda do Igarapé Caeté, entre 

a Comunidade Sumaúma e a Comunidade Laranjituba, possui uma escola que atende as séries 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ela teve origem, segundo os moradores locais, 

em um quilombo onde viveu uma negra, segundo eles, escravizada, denominada Maria do 

Perdigon. No final do séc. XIX, lá teria existido uma “tapera” habitada pelo casal Marcolina e 

Honório Tomé Morais. 

Veio uma africana. Minha avó falava que veio uma africana no porão do navio que 

veio morar aqui na África e todos somos descendentes dela, o Português que fez 
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filhos nela e todos somos descendentes dela. Todo mundo é parente. Tem papel 

velho guardado sobre ela. (Fala da participante Catarina) 

 

Os moradores da Comunidade África ainda conservam um antigo tacho de ferro 

usado para a fabricação de farinha. 

Professora Sandra, nós temos um, você conhece, né, o nosso maior tesouro de como 

a gente sabe que aqui passou vários escravos é o nosso tacho aqui, o nosso forno, 

esse é a maior prova porque aquilo não tem só dez anos, aquilo ali é feito de pedra 

misturado não se sabe com quê, mas é pedra, dá pra vê as pedras, eu acho que ferro, 

né, ferro fundido, a gente fez uma pesquisa e se descobriu que dentro do Brasil, no 

Brasil inteiro só tem três desse forno aqui, não se sabe se os dois ainda existem, mas 

que um existe, mas que foram trazidos três fornos desse aí para o Brasil foram 

trazidos. Os arqueólogos dizem que esse forno tem 380 anos. (Fala do participante 

Vítor) 

 

A fala do participante Vítor faz referência ao estudo realizado, em consequência, 

do projeto de construção da estrada denominada “Alça Viária”. No ano de 2000, o Governo 

do Estado do Pará, através da Secretaria Executiva de Transportes – SETRANS, implantou o 

Projeto “Alça Viária”, com o objetivo de promover a integração metropolitana de Belém com 

o sul do estado e, consequentemente, do país. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                        Foto de Luís Sérgio. Tacho para forno com a finalidade de torrar farinha de mandioca. 
 

Este sistema rodoviário permitiu ligar a BR 316 à PA 151, por estrada asfaltada e 

três pontes de concreto sobre os rios Guamá, Acará e Moju, totalizando 66 km de extensão e 

através de uma quarta ponte ligando à PA150. 
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O desmatamento e terraplanagem realizados durante a obra ocasionaram impacto 

direto e irreversível em alguns sítios arqueológicos localizados nos municípios de Marituba, 

Acará, Barcarena e Moju. 

Como medida necessária ao salvamento e preservação do patrimônio 

arqueológico na área do empreendimento, desenvolveu-se o Programa de Salvamento e 

Monitoramento de Sítios Arqueológicos no Traçado da Alça Viária – Belém/PA, pelo 

convênio entre o Museu Paraense Emílio Goeldi, a Secretaria Executiva de Transportes e a 

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa. 

O programa teve como base o levantamento e escavação de sítios arqueológicos 

pré-históricos, com atividade de coleta de cultura material, análise de laboratório, além de 

pesquisa de informações orais obtidas em visitas às comunidades Jaguarari, Guajaraúna e 

Caeté. 

As escavações resultaram na coleta de mais de 26.000 fragmentos, como 

cerâmica, faianças, faianças finas, vidros, metais, ossos, etc. que indicam a presença de 

culturas indígenas (desde a pré-história), cabocla e europeia (durante o período colonial). 

Também foram localizadas várias estruturas de antigas construções, como uma igreja dos 

Jesuítas e dois engenhos datados do séc. XVIII. 

No Sítio Sumaúma foram encontrados 3.131 fragmentos incluindo cerâmicas, 

faianças, grés, vidro, metais, etc. Nesse sítio foram resgatadas cerâmicas indígenas que se 

destacavam pela presença de elementos decorativos com motivos referentes a animais e 

figuras geométricas. Com as análises feitas em laboratório, verificou-se que as cerâmicas são 

de um tempo muito antigo, mais de 1.300 anos antes do presente. 

 

 

 



66 
 

2.1.2 Costumes e tradições africanos na obra de Antonio Olinto 

Após a leitura da obra “A casa da água” de Antonio Olinto, elaborei um roteiro 

para a condução da pesquisa a ser desenvolvida nas reuniões, conforme a Pesquisa 

Colaborativa. O roteiro incluía o surgimento do quilombo, a origem do nome do quilombo, os 

moradores mais antigos, as tradições, festas, música, danças, roupas, remédios, lendas, 

comidas, religião, casamento. Os temas, porém, iam surgindo livremente, o roteiro servia 

unicamente para condução daquilo que eu queria saber, sem a preocupação de ter que segui-lo 

hermeticamente. 

Escolhi alguns trechos da obra de Olinto que indicam costumes e tradições 

africanos, por se apresentarem enfaticamente durante o desenvolvimento do enredo. 

O autor apresenta algumas festas as quais Mariana, personagem na obra, assistiu 

ou delas participara, desde menina como o bumba-meu-boi, a festa só de mulheres.  

Só voltou à casa de Seu Alexandre junto com a mãe e a avó, foi numa festa de 

brasileiros, falava-se em voz baixa, devia ser algum segredo, quase de noite ela 

descobriu o que era quando um homem disse: 

– Os calungas vão sair. 

Os calungas eram enormes figuras de mulher, de boi, de burro, da ema, que 

formavam o bumba-meu-boi, Mariana ficou logo sabendo que em Lagos chamavam 

essa brincadeira de burrinha, viu quando um homem entrou dentro da armação da 

mulher, tocaram em instrumentos e cantaram, o boi investia contra os que estavam 

ao redor, estes davam berros e fugiam, o homem que estava embaixo do boi dançava 

bem, fazia piruetas no meio da roda, todos gritavam êh boi, êh boi. (A casa da água. 

2009, p. 80-81) 

 

No trecho, Mariana refere-se a uma festa de brasileiros, ou seja, negros, 

descendentes de africanos, nascidos no Brasil que, assim como ela, foram morar na África em 

companhia de seus pais ou avós que para lá retornaram. Abaixo está um trecho que apresenta 

uma festa só de mulheres: 

... à tarde Luzia organizou uma festa em homenagem às visitantes, dois atabaquistas 

ficaram fora da casa batendo em seus tambores e cantado, enquanto chegavam 

convidadas, só mulheres, Mariana participava pela primeira vez de uma festa sem 

homens, depois de comerem acarás e tomarem uma bebida um tanto amarga a dona 

da casa saiu dançando, parou diante das homenageadas, Epifânia levantou-se e 

dançou também, as outras bateram palmas, uma delas fez um gesto a Mariana para 

que a acompanhasse, a moça obedeceu, depois conversaram, Luiza sentou-se perto 

dela, falaram disto e daquilo até que surgiu o assunto que impressionou Mariana. 

– É comum fazerem festas sem homens? 

– Várias vezes por semana. 
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A moça queria saber por quê, Luzia disse que pensara muito naquilo sem chegar a 

uma explicação, ouvira falar de aldeias do interior em que se cortava o clitóris da 

mulher e ela não tinha tanta necessidade de homem, conservava a cabeça mais fria, 

dominava nos negócios, mandava na aldeia, onde predominava uma espécie de 

matriarcado, mas em Ibadã não acontecia isso, pelo menos que ela soubesse, 

nenhuma de suas conhecidas havia tido o clitóris cortado, contudo mantinham, em 

relação ao homem, um tipo de liberdade que os brasileiros estranhavam. 

Acrescentou: 

– Mas a verdade é que a festa sem homem é melhor. Já me acostumei. A gente não 

precisa ficar prestando atenção em si mesma e tem mais liberdade. (A casa da água. 

2009, p. 101-102) 

 

Um dos temas escolhidos para debate junto ao grupo que participou das reuniões 

foi sobre a identidade, os nomes, como se consideravam , qual o gentílico. O mesmo acontece 

em “A casa da água” no trecho abaixo: 

... Epifânia perguntou: 

– Por que é que a senhora chama eles de africanos? 

– Porque eles são africanos. 

– E nós o que somos? 

– Nós somos brasileiros. Você chegou de fora e não sabe como são as coisas aqui. 

(A casa da água. 2009, p. 81) 

 

Nos trechos, abaixo, há a escolha do nome e a interessante cerimônia do batizado: 

– Como vai chamar-se? 

– Sebastian. Já foi registrado em Aduni, dei o nome de Sebastian. A Cerimônia do 

nome e o batizado vão ser em Lagos. (A casa da água. 2009, p. 172-173) 

 

A cerimônia do batizado: 

... Mariana foi lá dentro e trouxe uma pequena bacia cheia de água, colocou-a sobre 

a mesa do centro, Epifânia surgiu com uma bandeja sobre a qual havia três pires, um 

com sal, o segundo com mel e o terceiro com azeite de dendê. Seu Justino pegou no 

menino, Mariana sentou-se ao lado dele, o homem mais velho pôs um dedo na água, 

molhou com ela os lábios de Sebastian, Dizendo: 

– A água é a base de tudo, é a coisa mais importante do mundo, que a vida do 

menino seja calma e serena como a água. 

Pegou um punhado de sal, passou-o na boca do neto: 

– O sal limpa as coisas, que o menino seja limpo e justo. 

Apanhou um pouco de mel, esfregou-o nos lábios agora abertos: 

– O mel adoça a vida. Que o menino tenha uma vida cheia de doçura e de alegria. 

