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Os Cadernos de Viagem (ora publicados em formato digital) 
tornam acessível ao grande público o resultado de uma pesquisa 
que registra e interpreta, por meio de fotografias, textos e música, 
festas e celebrações enraizadas em um  Brasil profundo, o Brasil 
freqüentado por uma parte do povo brasileiro, pouco conhecida 
pelas populações urbanas.

Baseada em uma abordagem clássica da sociologia da cultura, 
a das regiões culturais, a documentação busca inserir cada festa 
no complexo ecológico que a cerca: a natureza, o trabalho, o 
estilo de vida, a mistura de raças, as crenças.

Os Roteiros propostos – do sertão, da floresta, da costa 
atlântica e das minas - registram manifestações culturais, muitas 
delas em risco de desaparecimento, reveladoras tanto da 
persistência  quanto da  singularidade de cada uma dessas festas 
remanescentes do  mundo rural tradicional. Eles também põem 
em evidência os itinerários que marcaram o território ao longo 
da história, itinerários percorridos por indígenas, africanos e 
europeus, povos portadores de costumes e tradições que aqui se 
mesclaram desde o período colonial. 

Inserindo-se em uma longa  tradição que remonta pelo menos 
ao Romantismo – a busca de um retrato de corpo inteiro do Brasil 

Filhos da Terra: 
Roteiros para adentrar o Brasil profundo

Angélica Madeira

– esses Roteiros trazem uma cartografia do território de norte a 
sul, de leste a oeste, e mostram como essas festas ultrapassam 
as fronteiras geográficas e como são fortemente ancoradas na 
atividade econômica e na religiosidade mestiça, substrato de 
todas essas práticas lúdico-religiosas. Elas também servem como 
substrato para identidades coletivas, quando o grupo, de certa 
forma faz parar o tempo cronológico e instaura o tempo cíclico da 
festa, para afirmar seu pertencimento comunitário,  suas crenças 
compartilhadas.

 Cada festa é uma unidade capaz de concentrar em si mesma 
o todo que a contém: paisagens, cenários, indumentárias, poesia, 
música e dança, tradições seculares, culinárias, devocionais. 
Uma cartografia sensível, rostos severos ou risonhos, faces de um 
Brasil rústico que talvez em breve não exista mais. 

 A câmera subjetiva e empática revela um compromisso ético, na 
aproximação cuidadosa dos grupos fotografados; revela também 
um compromisso estético ao trazer imagens surpreendentes, de 
grande beleza, deixando entrever a ponta de um mistério, a 
força transcendental que anima todas as celebrações tradicionais 
enraizadas na cultura do povo.    



Marujada - A Festa do Santo Preto Bragantino Rota dos Povos da Mata

11|10 |

Eraldo Peres

Quando os fogos brilham no céu, durante o amanhecer do 
dia 25 de dezembro, é sinal que o cortejo de Marujos e Marujas 
iniciam sua caminhada em direção a Igreja de São Benedito. 
Tradição realizada a mais de 200 anos, a Marujada tem suas 
origens no encontro cultural das matrizes indígena, africana e 
portuguesa, acontecendo anualmente durante o ciclo das festas 
natalinas, em louvor a São Benedito, chamado o “Santo Preto 
Bragantino”.

Fruto do movimento de negros escravos que nos anos de 
1798 se reuniram em torno da Irmandade de São Benedito, a festa 
reúne hoje mais de 150 mil pessoas nos dias de sua celebração, 
na pitoresca cidade de Bragança, localizada na região atlântica 
do estado do Pará, norte do Brasil.

Como orienta a tradição, o Natal é o dia de vestir azul em 
homenagem ao nascimento do Menino Jesus. Porém, é no dia 26 
que o vermelho marca seu predomínio nos salões das igrejas e nas 
ruas da cidade, aquecendo o clima para a realização da grande 
festa.

Caminhando no fim do cortejo junto ao grupo dos homens, 
José Batista, 62 anos, Capitão da Marujada, fala que “acompanhar 
a procissão é uma forma de agradecimento e de pagar suas 
promessas pelos milagres recebidos”. E complementa, “eu tenho o 
cuidado de manter a tradição da Marujada e de trazer os jovens 
para o nosso lado, assim poder renovar nossa tradição para um 
futuro melhor”.

A frente do cordão de Marujas e carregando de forma 

Marujada, a festa do Santo Preto 
Bragantino

José Batista, 62 anos, Capitão da Marujada, dispara rojão anunciando o início do Cortejo da 
Marujada em Bragança/PA.
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imponente o seu bastão, segue Maria de Jesus, 59 anos, a Capitoa 
que tem a responsabilidade de organizar o cortejo e cuidar para 
que nada saia errado. E ressalta, “são as mulheres  que comandam 
a Marujada, os homens são só os seguidores. É a Capitoa que dá 
as ordens, para que nada aconteça fora dos costumes”.

Se no dia de natal o azul é a cor que predomina, é no dia 
26 de dezembro que tudo fica tomado de vermelho. Nesse dia 
são milhares de pessoas chegando desde o amanhecer, vindo das 
cidades vizinhas, das zonas rurais e das áreas ribeirinhas. São 
carros, ônibus e barcos chegando com as famílias para, no final 
do dia, ocuparem as ruas da cidade e sair em procissão.

Com os seus chapéus de fitas coloridas, as Marujas tomam 
lugar na grande fila que se forma em frente a igreja matriz. Próximo 
a uma imagem de São Benedito, a Maruja Clara Padilha Gomes, 
77 anos, lembra que “é muito feliz poder acompanhar a procissão, 
pois foi por causa de uma promessa para meu filho que estou aqui 
todos os anos”. E complementa, “enquanto tiver vida serei uma 
devota, pois a pessoa tem que ter fé”.

O sol se põe por trás do porto do rio Caeté, em frente ao 
largo da igreja matriz. O dia vai terminando e com ele, milhares 
de devotos seguem pelas ruas das cidades, amontoados junto ao 
andor que leva a imagem de São Benedito carregando em sua mão 
esquerda o pequeno Menino Jesus. As ruas permanecem cheias 
com um intenso colorido e com o vai e vem de Marujos e Marujas, 
que seguem agradecidos e com a certeza de terem cumprido suas 
obrigações com o “Santo Preto Bragantino”. 

Maria de Jesus, 59 anos (C), Capitoa da Marujada, segue em direção à Igreja de São Benedito.
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Carol Peres

Com mais de 380 anos de história e situada a 210 km de 
Belém, Bragança é uma das cidades mais antigas do Estado do 
Pará e atrai pela beleza dos edifícios e casarões centenários do 
local, como o Forte do Caeté, construído em 1614, pela natureza 
exuberante e pelas tradições culturais.

Católicos por tradição, os bragantinos realizam ao longo do 
ano suas festas religiosas, sendo a Festa de São Benedito, a mais 
forte expressão cultural da cidade e uma das mais antigas do Pará, 
também conhecida como a Festa da Marujada.

Considerada Patrimônio Artístico e Cultural do Estado 
do Pará (2009), a Marujada teve início em meados de 1798, 
quando escravos devotos do “Santo Preto” tiveram autorização 
de seus ‘senhores’ para organizar a Irmandade da Marujada de 
São Benedito de Bragança. Agradecidos, os negros dançaram 
de casa em casa para seus benfeitores, fazendo apresentações 
coreográficas pelas ruas de cidade. Desta forma, foi realizada a 
primeira manifestação livre em louvor a São Benedito. 

Organizada pela Irmandade, a Marujada é quase unicamente 
constituída por mulheres que assumem o papel de direção. O 
cargo mais alto da hierarquia da Marujada, que é vitalício, é o de 
capitoa, geralmente ocupado pela mais velha do grupo, que desfila 
carregando um bastão dourado simbolizando sua autoridade. 
A subcapitoa, escolhida pela capitoa, é sua substituta, está em 
um nível seguinte. Os homens, marujos dirigidos por um capitão, 
participam como tocadores ou acompanhantes.

A Festa é caracterizada pela dança, cujo ritmo típico é o 
retumbão. As danças executadas por marujos e marujas compõem 
uma parte do ritual, como forma de agradecimento ao Santo por 
graças alcançadas.