Mergulhou os dedos no azeite dendê: 

– O óleo da palmeira é sinal do que comemos. Que durante toda a sua vida o menino 

tenha sempre o que comer e que nisto sinta alegria. 

Seu Justino fez uma pausa, antes de acrescentar: 

– Tu és Sebastian. 

Em seguida, cada um que estava na sala, a começar por seu Justino e Mariana, pôs 

na boca, sucessivamente, água, sal, mel e óleo, ... (A casa da água. 2009, p. 173-174) 
Os trechos que seguem foram escolhidos para a apresentação da religiosidade 

apresentada em A casa da água: 

– Está bem, mas a senhora vai com eles. Eu não Vou. 

– Por quê? 
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– Porque aqui é diferente da Bahia. Quem é católico é católico. 

Catarina levou Mariana à casa de Seu Gaspar, era um brasileiro que dirigia o culto 

dos orixás na Rua Bangboshe, também tomava conta dos eguns, das festas em 

homenagem ao espírito dos antepassados, às vezes Emília e Antônio acompanhavam 

a avó e Mariana, brincavam com uma estátua de Xangô, havia conversas longas, o 

homem tinha um olhar que se demorava nas pessoas, falava com calma, um dia 

Mariana perguntou a Epifânia: 

– Mamãe, nós somos brasileiros ou africanos? 

– As duas coisas, minha filha. (A Casa da Água. p. 89) 

 
... a amiga levou Mariana e Epifânis a um templo de Xangô, lá dentro era escuro, a 

moça contemplou a estátua de madeira, teve de novo diante dos olhos a matança do 

carneiro na Bahia, com estátuas parecidas,  a mãe pôs a mão na terra e depois na 

testa, a filha fez o mesmo, ... (A Casa da Água. p. 101) 

 
... na quarta-feira , dia de Xangô, Mariana mandou colocar na porta da casa a 

tabuleta, ó Xangô que teu dia nos traga sorte neste empreendimento, que teu fogo 

ilumine nossa água, a mulher comprou um carneiro, entregou a Seu Gaspar: 

– É um carneiro para Xangô, Seu Gaspar. Estou fazendo um pedido a ele: 

O homem estranhou: 

– Não sabia que Sinhá gostava de Xangô. (A Casa da Água. p. 133-134) 

 
O quarto de Xangô estava mais bem arrumado, uma pedra de forma alongada 

parecia já ter recebido sangue, como o do carneiro naquela manhã baiana, o chão era 

de terra batida, será que as pedras cresciam mesmo?, da janela do quarto Mariana 

sentiu a cidade como nunca antes, com sua cor na base do amarelo, as casas 

diferentes das de Lagos, à noite, uma das amigas de Emília, no meio de uma 

conversa a respeito de lugares onde morar, disse: 

– Ibadã é cidade sagrada. (A Casa da Água. p. 155) 

 
Nas mãos trabalhavam ainda, esculpiam delicadamente pedaços de madeira, uma 

grande máscara egungum repousava num canto, Mariana falou da próxima chegada 

de Joseph, precisava oferecer um carneiro para Xangô, durante uma semana fez 

todas as compras, comprou um quarto de boi no mercado, ... (A Casa da Água. p. 

122) 

 

A seguir estão dois trechos que se referem ao casamento: 

 
Quando Seu Alexandre disse a Epifânia que havia um moço interessado em casar-se 

com Mariana, houve espanto na família. Seu Alexandre explicou: 

– É o Sebastian Silva. O pai veio no Santa Izabel. 

Mariana reparou no rapaz durante a missa do domingo seguinte. O banco da família 

Silva ficava na frente, Epifânia quis saber: 

– Que é que ele faz? 

– Trabalha com os ingleses. 

Seu Justino Silva, o pai, foi visitar Epifânia e comunicou-lhe que o filho desejava 

conhecer melhor Mariana, com propósito de casamento. Sebastian esteve com a 

moça uma noite, passearam pela Bangboshe, sentaram-se em frente ao mar. A mãe 

se preocupava com o hábito africano da poligamia, perguntava a todos se havia 

algum caso de homem com mais de uma mulher na família Silva, diziam que um 

deles, que morava em Ogbomoshô, tinha quatro mulheres, a primeira fora brasileira, 

não aceitara a situação, abandonara-o e ele ficara com as outras três, cada uma vivia 

num quarto. Enquanto Mariana e Sebastian passeavam, Epifânia bateu à porta da 

casa de Seu Justino Silva, depois de algum tempo de conversa disse: 

– O senhor sabe que mulher brasileira não admite homem com mais de uma mulher. 

O outro riu, perguntou: 

– Qual é o homem que não tem mais de uma mulher? Homem assim está pra nascer. 

Ela ficou sem jeito, mas conseguiu explicar-se: 
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– Ter mais de uma mulher na rua não faz mal. O ruim é casar com duas ou três e ter 

todas elas como esposas legítimas. (A casa da água. 2009, p. 106) 

 
Sebastian entrou, vinha de roupa escura, parecia sem jeito dentro do paletó Novo, 

Epifânia chamou a filha, organizou o cortejo na frente da casa, Sebastian e Mariana 

na frente, de braços dados, os pais do noivo, os amigos, de dois em dois ou de três 

em três, saíram pela Rua de Bangboshe, entraram na Oke-Suna, a torre da igreja 

aparecia além, ficaram parados um pouco na entrada, Seu Justino foi lá dentro ver se 

estava tudo certo, voltou sorridente, os noivos atravessaram a igreja, subiram a altar-

mor, Seu Alexandre e Maria Gorda eram ao padrinhos de Mariana, um amigo de Seu 

Justino apadrinhava o noivo, quatro ingleses de roupa clara, da firma onde Sebastian 

trabalhava, estavam esperando perto do altar, Padre O’Malley apareceu de 

sobrepeliz branca e estola de cor, Mariana lembrou-se de Padre José, muitas vezes 

alisara a sobrepeliz dele, punha a mão na renda de baixo, via seus dedos através do 

desenho do bordado, olhou para o altar, rezou um oriki para o Espírito Santo, os dois 

se ajoelharam, ela estendeu a mão para a aliança que Sebastian segurava, o 

casamento demorou muito pouco, numa vez em que se levantou já estava casada, 

Epifânia  apertou-a num braço, todos foram fazendo o mesmo, demoraram-se vários 

minutos na rua, depois voltaram em filas outra vez, Mariana e Sebastian na frente, a 

roupa comprida de Suliman se destacava no cortejo.  

A festa pareceu rápida, todos comeram e beberam, Maria Gorda e D. Zezé tinham 

ajudado nas despesas, quando todos saíram, Epifânia arrumou a esteira do casal, 

marido e mulher iam ficar no quarto que fora da avó, a mãe dormiria na sala, às 

crianças caberia a cozinha, Mariana guardava o vestido do casamento no baú, pusera 

uma roupa simples, Sebastian estava só de calças, os dois entraram juntos no quarto, 

não disseram palavra, ele tirou-lhe a roupa e passou a mão direita com força por 

sobre todo o corpo da mulher, a mão estava fria e Mariana arrepiou-se, depois foram 

as duas mãos que seguraram as delas e fizeram com que ela apertasse o membro 

dele, estava quente e macio, ela sentiu que a coisa se lhe escapava das mãos e que 

Sebastian separava suas coxas e abria seu sexo, custou a entrar, Mariana ficou à 

espera um tempo enorme, estava toda molhada no meio das parnas e isto ajudava, 

quando o sentiu de novo o membro ia entrando devagar e, num empurrão, já estava 

lá dentro, a dor chegara e fora-se, Mariana abriu os braços sobre a esteira, as mãos 

tocavam no chão frio, a coisa avançava e saía, numa certa hora achou que Sebastian 

pesava muito mas era bom, um gozo vinha de longe, parecia prestes a rebentar 

dentro dela, mas fugia, ia para longe outra vez e começava a voltar, não muito 

depressa, não suficientemente depressa, até estalar num jorro que a deixou livre, um 

cheiro forte envolveu a mulher e o homem, ó marido de membro quente e macio que 

fazia o corpo gozar tanto. (A casa da água. 2009, p. 116 -117) 

 

Outro tema que chama atenção na obra de Olinto é a apresentação da morte, pois 

se for morte de idoso que morre de forma natural, a morte é vista com alegria e merece festa; 

porém, se for de pessoa jovem, é vista com tristeza. 

 

Houve uma sequência de meses em que morreu muita gente, Mariana guarda a 

lembrança da morte de gente jovem, que era triste, dos velhos, não, havia a festa que 

chamavam “serenata”, uma tarde encontrou um grupo de egunguns na rua, voltou 

correndo para casa, um egungun de máscara enorme a perseguiu, entrou na sala, 

Catarina estava lá, sentou-se, esfregou as mãos para o mascarado, curvou a cabeça, 

Mariana depois se acostumou, ia vê-los na Praça Campos, ... (A casa da água. 2009, 

p. 88) 

 
... Mariana estava no meio da risada quando a chamaram, a avó piorava, velas e 

lamparinas enchiam o quarto da mulher, a moça passou a noite toda num canto da 

esteira, Ainá, que fora até então conhecida como Catarina, morreu às dez da manhã, 
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o sol batia forte na frente da casa de D. Zezé, que saiu de vestido comprido, passos 

miúdos, procurou Epifânia: 

– Vamos dar um banho no corpo e preparar a serenata. Você vai precisar de bebida, 

muito biscoito, pastéis, acarás, caruru, bolos, dois atabaquistas, um tocador de 

violão, um flautista, um clarinetista, mesas e cadeiras. E tem de matar uma cabra. O 

que você não tiver, eu empresto. (A casa da água. 2009, p. 92) 

 
... pegaram no corpo de Ainá, D. Zezé dava instruções, levaram-no para o quintal, 

colocaram-no em cima de três caixotes, contavam histórias de outras mortes, o corpo 

de Ainá estava sumido, as mulheres trouxeram tinas e mais tinas de água, jogaram 

sobre o corpo, esfregaram-no com força, passaram sabão nos cabelos, nas orelhas, 

Mariana assistia à lavagem com uma espécie de medo, ... (A casa da água. 2009, p. 

92) 

 
... o corpo de Ainá ficou bem lavado e perfumado, era de tarde quando empregados 

de D. Zezé trouxeram cadeiras e mesas, que puseram em frente da casa da morta, 

havia uma alegria geral com a aproximação da hora da festa, D. Zezé mudara de 

roupa e sentara-se com Epifânia: 

– Sua mãe vai ser enterrada na praça ali adiante onde os ingleses ainda permitem que 

se faça isso. O melhor é enterrar os mortos da gente no quarto em que eles viveram 

ou na frente da casa, mas aqui na cidade isso infelizmente é proibido. Amanhã cedo, 

logo depois da serenata, a gente faz o enterro. (A casa da água. 2009, p. 93) 

 
Epifânia amparou Mariana até a sala, gente por toda parte, Ainá chorava alto, Joseph 

andava de um lado para outro de olhos espantados, morte violenta e de gente jovem 

é triste, só morte morrida é que dá festa, ó marido jovem que tão pouco ficaste,... (A 

casa da água. 2009, p. 160) 

 
– Primeiro vamos dar um banho nele. 

Mariana levantou-se, agarrou a mão de Sebastian e concordou: 

– Vamos. 

Ela segurou a cabeça, Seu Alexandre as duas pernas, Maria Gorda e Abigail os 

ombros, carregaram o corpo até o quintal onde havia outra mesa, Mariana foi ao 

poço, puxou uma tina de água, as outras tiraram a calça e o paletó de pijama do 

homem, quando voltou Mariana o viu nu sobre a tábua da mesa, o ferimento na 

barriga abria-se feio, ela jogou o primeiro jarro de água sobre o homem, depois 

começou a esfrega-lo com cuidado, devagar, o membro de Sebastian caía mole, a 

mulher lavou-o com sabão, as outras assistiam, Seu Justino apareceu nessa hora, 

alguém pusera uma lamparina em cima do poço, Mariana apanhou mais água, pegou 

toalhas limpas, enxugou o corpo do homem, Epifânia trouxe um terno quase novo, 

Sebastian só o usara duas festas de igreja, vestiram-no com ele, quando foi posto na 

mesa da sala o homem não dava a impressão de morto, ... (A casa da água. 2009, p. 

161) 

 
– Vamos enterrar Sebastian no jardim. 

O bom seria enterrá-lo no quarto, segundo o velho costume africano, deixá-lo 

enterrado no lugar em que vivera e onde pudesse ser sempre visto e lembrado, todos 

os dias a família colocaria um prato de comida ao lado do túmulo, o morto 

participaria das festas em casa, dos nascimentos, dos batizados, danças, ouviria os 

tambores, saberia de tudo o que acontecesse, ... (A casa da água. 2009, p. 162) 

 
– Nossa mãe partiu. Nossa mãe não volta mais. 

Despachou Silvanus para Lagos, que trouxesse os parentes, e deu início à lavagem 

do corpo, as três mulheres do sobrado tiraram a roupa de Epifânia, colocaram-na 

sobre a mesa grande, começaram a lavá-la, esfregando a pele com escova e sabão, 

convocaram as meninas das residências ao redor a fim de ajudar na lavagem, depois 

vestiram no corpo as melhores roupas que havia na casa, Mariana abriu o baú e tirou 

dele lençóis antigos, (...) quando Epifânia já se achava estendida na mesa, os 

tambores batiam no terreiro, dois xilofones alegravam os convidados, cada um que 
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vinha para a serenata recebia moedas e notas, Mariana sentou-se na sala e ficou 

olhando a festa lá embaixo, todos bebiam à vontade, a mulher virava de vez em 

quando o rosto para a morta, ... (A casa da água. 2009, p. 336) 

 
Vejo Mariana cercada de mortes, a de Maria Gorda ocorreu um mês depois da de 

Epifânia, a serenata contou com o comparecimento apenas das pessoas dos 

arredores, flora no navio que Mariana vira Maria Gorda pela primeira vez, no 

instante de lavar-lhe o corpo Mariana reparou que a amiga não estava mais tão 

gorda, emagrecera nos últimos meses de vida, os peitos continuavam porém 

enormes, uma das vizinhas, esfregando-os com sabão, disse uma brincadeira sobre 

peitos que não tinham alimentado crianças, Mariana achou graça, era bom rir no 

começo de uma serenata, quando os tambores tocaram e uma flauta surgiu na noite, 

Mariana dançou sozinha com passos vagarosos e delicados, a morte do professor 

Casteller foi cinco dias depois da de Maria Gorda, a notícia viera mandada por Seu 

Haddad, no mesmo instante Mariana seguiu para Aduni, mas não havia serenata, era 

morte de branco, os franceses que se encarregavam de enterrar o professor tinham a 

fisionomia triste, falavam baixo, e o professor merecia música, vivera bem, morrera 

em paz, num intervalo do velório Mariana escreveu para Sebastian: (A casa da água. 

2009, p. 337) 

 

 

2.1.3 Costumes e tradições das Comunidades Laranjituba e África 

Durante as reuniões, vários foram os temas discutidos, iniciamos buscando a 

memória do grupo sobre a origem das comunidades e por que o nome de cada uma delas. O 

grupo apresentou dificuldade para lembrar como aconteceu a formação das comunidades. 

Segundo os participantes, a comunidade quilombola África recebeu esse nome devido a uma 

mulher africana que fora morar naquela localidade e que gerou filhos com um português. 

Trata-se de Maria Perdigon, citada em capítulo anterior. A comunidade Laranjituba recebeu 

esse nome devido ao plantio de laranjas que havia na localidade. 

As comunidades do Território Quilombola do Caeté apresentam características 

religiosas. A comunidade Caeté Povoação festeja a Santíssima Trindade, África festeja Nossa 

Senhora Aparecida, Laranjituba festeja São Sebastião. Porém, a comunidade Moju Mirim é 

predominantemente evangélica. 

O grupo, ao descrever a festividade de Nossa Senhora Aparecida, relata a 

permanência da tradição do mastro da Santa. 

O mastro de Nossa Senhora Aparecida que no início foi tirada uma pessoa pra cortar 

um pau pra que ele sustente a bandeira e esse pau em homenagem à festividade da 

santa. A gente enfeita com todo tipo de fruta. O gostoso é as pessoas subirem no 

mastro. Uma pessoa sobe e joga as frutas que tem no mastro para a animação do 
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povo e ela tira a bandeira, a pessoa sobe, a pessoa que pega a bandeira e tem a 

obrigação da dar a bandeira no ano que vem. E a pessoa que dá o primeiro golpe no 

mastro tem a obrigação de no outro ano entrar no mato pra tirar outro pau. 

Há muita disputa para ser o juiz do mastro e o juiz da bandeira que é a pessoa que 

pega a bandeira, porque tem uma importância muito grande ser o juiz do mastro, 

porque alcança graça de ter força para trabalhar o ano inteiro. (Fala do participante 

Vítor) 

 

A manifestação do mastro é antiga no município de Moju e retrata a religiosidade 

da população. O grupo não conseguiu precisar quando iniciou a tradição, apenas que sempre 

foi assim, com disputa para ser o juiz do mastro no ano seguinte, pois quem consegue resgatar 

a bandeira ou ser o juiz tem a garantia do recebimento de muitas graças durante o ano todo. 

Os participantes mais velhos demonstraram saudades de manifestação religiosa 

que está ficando para trás, como é o caso das ladainhas que percebem já esquecidas. Os mais 

jovens dizem que nunca assistiram a uma ladainha. 

Eu tenho saudade daquela ladainha. A gente tem a ladainha, mas não aquela 

chamada ladainha em latim. Mas hoje já não é a ladainha, mas quando tinha era uma 

coisa bacana. (Fala da participante Catarina) 

 

Além da religião católica que predomina nas comunidades África e Laranjituba, a 

D. Jarina e o Seu Messias desenvolvem rituais de Umbanda. Segundo D. Jarina esse saber lhe 

foi passado por sua mãe que por sua vez recebera de sua avó. 

Sabemos que a D. Jarina e o Seu Messias não desenvolvem, sozinhos, o ritual de 

Umbanda, porém isso não é assumido por todos e este conflito de identidade religiosa está 

presente nos atos da personagem Mariana, na obra de Antonio Olindo, pois ela se dizia 

católica, mas em várias passagens do enredo Mariana aparece realizando oferendas aos orixás. 