Bragança, a devoção ao Santo Preto

Ana Beatriz, 10 anos, reza em frente ao altar em sua casa.

Dentre os eventos do ritual, a Cavalhada foi incorporada 
pelos brangantinos, lembrando  o combate entre cristãos e mouros 
nas batalhas medievais por territórios sagrados. É composta 
apenas por cavaleiros e suas montarias, que disputam argolinhas 
nas cores azul e vermelha. Vence quem conseguir alcançar o maior 
número delas.

A Procissão é o clímax da festa inteira. É nela que se vê de 
maneira corpórea a expressão da fé em honra a São Benedito por 
uma graça alcançada. Atualmente a procissão congrega a maioria 
da população bragantina e se constitui na maior representação de 
fé em Bragança, sendo maior que a procissão do Círio de Nazaré. 

A procissão é iniciada pelo membro que carrega a cruz, 
seguida de enormes filas de marujos e marujas nas laterais, 
entremeados de mais de seis estandartes em tons vermelho e 
branco com a insígnia de São Benedito e o menino Jesus.
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Fonte de pesquisa: 
• www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-benedito/
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Benedito,_o_Mouro

Benedito Manasseri nasceu em 1526, na ilha da Sicília, na Itália, 
em uma família de escravos africanos. Por ser negro, sofreu muito 
preconceito durante a infância.

A família de Benedito sempre fora muito fervorosa em sua fé 
católica. Desde muito pequeno, Benedito pastorava ovelhas nas 
montanhas, mas, ao completar 21 anos ingressou numa comunidade 
eremita da Irmandade de São Francisco de Assis.

Benedito era conhecido pela sua humildade e desapego aos bens 
materiais, vivendo uma vida simples e seguindo os ensinamentos de 
Cristo e extremas penitências religiosas.

Vários nobres, teólogos, sacerdotes, ricos e pobres procuraram os 
conselhos e os direcionamentos religiosos de Benedito, transformando-
se numa personalidade de grande influência religiosa na cidade de 
Palermo, onde residia.

Benedito morreu em 4 de maio de 1589, como um simples frade 
franciscano na cozinha do convento onde trabalhava, em completo 
desapego às coisas terrenas. Foi canonizado em 24 de maio de 1807, 
pelo Papa Pio VII. É representado com o menino Jesus nos braços por 
que fora visto várias vezes com um lindo bebê no colo quando estava 
em profunda oração. 

Apesar de a Marujada Bragantina acontecer no mês de Dezembro, 
mês de fundação da Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança 
(1798), a data oficial de São Benedito no Brasil é 5 de outubro. Este dia 
é celebrada por toda a comunidade católica, como uma homenagem 
e devoção ao santo considerado o padroeiro dos afro-descendentes, 
cozinheiros e donas de casa.

O Brasil é o único país que comemora o Dia de São Benedito em 
outubro, devido a uma deferência canônica especial concedida à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, pelo Vaticano, em 
1983. Nos demais países do mundo, esta data é celebrada em 4 de 
abril, data da morte de São Benedito.

O Padroeiro dos escravos

Ribeirinhos chegam a Bragança, pelo Rio Caeté, para as celebrações da Marujada.

http:// www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-benedito/
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Benedito,_o_Mouro
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Família de Marujos em frente a Igraja de São Benedito 
durante as celebrações da Marujada.

Sabrina Correia Aviz segura estatueta de São 
Benedito antes das celebrações da Marujada.
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Filhos de Marujos aprendem desde cedo as Celebrações a São Benedito.

”
“O Pará sempre possuiu aspecto étnico peculiar à sua História. A massa 
indígena, toda de raça Tupi, desde Guajará até as costas maranhenses, 
de onde continuava para o sul, foi a base de intensa e contínua 
miscigenação. (...) Beirões, minhotos, açorianos vieram em retiradas 
seguidas, em sua maioria diretamente de Portugal. O “mameluco, o 
mestiço indo-lusitano, foi o primeiro e maior produto da terra, dada a 
inferioridade normal no número de mulheres brancas.”