Durante as reuniões houve manifestação de saudade também das festas não 

religiosas como as festas juninas 

Dia de São João, a gente tirava aquele dia de São João, passava o dia todo, aí a gente 

fazia aquelas fogueiras grandes, né, nesse tempo a gente não tinha como obter 

foguetes, fogos, né, a gente ia pra li e cortava aquele monte de bambu, botava fogo 

na fogueira aí fazia, mandiocaba, é fazia os fogos de bambu, bota ele dentro da 

fogueira que vai, vai, depois ele, conforme ele vai esquentado, de vez em quando ele 

dá aquele tiro, né. Aí, a gente fazia o seguinte: passava o dia socando arroz, nesse 

tempo tinha o arroz, né, passava o dia socando o arroz, ralando mandiocaba que é 

uma mandioca, uma mandioca grande, ralando a mandiocaba pra fazer a 
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mandiocaba, que tem um mingau chamado mandiocaba, quando era sete horas, a 

gente começava a acender as fogueiras, escolhia o terreiro, aí a gente fazia e ia 

escolher o terreiro, sempre a gente fazia ou na frente do terreiro da casa da mãe da 

Dona Catarina ou na casa da minha mãe. Aí a gente passava a noite toda, a noite 

toda e brincando e dançando e pulando, quando era quatro horas da madrugada, já 

tava a bacia grande, uma bacia grande cheia dum banho de cheiro, todo tipo de mato 

e aquilo era aquele cheiro maravilhoso e a gente descia pro igarapé, quando voltava, 

quatro e meia cinco horas, do igarapé então que a gente ia tomar aquele banho, mas 

era uma alegria muito grande. Mas eu tenho muita vontade de voltar. Eu já falei 

umas três vezes pra Catarina: Catarina umbora voltar a fazer, mas a gente já sabe né, 

a Catarina já tá bem na terceira, eu já quase na terceira, mas aí a gente já não tem 

mais aquela força. Olha, se agente for falar: ah, vamos procurar os matos pra fazer. 

Convidar ninguém quer ir mesmo. Aí só tá eu e a Catarina pra fazer. (Fala do 

participante Vítor) 

As festas, religiosas ou não, são marcantes entre os quilombolas mais velhos, da 

mesma forma como são marcantes as festas relatadas por Olinto, em A Casa da Água. 

Segundo os participantes, essas festas estão sendo substituídas pelas festas de 

aparelhagem e os mais jovens não demonstram interesse pelas festas tradicionais. Outra 

manifestação que está na memória dos mais velhos é o trabalho desenvolvido em mutirão, 

momento em que havia solidariedade no trabalho na comunidade. 

Tem uma coisa, essa aqui a gente ainda lembra, eu a Leo, Catarina, a gente lembra e 

que dá saudade, quando a gente era pequeno, aí os nossos pais, eles faziam o 

mutirão, né, chamavam de convidado pra fazer o roçado. Aí dava aqueles sessenta, 

setenta homens, nera Catarina?, no roçado de cada um deles, quando eles saíam lá de 

dentro do roçado daquela pessoa, eles vinham cantando e tem dois senhores ainda e 

que eles podiam relatar pra gente que é o Seu Lourival, que eu achava demais bonita 

a voz dele e a voz de Seu Benito eles cantando aquilo, eles chamavam de, como é 

Catarina?, fofoia, fofoia né, mas aquilo cada um fazia um tipo de voz, entendeu? 

Tinha um que a voz era bem fininha, outra mais grossa, que ficava, sabe, aí todo 

mundo no caminho, tu olhava no caminho assim vinha todos aqueles homens com 

aqueles machado deles, todo mundo cantando, mas aquilo, sabe, parece que ia me 

tirando assim, quando eu era pequeno ainda parece que ia tirando a gente do chão de 

ver a maravilha daqueles cantos que eles faziam ... mas era uma coisa demais 

maravilhoso, eu achava muito bonito, eu sinto muita saudade, quando eu falo esse 

tipo de coisa, me dá um friozinho, que me dava no tempo que eu assistia eles 

cantando ... não lembro da música, pra fazer o som da música, só se pegar cinco ou 

seis pessoas pra entoar a música, as vezes são coisas que eles cantam que ninguém 

entende, a gente não entendia, tem hora que fica aquilo bem fino. (Fala do 

participante Vítor) 

 

Além da solidariedade, o que encantava eram os cantos denominados “fofoia”, o 

grupo também não soube precisar a origem dos cantos, de onde vem o termo, qual o 

significado, da mesma forma como não consegue lembrar as letras das músicas cantadas.  

No dia do mutirão, o dono do mutirão ele tinha que matar um porco, várias galinhas 

porque ele tinha que dá almoço pra todo aquele monte de homem e na hora da janta 
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quando eles vinham de lá cada um levava um pedaço de comida para as suas casas. 

(Fala da participante Leocádia) 

 

São poucos os casais que passaram pela cerimônia do casamento com proclamas, 

documentos, isso não é comum entre os membros das comunidades quilombolas do Território 

Caeté. O que há é a informalidade no trato da união familiar, o que basta é a afeição, o gostar, 

a afinidade.  

Casamento não tem. São poucas as pessoas casadas. Gostou de alguém, faz a casa e 

vai morar junto. Tem muita união de primo com primo. Há repetição de nome 

Morais, Cardoso; Morais e Morais; Cardoso e Cardoso; Oliveira e da Silva, mais 

novos. (Fala da participante Leocádia) 

 

O batizado é realizado na igreja católica. Segundo os participantes, este registro é 

muito antigo e existe na Igreja Divino Espírito Santo, na cidade de Moju, livro com registro 

desde a época da escravidão. Verificamos junto à Paróquia, em Moju, e constatamos a 

existência do Livro nº 6 datado de 21 de dezembro de 1871 a 14 de setembro de 1887, com 

registro de batizados dos filhos de mulheres escravizadas. O livro possui 136 páginas 

numeradas e rubricadas pelo vigário da época, Pe. José Serapião Ribeiro, com último registro 

na página 38, onde consta o “registro de batismo, datado de 15 de agosto de 1888, de 

Frederico, filho de Vitória, escrava do Capitão Gueiros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fotos de Melquizedeck. Capa do Livro nº 6 e página do mesmo livro. 
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                                                       Fotos de Melquizedeck. páginas do livro nº 6. 

 

Pelo comprovado, as cerimônias de batismo costumam seguir o ritual da igreja 

católica, a diferença estre a cerimônia relatada na obra de Olinto e o simbolismo apresentado 

no catolicismo é pequeno, pois no catolicismo é o padre quem realiza o ritual, na obra de 

Olinto são os pais; nos registros do Livro nº 6, os elementos registrados pelo vigário são os 

santos óleos, mas o catolicismo usa também a água, o sal e a luz da vela. No ritual realizado 

pela personagem Mariana, a diferença está no uso do mel e a não utilização da luz da vela 

Conforme citado anteriormente, a comunidade guarda algumas relíquias materiais 

como um tacho para o preparo da farinha, cuja origem é desconhecida de seus membros. 

A gente tinha mania de ir dormir na casa da vovó, sabe, e ela contava história pra 

gente desse forno, ela dizia que nessa beira desse forno já morreu muita gente, mas 

morreu de quê? Ela não entrava em detalhes, mas ela disse que devido às pessoas 

que nele, agora não, a gente fez uma parede pra colocar o forno, faz aquela parede, 

faz todo um aparato pra colocar o forno, naquele tempo não. Era na chuva, no 

tempo, aí colocava o fogo debaixo do forno, aí devido àquela muita quentura, os 

escravos pegavam aquela quentura mexendo farinha e aí pegavam quentura, 

pegavam chuva, dava aquele colapso e aí morriam ali mesmo. (Fala do participante 

Vítor) 

 

Além do tacho de ferro, segundo a participante Catarina, há também alguns 

pequenos objetos e papéis que sua avó guardava e que devem estar na residência de alguém. 
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Foto de Luís Sérgio. Apresentação do Kizomba, na 

Comunidade Quilombola Laranjituba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo comentou sobre a tentativa de resgatar uma dança por eles chamada de 

Kizomba, porém os mais jovens não participaram por que sentiam vergonha de vestir os trajes 

com os quais não estavam acostumados. Devido aos afazeres dos mais velhos, o grupo não 

continuou com a dança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de Luís Sérgio. Apresentação do Kizomba, 

Comunidade Quilombola Laranjituba. 
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Os mais velhos lembram que antigamente havia cura para tudo, sempre com 

remédios buscados na mata, segundo eles as ervas curam: carucaá, planta que cura problemas 

de garganta; japana com mel cura asma; bota, um cipó, cura hematomas. Os mais velhos se 

ressentem pelo fato dos mais jovens não se interessarem por esse saber “O pior é que o 

pessoal já não conhece os matos.” (Fala da participante Catarina) 

Além da cura dos males físicos, há o médico das crianças que cura males 

espirituais, o Seu Terêncio é benzedor e cura quebranto. 

Os participantes das reuniões respeitam e aprenderam a conviver com alguns seres 

que também estão pelas comunidades: o Curupira, também conhecido como Macambira; a 

Anhanga, que por ser invisível causa muito medo nas pessoas, mas que ela só mexe com gente 

se alguém atrapalhar o caminho dela; o Lobisomem não causa mais medo porque, segundo os 

participantes, a pessoa que virava lobisomem já faleceu. 

A alimentação da comunidade tem como base a farinha de mandioca; os 

quilombolas gostam de caça, tatu, preguiça, paca, aperema, cobra jiboia; peixe; galinha; peixe 

assado na folha; castanha do pará. 