Luís da Câmara Cascudo, 2002, p. 30.
A Geografia dos  Mitos Brasileiros.

João Gomes, 64 anos, no centro, com sua família durante as celebrações da Marujada.

”
“Desse modo, ao lado da vida tribal que fenecia em todo o vale, alçava-
se uma sociedade nova de mestiços que constituiria uma variante cultural 
diferenciada da sociedade brasileira: a dos caboclos da Amazônia. (...) 
Ao longo de cinco séculos surgiu e se multiplicou uma vasta população de 
gentes destribalizadas, deculturadas e mestiças que é o gruto e a vítima 
principal da invasão européia. Somam hoje mais de 3 milhões aqueles 
que conservam sua cultura adaptativa origianl aos povos da floresta.”

Darcy Ribeiro, 2001, p. 316 - 319.
O Povo Brasileiro - A formação e o sentido do Brasil.  
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Tradição

Patrimônio Cultural

Realizada há 218 anos, a Marujada Bragantina recebeu, em 2009, o 
título de patrimônio cultural e artístico do Estado do Pará (Lei Estadual 
n. 7.330, de 17 de novembro de 2009), devido a sua importância 
social e cultural para a cidade, e para a história da cultura popular 
brasileira, tendo assim, seus saberes e tradições preservados.

Teatro e Museu da Marujada

Em 1997, o local onde funcionava o antigo Cinema Olímpia de 
Bragança, foi adquirido pela Irmandade da Marujada de São Benedito 
de Bragança para transformá-lo no Teatro e Museu da Maruja. Um 
enorme galpaão serve de área para ensaios e apresentações, com 
áreas de exposições onde se encontram inúmeros equipamentos 
musicais, como o violino de “Seu Zito”, rabequeiro titular da Marujada, 
e roupas que foram usadas em apresentações do grupo.

Vestidos do Menino 
Jesus de São Benedito

Como uma das heranças de 
tradição colonial, as imagens 
eram vestidas e ornadas com 
os mais valiosos tecidos e 
roupas. Para a imagem do 
Menino Jesus, carregado por 
São Benedito, desde muitos 
anos, são confeccionados 
vestidos, como pagamento de 
promessas, dos mais variados 
modelos e valores. Um grande 
conjunto deles é exposto 
à visitação dos devotos na 
Igreja de São Benedito em 
Bragança.

Arte e Cultura

Fonte de Pesquisa
• http://marujada.pa.gov.br/
• www.portalbragantino.com.br

• FICCA - Festival Internacional de Cinema do 
Caeté - http://ficcafestival.blogspot.com.br/

• Documentário Benedito do Povo, de Adison 
César Ferreira e Kelves Raniery

• Tons Bicentenário, de San Marcelo

Filmes

• Academia Bragantina de Letras - ABL
   www. academiabragantinadeletras.org 
• As Histórias de São Benedito – memória religiosa 

e afetiva da Amazônia tocantina, de Salomão 
Larêdo - http://slaredo.blogspot.com.br

• Os Tambores da esperança: um estudo sobre 
cultura, religião, simbolismo e ritual na festa 
de São Benedito da cidade de Bragança, de 

Dedival Brandão da Silva

Literatura

Ilustração de Luciano Meskyta.

Marujada de São Benedito
Grupo Arraial do Pavulagem

Vou fazer uma canção em louvor ao 
santo preto
Canta, povo bragantino: bendito, 
oh! bendito.
Quando chegar dezembro
Qual é o santo que está no andor?
É são Benedito com Nosso Senhor.
Marujada de São Benedito
em louvor ao protetor
vem vestindo azul ou vermelho 
carmim na festa
no barracão dança xote, mazurca e 
chorado
nos duzentos anos de louvação
mas fico mesmo encantado
quando dança retumbão

• www.portalamazonia.com.br
• www.cruzterrasanta.com.br
• http://profdariobenedito.blogspot.com.br

http://marujada.pa.gov.br/
http://www.portalbragantino.com.br
http://ficcafestival.blogspot.com.br/
http://www. academiabragantinadeletras.org 
http://slaredo.blogspot.com.br
http://www.portalamazonia.com.br
http://www.cruzterrasanta.com.br
http://profdariobenedito.blogspot.com.br
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A Marujada Bragantina
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Viva São Benedito! Os (com) passos da 
marujada amazônica 

Clovis Brito

“Vou fazer uma canção em louvor ao santo preto
Canta, povo bragantino: bendito, oh! Bendito.