Os mais jovens gostam de capoeira e alguns gostam de música como o carimbó e 

o que eles chamam de samba de raiz. Sobre o que seria samba de raiz foi citado o nome do 

Mestre Jorge morador da comunidade Laranjituba, artista compositor de muitas letras que 

retratam costumes e tradições sui gereris àquela gente. Jorge Trindade da Silva, mais 

conhecido como Mestre Jorge chegou à comunidade Laranjituba há doze anos, juntou-se aos 

outros moradores a fim de conseguir o Título de Remanescente de Quilombola.  

Lavrador e músico atua desde jovem, na luta contra a discriminação racial e pela 

valorização da cultura negra na região de Moju. É um dos responsáveis pela criação do Grupo 

Experimental de Manifestações Culturais Quilombola do Baixo Caeté: África e Laranjituba. 

A militância de Mestre Jorge em defesa do povo afro-quilombola inicia na década de 1940, 
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quando integra a Frente do Grupo Música de Raiz que criara com seus irmãos, no município 

de Acará/PA, sua terra natal, pois nasceu na localidade chamada Arachiteua, mas se considera 

cidadão mojuense, pois mora em Moju desde 1948, ano em que chegou à comunidade Itancoã 

onde trabalhava como peconheiro (apanhador de açaí) e seringueiro para o sustento da 

família.  

Com o Grupo Música de Raiz, mestre Jorge participa de eventos que envolvem 

música de raiz, toada de boi, valsa, bolero, dentre outros. Em 1950, na região ribeirinha do 

Rio Moju, onde fixou residência, com o apoio de uma série de amigos, inaugura o Grupo de 

Expressão Cultural de Música de Raiz, com a proposta de trabalhar pela valorização social do 

negro através da cultura e da arte, principalmente no que se refere à música, sua principal 

paixão. No primeiro ano de funcionamento, o grupo promoveu eventos com apresentação de 

carimbó, xote, samba-de-cacete, todos de sua autoria, eram apresentações que faziam a 

diversão de centenas de pessoas. Mestre Jorge, além de cantar, sempre procurou meios de 

promover a iniciação de jovens à cultura popular em geral, objetivando a formação de artistas 

populares e colaboradores. Em 1952, inicia as Rodadas de Mestres - oralidade, onde atuou 

como o principal contador de histórias. Em 1957, participa de um grupo musical formado com 

o intuito de realizar a diversão das famílias da região onde mora, em Moju. 

 
Foto: Claudia Suely – Mestre Jorge e seu Banjo de Ouro. 

http://1.bp.blogspot.com/-5ynoenJK-Zk/Te60matsjRI/AAAAAAAAAtM/i1RXJtnGeAc/s1600/DSC01777+-+C%C3%B3pia.JPG
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A música sempre esteve presente em sua vida. Quando criança tocara flauta de 

bambu com seu pai e os cinco irmãos, toca instrumentos de corda, façanha que aprendera 

sozinho. Sempre gostou de música e seu instrumento favorito é o banjo, ele construiu um feito 

de material alternativo, uma lata de goiabada virou a caixa sonora, linha de pescar virou 

corda, pedaços de madeira acapu viraram tarraxas e com madeira amapá estava pronto o banjo 

ornamentado com embalagem de bombom. Este instrumento já existe há mais de trinta anos e, 

para mantê-lo em condição de uso, somente as cordas são trocadas quando danificadas. 

O banjo produzido por Seu Jorge é conhecido como Banjo de Ouro, por seus 

adornos dourados que reluzem à noite. Mestre Jorge já mostrou sua música para a 

comunidade e criou outras para grupo de danças. Sua maior habilidade artística é compor 

letras de música, assim como cria as melodias e produz seus próprios instrumentos. O grupo 

do qual participa já fez apresentação em vários eventos pelo Pará, ele já esteve nem Belém, 

Santarém, Castanhal, Santa Bárbara do Pará, Acará, como também na cidade de Moju. 

Em 2001, em parceria com Célia Regina, conhecida como Preta, mestre Jorge 

funda o Grupo de Expressões Culturais Kizomba, das comunidades Quilombolas de África e 

Laranjituba/Moju, com intuito de preservar e/ou resgatar a cultura quilombola popular e 

tradicional do lugar. 

Entre os participantes mais velhos, percebi um sentimento de saudosismo e até de 

culpabilidade pela não manutenção dos costumes, das festas, de material, através dos quais 

poderia estar salvaguardada a memória dos antepassados afrodescendentes, como retrata o 

seguinte depoimento: “Minha mãe sabia muitas coisas, nossa, ela sabia..., mas eu era jovem, 

mas naquela época eu não me interessava. Eu jovem nunca imaginei que eu ia precisar saber 

isso. E agora eu preciso saber e a minha mãe não está mais...” (Fala da participante Catarina) 
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III CAPÍTULO 

3.1 O processo educativo de EJA 

O governo federal inicia a ampliação da educação elementar, pois traçou diretrizes 

educacionais para todo o país. Os estados e municípios passaram a ter responsabilidades e 

assim deu-se início ao movimento nacional de extensão do ensino básico para adultos, 

principalmente a partir da década de 40, após a Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura 

de Vargas em 1945. 

Em 1947 é lançada a Campanha de Educação de Adultos, definindo a identidade 

da educação de adultos em forma de campanha nacional de massa. Foi uma ação que previa a 

alfabetização em três meses e o curso primário em sete meses. Em seguida viria uma etapa 

voltada à capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. 

No início, a campanha conseguiu bons resultados e o atendimento chegou a todas 

as regiões do país. Criaram-se escolas supletivas e buscou-se a força das esferas 

administrativas, de voluntários e profissionais. Porém, nas áreas rurais, a ação comunitária 

não obteve o mesmo sucesso. 

Houve, pois, a discussão sobre a educação de adultos e o analfabetismo concebido 

como consequência da situação social, econômica e cultural do país e o adulto passou a ser 

visto como o adulto analfabeto, incapaz, comparado social e psicologicamente a uma criança. 

Porém, essa visão mudou, pois houve a superação de preconceitos e o adulto analfabeto 

passou a ser visto como ser produtivo, que raciocina e sabe resolver problemas. 

O Ministério da Educação, na Campanha de 47, lança material de ensino, 

específico para adultos, de leitura e escrita. Ao final da década de 50, críticas surgiram sobre a 

superficialidade do processo de alfabetização e a inadequação do método que partia de 

palavras-chave que remetiam a padrões silábicos que eram memorizados e remontados para 

formar novas palavras. 
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As críticas levaram a novo padrão pedagógico para a educação de adultos que teve 

como referência o educador Paulo Freire. Com o método de Paulo Freire, a alfabetização dos 

adultos iniciava com algumas poucas palavras que serviam para gerar o universo vocabulário 

do alfabetizando. O método é, fundamentalmente, de cultura popular para conscientizar e 

politizar. “A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o 

oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de 

sua própria destinação histórica” (FREIRE. 1987.p.08). 

Aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de sua história, 

isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se, é educação como prática de liberdade. A 

oportunidade de redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que o 

sujeito vai se descobrindo e, assim podendo, então, manifestar-se. 

Ao objetivar uma palavra geradora, o alfabetizando já se motiva para não só 

buscar o mecanismo de sua recomposição e da composição de novas palavras, mas também 

para escrever seu pensamento. Buscar novas palavras para dizer e escrever o seu mundo, o seu 

pensamento, para contar a sua história, expressar juízos. A consciência do mundo e a 

consciência de si crescem juntas e em razão direta.  

A consciência é, em sua essência, um ‘caminho para’ algo que não é ela, que está 

fora dela, que a circunda e que ela aprende por sua capacidade ideativa. Por 

definição, a consciência é, pois, método, entendido este no seu sentido de máxima 

generalidade. (PINTO, 1986, apud FREIRE, 2005.p.63) 

 

O pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta para a 

alfabetização de adultos, inspirou os principais programas de alfabetização e educação 

popular que se realizaram no país no início dos anos 60. 

... esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, 

superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador 

‘bancário’, supera também a falsa consciência do mundo. (FREIRE, 2005) 

 

A proposta de Paulo Freire orientou o programa de alfabetização que se pretendia 

levar para o Brasil todo e que teve em sua preparação o engajamento de estudantes, 

sindicalistas e demais segmentos envolvidos com a política de então e, em janeiro de 1964, foi 
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aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, que foi interrompido logo depois pelo golpe 

militar. 

A alfabetização e a educação de base de adultos partiriam do exame crítico da 

realidade existencial dos educandos, da origem de seus problemas e de como superá-los. O 

novo padrão pedagógico tinha como base o entendimento da relação entre a problemática 

educacional e a social. Pois o analfabetismo, que antes era apontado como causa da pobreza e 

da marginalização, passa a ser visto como o efeito da situação de pobreza gerada por uma 

estrutura social não igualitária. 

Quanto mais se exercitem os educadores no arquivamento de depósitos que lhes são 

feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua 

inserção no mundo, como transformadores dele. Como sujeitos. (FREIRE, 2005) 

 

Paulo Freire fez crítica severa à educação bancária, pois ela considerava o 

analfabeto ignorante, uma gaveta vazia que apenas servia de depósito para o educador 

despejar seu conhecimento. Para ele, os analfabetos deveriam ser reconhecidos como homens 

e mulheres produtivos, que possuíam uma cultura. Assim, os novos ideais pedagógicos 

tinham ética e havia comprometimento do educador pelos educandos, desenvolvendo uma 

ação educativa sem negar a sua cultura, tomando-o como sujeito de sua aprendizagem, 

transformando-o pelo diálogo. Freire fazia referência a uma consciência ingênua, herança de 

uma sociedade fechada, agrária que deveria ser transformada em consciência crítica, 

necessária ao engajamento ativo no desenvolvimento político e econômico da nação. 

A proposta de alfabetização de adultos, elaborada por Freire era conscientizadora, 

pois, para ele “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não das coisas, não 

pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de busca, de conhecimento, por 

isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento 

dos temas significativos, a interpretação dos problemas. 

Por isso é que a investigação far-se-á tão mais pedagógica quanto mais crítica e tão 

mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões parciais 

da realidade, das visões ‘focalistas’ da realidade, se fixe na compreensão da 

totalidade. (FREIRE, 2005) 
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O método de Freire previa uma primeira etapa, a preparatória quando o 

alfabetizador pesquisava sobre a realidade existencial do grupo junto ao qual iria atuar. Após, 

havia o momento de levantar o universo vocabular, buscando as palavras que expressassem a 

realidade do grupo e a partir daí, as palavras de maior densidade significativa com relação às 

situações existenciais mais importantes. Após, selecionava o conjunto que contivesse os 

diversos padrões silábicos da língua para organizá-lo segundo o grau de complexidade desses 

padrões. Essas seriam as palavras geradoras, a partir das quais se realizaria tanto o estudo da 

escrita e leitura como o da realidade. Esse procedimento metodológico prescindia da 

utilização de cartilhas e ficou conhecido como método Paulo Freire. As palavras, 

posteriormente, seriam substituídas por temas geradores, a partir dos quais os alfabetizandos 

aprofundariam a análise de seus problemas, já se engajando em atividades comunitárias ou 

associativas.  

Nesse período, foram produzidos diversos materiais de alfabetização orientados 

por esses princípios. Normalmente, os materiais eram elaborados na região ou no local onde 

era desenvolvido o processo de alfabetização e procuravam expressar o universo vivencial dos 

alfabetizandos. Esses materiais continham palavras geradoras acompanhadas de imagens 

relacionadas a temas para debate, os quadros de descoberta com as sílabas derivadas das 

palavras, acrescidas de pequenas frases para leitura. O que caracterizava esses materiais era 

não apenas a referência à realidade imediata dos adultos, mas, principalmente, a intenção de 

problematizar essa realidade.  

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois 

momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da 

opressão e vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, 

em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido 

e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. 

(FREIE, 2005) 

Com essa fundamentação, acho que será possível identificar as relações 

desenvolvidas no processo educativo da educação de jovens e adultos e verificar se os 

costumes e tradições africanas permeiam esse processo no município de Moju. 



84 
 

3.1.1 A EJA em Moju: saberes 

A construção de uma rede educacional que atendesse com dignidade as 

especificidades e o universo de discentes do município só foi conquistada após 148 anos de 

história de luta. 

Segundo o IBGE, no censo de 2000, o município de Moju possui uma população 

de 15 anos ou mais de 29.683 pessoas; a população alfabetizada de 15 anos ou mais é de 

20.780 pessoas, a população de 15 anos ou mais analfabeta é constituída de 8.903 pessoas, 

totalizando uma taxa de analfabetismo de 29,99% da população total do município, o que 

representa um dos maiores índices no estado do Pará. 

Em Moju, no ano de 2001, o Ensino Fundamental foi municipalizado em sua 

totalidade tendo a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) como gerenciadora, assim 

como a responsabilidade total sobre a Educação Infantil e a Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos. 

No ano de 2010, a rede municipal de ensino atendeu 23.114 alunos, matriculados 

em 196 escolas (20 urbanas e 176 rurais, conforme o Educacenso/INEP), assim distribuídos: 

– Educação Infantil – 1.807 alunos 

– Educação Fundamental – 17.846 alunos 

– Educação de Jovens e Adultos – 3.461 alunos 

 

Pode-se afirmar que, hoje, a rede de ensino atua de forma democratizada, pois 

conta com vários conselhos de acompanhamento (Conselho Municipal de Educação, 

Conselho do Fundeb, Conselho da Alimentação Escolar e vários conselhos escolares 

funcionando regularmente), que atuam com autonomia, fiscalizam a gestão municipal no que 

concerne à educação, o que torna mais claro o sistema de gestão. 

A valorização dos 1.447 profissionais em educação, desde 2005, vem sendo 

concretizada pelo pagamento em dia dos vencimentos e pela valorização da categoria, que 

tem recebido formação em serviço, e hoje se destaca pela formação de 438 professores em 
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curso de graduação em Pedagogia, por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Moju e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA); além de outras 

duas turmas de graduação, uma de Pedagogia e uma de Tecnologia e Análise em 

Desenvolvimento de Sistemas na Modalidade de Educação à Distância (EAD); 35 professores 

cursam pós-graduação em Educação do Campo; há quatro cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de Educação para as Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade na Educação, 

Educação Integral e Integrada e Educação Ambiental, no Polo da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB); além do Plano de Carreira, Cargo e Remuneração que manifesta a vontade e 

atende o pleno direito dos profissionais em educação da rede municipal. 

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas pela bandeira que simboliza a luta 

pela conquista do direito à educação, erguida pela sociedade local, principalmente pelos 

alunos que concluíam o ensino fundamental e que vislumbravam o sonho de concluir o ensino 

médio em terras mojuenses. Outra conquista na área educacional na década de 1980 

concretizou em parte o que se sonhava, e, em 1991, foi fundada a primeira escola de ensino 

regular de 1º e 2º graus em Moju, a Escola Estadual Professora Ernestina Pereira Maia, que 

ofereceu Curso de Magistério e Curso Técnico Profissionalizante, hoje denominado de Ensino 

Médio. 

Os alunos matriculados no Ensino Médio estudam nas escolas Ernestina Pereira 

Maia, Antônio de Oliveira Gordo e Lauro Sodré, além de dez polos de Ensino Médio que 

funcionam em Sistema Modular na área campesina de Moju, todos da rede estadual. 

Em 2000, a determinação de luta dos trabalhadores da educação de Moju garantiu, 

depois de uma grande movimentação com apoio da população em geral, a criação de uma 

instituição de ensino superior com a instalação de um campus da Universidade Estadual do 

Pará (UEPA), que oferece cursos de Licenciatura. 
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Somente a partir de 2005 a Prefeitura de Moju, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Pará - CEFET (hoje IFPA) e o Governo Federal firmaram parceria, 

possibilitando ao município a materialização de um sonho a mais, o Polo da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) e o Polo da Escola Técnica Aberta do Brasil (E-tec Brasil), com 

estrutura física e logística necessárias, vislumbrando novas conquistas. 

Ressalta-se que a partir de 2005 houve preocupação local com a Educação do 

Campo, a infra-estrutura foi radicalmente melhorada para atender a clientela campesina, desde 

a reserva indígena quanto os quilombolas, assentados e ribeirinhos. Iniciou-se a transformação 

com a implantação de modelo de gestão e atuação pedagógica nas escolas. A partir de então, 

programas como Escola Ativa (metodologia para classes multisseriadas), Saberes da Terra e 

Casa Familiar Rural com a Pedagogia da Alternância foram colocados em prática nas escolas 

do campo. 

A Secretaria Municipal de Educação buscou parceria dos movimentos sociais, 

entre eles o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) para iniciar a 

discussão a respeito da forma de educação para atender a diversidade populacional do campo. 

Houve daí a necessidade da aplicação de novas propostas administrativas e pedagógicas. Vale 

ressaltar que, em parceria com a Companhia Vale do Rio Doce e Movimentos Quilombolas 

do Território de Jambuaçu, aconteceu a construção da Escola Municipal Padre Sérgio 

Tonetto, com perfil de Casa Familiar Rural com práticas pedagógicas baseadas na Pedagogia 

da Alternância cujo saber prático buscado junto à família, na execução de tarefas e a teoria, 

obtida na escola durante a troca de experiências e absorção dos conteúdos ensinados, se 

fundem; a proposta é instituída na interação entre jovem, família, comunidade, escola. Essas 

propostas vêm trazendo uma nova perspectiva de melhoria dos resultados educacionais nas 

comunidades onde são aplicadas essas metodologias. 
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O município já oferece, em sete escolas do campo, as séries finais do Ensino 

Fundamental em turmas regulares e, pelo Sistema de Organização Modular de Ensino 

(SOME), são atendidas 23 comunidades rurais onde os alunos jovens estudam as séries finais 

do Ensino Fundamental com as 10 disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada 

em cinco módulos de 40 dias. As disciplinas são trabalhadas em um total mínimo de 200 dias 

letivos, como rege a LDB. 

Apesar do avanço ocorrido a partir de 2005, na história da educação em Moju, 

ainda são perceptíveis algumas heranças do passado de trevas educacionais. Parte das escolas 

adota paradigmas pedagógicos que vão de encontro à realidade proposta para a educação do 

campo em Moju, pois tomam por base um modelo urbano cêntrico, com currículo que não 

atende a realidade do campo, por utilizarem métodos que não estão voltados para a realidade 

do campo. 

A explicação para esse disparate não é pontual, pois vários fatores contribuem 

para isso: a dimensão territorial do município (que se transforma em empecilho para o 

acompanhamento e aplicação de novas propostas); a herança cultural da educação tradicional 

deixada nas comunidades (muitos pais não aceitam novas propostas pedagógicas, pois creem 

na educação apenas do copiar e fazer conta); a resistência de muitos professores em buscar o 

novo (que é perceptível nos momentos de formação, pois os professores colocam barreiras na 

aplicação de novas propostas); a necessidade de aprofundar um debate sobre uma proposta 

que atenda a diversidade da educação do campo em sua totalidade; e a melhoria do transporte 

escolar utilizado pelos alunos da área campesina. 

A Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram, na idade 

própria, acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio (Lei nº 9394/96). 

O município de Moju busca, hoje, suprir o direito que lhes foi negado à época apropriada, mas 

o enfrentamento a esse problema deve ser realizado pelo poder público e sociedade em geral.  



88 
 

A partir da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da 

instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundef), alterado pela aprovação da Emenda Constitucional nº 53 

e da Lei nº 11.494, de 2007, que criou e regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), a EJA passou a ser vista como modalidade de ensino, contemplada com os recursos 

provenientes do fundo que favoreceu seu crescimento. 

A Educação de Jovens e Adultos em Moju, ao longo dos últimos anos, de 2000 a 

2009, vem conquistando espaço importante na rede municipal de ensino. Segundo dados 

estatísticos do último censo demográfico de 2000, o município apresenta taxa de 

analfabetismo bastante elevada, de 30% da população de 15 anos ou mais. Acredita-se que 

esta porcentagem vem diminuindo, fruto de parcerias firmadas entre Governo Federal, 

Governo Estadual, Instituições de Ensino Superior, empresas, organizações não 

governamentais e Governo Municipal, os quais favorecem ao Programa de Alfabetização 

Inicial para Jovens e Adultos.  

Reconhecendo as especificidades da clientela da EJA, a Secretaria Municipal de 

Educação de Moju promoveu a 1ª Conferência da Modalidade de Alfabetização e Educação 

de Jovens e Adultos, com o objetivo de elaborar o Plano Estratégico Municipal da EJA, que é 

instrumento permanente de mobilização e de referência na consolidação dos objetivos e metas 

do município. 

Embora o município apresente progressivo e contínuo crescimento no 

atendimento à Educação de Jovens e Adultos, os dados ainda apontam para um cenário que 

apresenta um índice considerável de evasão e reprovação escolar comparado ao número de 

matrículas iniciais, tanto nas séries iniciais quanto nas finais. 
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Diante desse quadro, o município procurou investir na formação dos docentes 

ligados à EJA, na tentativa de equacionar as problemáticas metodológicas. Foram ofertados 

nove cursos em diversas áreas do conhecimento; e realizadas diversas oficinas, palestras e 

seminários. 

Houve avanços significativos na formação dos docentes no período de 2006/2009. 

Também foi garantida, aos egressos dos programas de alfabetização, a matrícula na rede de 

ensino, na modalidade EJA para continuação de estudos. 

Dentre os principais desafios, num primeiro momento, destaca-se a nova estrutura 

organizacional da EJA, frente às novas exigências trazidas pela inovação tecnológica, a gestão 

e o efetivo cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, além da imprescindível ampliação da relação entre a escola e a 

sociedade. 

Para a construção do Plano Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de 

Educação realizou duas Conferências Municipais de Educação, para a qual convocou 

representação de todos os segmentos da sociedade mojuense, e assim houve a participação de 

mais de três mil cidadãos; realizou a Conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente e 

participou da Conferência das Cidades, e da construção coletiva do Plano Diretor, que 

também contou com a participação expressiva da sociedade. Essas conferências foram 

realizadas em nove polos do município de Moju. 

Das Conferências de Educação, todos os segmentos da sociedade mojuense 

tiveram a oportunidade de participação, pois foram convidados os gestores escolares estaduais 

e municipais; trabalhadores da Educação Básica pública e privada; conselheiros estaduais e 

municipais da Educação Básica; estudantes e pais de estudantes; instituições de ensino 

público e privado; instituições de nível superior público e privado; sindicato dos trabalhadores 
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da educação, sindicato dos trabalhadores rurais; indígenas, assentados, ribeirinhos; associação 

de quilombolas, de mulheres, de comerciantes; poder executivo, legislativo e judiciário. 

A participação possibilitou ampla discussão, de forma democrática, sobre como 

estava sendo desenvolvida a educação do município de Moju e foram indicadas propostas e 

metas desejadas e consideradas necessárias. O Plano Municipal de Educação apresenta os 

níveis e modalidades de ensino, com suas diretrizes, objetivos e metas, conforme ações 

previstas nas Conferências e no Plano de Desenvolvimento da Educação quando da 

elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) que são propostas do governo federal. 

O Plano Municipal de Educação apresenta objetivos, metas com cronograma de 

execução em curto, médio e longo prazo, com ações para serem desenvolvidas pela União, o 

estado, o município, a secretaria municipal de educação e as escolas. As ações, de curto prazo 

para serem desenvolvidas no período de 2010 a 2012; as de médio prazo para serem 

realizadas no período de 2013 a 2016, e as de longo prazo, para o período de 2017 a 2020. 

Caberá à Secretaria Municipal de Educação elaborar o planejamento referente à gestão das 

ações e, em 2021, elaborar o próximo plano decenal. 

Dentre os objetivos e metas sobre a Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos, o município de Moju deverá garantir o ensino fundamental a todos os que não o 

concluíram, incluída aí a erradicação do analfabetismo; implementar e acompanhar o Plano 

Municipal de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; garantir ações que possibilitem 

o avanço da Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos; proporcionar condições de apoio 

ao acesso, permanência e continuidade dos estudos a educandos da EJA; oferecer na EJA 

atendimento educacional especializado a educandos com deficiência; oferecer educação 

profissional integrada à educação básica, na perspectiva do currículo integrado; implementar 

proposta curricular que promova a integração da EJA com setores da saúde, trabalho, meio 

ambiente, cultura e lazer, dentre outros, na perspectiva da formação integral dos cidadãos; 
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adequar metodologias às necessidades dos alunos; fortalecer o planejamento da EJA de forma 

participativa, articulando os objetivos de aprendizagem a conteúdos trabalhados e processo 

avaliativo; realizar parceria com a Secretaria de Assistência e Promoção Social, Secretaria de 

Saúde e iniciativa privada para garantir atendimento aos alunos com problema de baixa visão; 

garantir encontros pedagógicos periódicos para troca de experiências e estudos de novas 

técnicas de aprendizagem e avaliação das ações; fortalecer a política específica de formação 

continuada, realizada em etapas, estabelecida no calendário escolar durante o ano letivo, para 

os profissionais da EJA que contemple as diversas áreas do conhecimento, para promoção da 

diversidade dos sujeitos e suas relações com o mundo do trabalho; promover a formação do 

professor indígena e quilombola, bem como acesso e recursos necessários ao trabalho 

docente; garantir planejamento e avaliação escolar da EJA; revisar a proposta pedagógica de 

forma participativa, contemplando as reais necessidades dos alunos, como: currículo, 

metodologia, avaliação, definição de padrão de aprendizagem, por etapa, para os alunos; 

trabalhar os conteúdos curriculares por meio de eixos temáticos; produzir material didático 

voltado para temáticas regionais e locais; promover encontro com representantes das várias 

comunidades para montar calendário escolar condizente com a realidade da EJA (espaço 

urbano e rural); elaborar e executar um sistema de monitoramento para avaliar os resultados 

de execução das ações propostas no plano, alinhadas aos objetivos propostos; ampliar a 

coordenação pedagógica para atendimento da EJA nas escolas; garantir a integração das ações 

do ensino fundamental com a EJA, visando ao seu fortalecimento;.equiparar salário de acordo 

com a formação do docente; responsabilizar direção/coordenação escolar e corpo pedagógico 

para acompanhar e avaliar as ações da EJA juntamente com seus docentes; garantir a inclusão 

dos alunos da EJA, dentro das promoções esportivas, culturais e científicas desenvolvidas 

pela escola e Semed; garantir, na estrutura da Semed, coordenação técnica da EJA; garantir 

que os egressos dos Programas de Alfabetização se matriculem na EJA; dar continuidade à 
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distribuição de material escolar para todos os alunos da modalidade EJA; garantir transporte 

aos alunos da EJA residentes no campo; garantir iluminação de quadras e área de recreação no 

espaço escolar tanto urbano quanto rural; garantir no Conselho Municipal de Controle Social 

do Fundeb uma cadeira para representantes da EJA com a finalidade de esclarecer e discutir 

sobre o percentual de recursos advindos para essa modalidade; ampliar o pessoal de apoio 

para atendimento às turmas da EJA, no campo e na cidade, de acordo com a necessidade. 

Com as ações previstas para a Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, no 

município de Moju, espera-se oportunizar aos cidadãos o direito à escolaridade que há muito 

lhes foi negado. 

 

 

3. 2 A relação dos costumes e tradições das comunidades Laranjituba e África com o processo 

educativo de EJA 

As reuniões realizadas com os quilombolas do Território do Caeté possibilitaram 

a percepção de que há forte esforço por parte dos mais velhos em querer manter a identidade 

como descendentes de africanos. O que não foi perceptível entre os mais jovens. Aos poucos, 

O que não foi perceptível entre os mais jovens. Os pais dos jovens não conseguem superar a 

concorrência da cultura externa que invade o quilombo pelas rádios, televisão, apesar do 

esforço de alguns membros do quilombo procurar incentivá-los através da música, da dança, 

da capoeira. 

 

Foto de Alda Lúcia. Grupo participante da pesquisa. 
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Durante as reuniões das quais participaram, também, professores e alunos que, ao 

serem incentivados a relatar sobre a maneira como a escola, como as aulas para jovens e 

adultos poderia contribuir com a manutenção e divulgação da cultura afro dentro do 

quilombo, observei que o empenho pelo resgate e manutenção dos costumes é fortemente 

perceptível entre os professores nativos da localidade. O mesmo não acontece entre os 

professores que não são do quilombo ou que vão para lá apenas para ministrar uma disciplina, 

permanecendo por pouco tempo na localidade. 

Os professores que não são do quilombo ou que estão de passagem para ministrar 

uma disciplina, durante quarenta dias, permaneceram calados, durante as reuniões, pouco 

contribuíram com a pesquisa por não terem com que colaborar, já que não se envolvem com a 

cultura local. Houve reunião em que não havia nenhum desses professores presentes. O 

interesse maior é dos professores que são da comunidade. 

 

 

                            Foto de Alda Lúcia. Grupo participante da pesquisa. 

 

 

Os alunos relataram que apenas 

dois professores desenvolveram atividade 

escolar com temas relativos ao quilombo. Eles 

lembram o professor de Português que 

solicitou a produção de redação sobre o quilombo. Mas essa atividade não despertou interesse, 

apesar de terem produzido os textos, nenhum havia guardado, pois solicitei que apresentassem 

na reunião seguinte, mas ninguém conseguiu apresentar, já que não os guardaram pela falta de 

objetividade da tarefa solicitada pelo professor.   
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Foto de Alda Lúcia. Grupo participante da pesquisa 

 

Quanto aos professores que são do 

quilombo, o relato e a participação nas reuniões foram 

bem expressivos. Eles procuram realizar muitas 

atividades com seus alunos que envolvem os costumes, os hábitos, as histórias do quilombo. 

São atividades variadas com produção de cartazes, textos, realizam festas com apresentação 

de dança e comida.     

Devido à omissão pelos saberes do quilombo nas aulas ministradas por alguns 

professores de jovens e adultos, busquei a “Proposta Curricular da Educação de Jovens e 

Adultos” da Secretaria de Educação de Moju e o item que trata sobre a “Estratégia de ensino-

aprendizagem, aspectos metodológicos para a EJA” diz: 

Esta proposta traz consigo uma perspectiva histórico-espacial com implicação de 

que os conteúdos das aulas sejam selecionados a partir de um referencial próximo ao 

educando: a história do seu município, a história de sua família, a localização da sua 

cidade, do seu bairro, da sua comunidade, enfim, que sejam contextualizadas as 

atividades didáticas a partir deste vastíssimo conteúdo, que é o universo do 

educando, com a finalidade de situá-lo como sujeito ativo do processo de ensino-

aprendizagem. Em termos práticos, equivale a investigar a história da comunidade e 

relacioná-la com a vida dos alunos, e para tanto se faz necessário selecionar eventos 

compatíveis com a idade do educando, por exemplo, para um educando com mais de 

quarenta anos pode-se indagar de como era a cidade na sua infância, como era a rua 

onde mora, como eram as praças, quantas casas havia no bairro, em que trabalhavam 

as pessoas. Do relato, serão analisados os processos que levaram a atual 

configuração do espaço, destacando as principais mudanças e, quando possível, a 

associação com contribuição do educando no processo de transformação do local. 

Trata-se de uma proposta que intercala diversos saberes em uma perspectiva 

multidisciplinar. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2012) 

 

A Coordenação de EJA da Secretaria de Educação de Moju elaborou juntamente 

com seus professores a Proposta Curricular da Educação de Jovens e Adultos, e a proposta 

apresenta um item sobre Metodologias Específicas para a população do campo, incluindo 

agricultores familiares, agricultores assalariados, trabalhadores rurais, assentados; traz, 

também, um item sobre remanescentes de quilombos e indígenas a qual transcrevo a seguir: 

A educação para os remanescentes de quilombos e indígenas deve assegurar o 

direito desses grupos se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de 

mundo próprias, manifestarem, com autonomia, individual e coletivamente seus 

pensamentos. Isso, porque, são grupos que se identificam através de laços de união 

definidos pela origem e destinos comuns, isto é, compartilham da mesma 

religiosidade, da mesma história marcada pela escravização e força de seus 
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ancestrais ou pelo domínio do homem escravizador que levou à extirpação da 

sociedade, da cultura e do modo de vida desses grupos.  

Para desenvolver um trabalho pedagógico nas áreas onde predominam os 

remanescentes de quilombos ou indígena, no caso indígena os Anambés, é 

necessário considerar como princípio teórico-metodológico as suas raízes históricas 

e culturais, ressaltando a importância da construção de identidade dos afro-

brasileiros e do próprio povo brasileiro. Isto significa educar jovens, adultos e 

idosos, valorizando a cultura negra e indígena, descobrindo como foram construídas, 

como vivem e como transmitem as suas tradições culturais de origem africana ou 

indígena, reafirmando a herança dos seus ancestrais.  

Desta forma, a metodologia dará condições para os jovens, adultos e idosos 

refletirem através da leitura, escrita e numeralização as situações de preconceito e 

estereótipos, abrindo diálogo com a diversidade étnica e cultural, reforçando na 

sociedade o respeito às diferenças, construindo políticas públicas para garantir a 

igualdade e a proteção dos direitos de grupos raciais afetados pela discriminação. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2012) 

 

Verifiquei, junto à Secretaria de Educação do município de Moju, a oportunidade 

de formação para os professores que atuam nos quilombos. Normalmente são oferecidos 

cursos de curta duração em encontros e jornadas pedagógicas. Os professores sem formação 

estão concluindo, ainda no primeiro semestre de 2012, a Licenciatura em Pedagogia, com 

formação dada pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA. Os professores 

da rede municipal também tiveram a oportunidade de participar de três cursos de 

Aperfeiçoamento pela Plataforma de Educação a Distância – EAD/UAB (Universidade 

Aberta do Brasil). 

No Curso de Aperfeiçoamento em Educação Ambiental, havia 35 alunos inscritos, 

sendo um de comunidade quilombola que desistiu, portanto não concluiu o curso. No Curso 

de Aperfeiçoamento em Gênero e Diversidade, com 35 inscritos, quatro alunos de 

comunidades quilombolas, apenas um concluiu o curso. Dos 35 alunos inscritos no Curso de 

Aperfeiçoamento em Educação para as Relações Étnico-Raciais o único professor quilombola 

inscrito não concluiu o curso. 

Também foi oferecido Curso de Especialização em Educação do Campo na 

modalidade a distância pela Plataforma EAD/UAB e dos 35 inscritos, cinco era de 

comunidades quilombolas, mas nenhum concluiu o curso. Esse mesmo curso foi oferecido na 

modalidade presencial e os quatro professores de comunidade quilombola inscritos, todos 

concluíram o curso. 

Os cursos de aperfeiçoamento e especialização foram ministrados pelo Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, porém não tivemos acesso às propostas dos 

cursos para ilustrarmos a pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

Ao finalizar o estudo que me propus investigar se o processo educativo de EJA 

nas comunidades quilombolas Laranjituba e África considera os costumes e tradições 

africanas, concluí que, apesar de já existir um esforço da secretaria de educação do município 

em construir uma proposta curricular para a EJA e mesmo que essa proposta tenha sido 

elaborada por professores e não pelos técnicos da secretaria, que apresente metodologia 

específica para remanescentes de quilombos, ainda faltam muitos outros esforços a fim de que 

o processo de ensino nas escolas das comunidades quilombolas Laranjituba e África de fato 

coloquem em prática as metodologias específicas da proposta curricular. 

Os professores nativos dos quilombos trazem consigo um sentimento de busca 

pela perpetuação dos saberes adquiridos de seus antepassados, porém os professores que, por 

necessidade, vem de outras realidades distantes do quilombo, que não conhecem a sua gente, 

os seus hábitos, tornam-se professores conteudistas, ministram o conteúdo pelo conteúdo sem 

relação alguma com os saberes existentes daquela gente. Foi bem perceptível, nas reuniões 

durante a pesquisa, a não participação dos professores que não são do quilombo, não consegui 

gravar uma fala sequer, unicamente porque não tinham conhecimento algum sobre o meio 

onde vivem seus alunos, mas a Pesquisa Colaborativa permitiu que eles tomassem 

informações sobre a importância de conhecer os costumes da localidade. 

O estudo proporcionou-me perceber que aos poucos os saberes afros estão sendo 

substituídos pelo sentimento saudosista dos mais velhos e que às vezes causam estranheza aos 

jovens que estão cada vez mais distantes de suas origens. A ideia, então, é buscar os saberes 

para tê-los próximos, pois os jovens não sabem por que não os conhecem. Cabe à escola 

resgatar os antigos costumes, as festas tradicionais, o conhecimento sobre as ervas que curam 

os males físicos e espirituais, os rituais religiosos, as danças. 

Cabe à secretaria de educação, seja ela municipal ou estadual, melhor orientar 

seus professores sobre a importância deles conhecerem os espaços onde irão atuar. Cabe, 

ainda, às instituições formadoras de verificarem seus currículos para melhorar a formação dos 

professores com conhecimentos, também, sobre comunidades quilombolas. 

Cabe, especificamente, à Secretaria de Educação de Moju verificar os motivos 

pelos quais os professores dos Territórios Quilombolas de Moju desistiram dos cursos de 

aperfeiçoamento e especialização. 
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Enfim, espero que esta pesquisa sirva de incentivo ao conhecimento e valorização 

das manifestações culturais individuais ou coletivas da população quilombola de Laranjituba e 

África, bem como espero contribuir para a construção do entendimento pela manutenção da 

memória cultural dessas comunidades. 
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