Quando chegar dezembro
Qual é o santo que está no andor?

É São Benedito com Nosso Senhor.”

Arraial do Pavulagem

“Navegar é preciso, viver não é preciso”. Essa frase 
emblemática utilizada pelo general romano Pompeu, difundida 
pelos poetas Petrarca e Fernando Pessoa, traduz a importância do 
mar no imaginário daqueles que tiveram sua trajetória associada 
ao universo marítimo, a exemplo das navegações portuguesas e 
do tráfico negreiro. Esses deslocamentos para além do Atlântico 
foram celebrados por obras como Os Lusíadas, de Luís de Camões, 
“O navio negreiro”, de Castro Alves, e diversas composições que 
reúnem um fabulário composto de cenas líricas e trágicas sobre 
o tema das travessias. (MADEIRA, 2005) Dentre essas expressões 
se destacam um conjunto de manifestações culturais populares 
inspiradas nessa profusão de textos e sons, folguedos marcados por 
danças e encenações conhecidos como Cheganças de Marujos, 
também chamados de Marujadas, Cheganças ou Fandangos. 

As descobertas marítimas, os traumas dos naufrágios e do 
tráfico intercontinental contribuíram para alimentar esse imaginário, 
somados às performances que os marujos realizavam em alto-
mar, durante as longas travessias. De acordo com Josias Pires 
(2004), as Cheganças de Marujos provavelmente foram gestadas 
na memória daqueles navegantes ou, pelo menos, “nasceram 
como um desdobramento do teatro embarcado. Era tão pungente Vania Ramos e sua filha Ana Beatris diante de um altar dentro de sua casa, enquanto se preparam 

para as celebrações da Marujada.
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Marujas nos porto de Bragança exibem seus chapéus de fita e dão boas vindas aos ribeirinhos.

e extraordinária a experiência das longas travessias pelo mar 
oceano, que os amantes da música e das danças dramáticas 
trouxeram dos fatos e experiências das navegações um farto 
material para elaborar os folguedos.” (p. 77) O autor também 
sublinha o impacto das viagens transatlânticas no imaginário das 
populações africanas forçadas a vir para o Brasil escravocrata e a 
importância dos afro-brasileiros na difusão desses folguedos. Para 
tanto, reconhece o fato de muitas marujadas terem São Benedito 
por padroeiro, historicamente com o culto associado às populações 
negras; a presença do personagem “marujo” em manifestações 
elaboradas por africanos e descendentes (a exemplo das estrofes 
cantadas por Congos e Congadas); e a deferência ao “marujo” 
em alguns candomblés de caboclo e da nação Angola (espécie de 
mensageiro que viveu entre índios e negros e transita entre os mortais 
e os encantados), como indícios dessas memórias construídas nas 
travessias do Atlântico Negro. 

Essas manifestações estão presentes em diversas regiões 
litorâneas brasileiras, existindo também em algumas localidades 
entrecortadas por águas doces. De norte a sul do país, se mantêm 
vigorosas, retroalimentando um imaginário popular brasileiro e 
português difundido pela jaculatória “mar sagrado”. Dessa forma, 
do mesmo modo que não se podia poluir o mar, quando lançados, 
os rejeitos seriam devolvidos, relembrando sua capacidade de 
auto-purificação.  

As instituições responsáveis pela difusão da Marujada em 
terras brasileiras foram, salvo algumas exceções, as Irmandades 
dos Homens Pretos fundadas nos séculos XVIII e XIX, associações 
religiosas compostas por africanos e descendentes que difundiram os 
cultos a São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. 
Isso é exemplar em Bragança-PA, município do nordeste paraense 
que conjuga praias, ilhas oceânicas e rios. Conforme destacou 
Gisele Carvalho (2010), Bragança é uma das cidades mais antigas 
da região amazônica, com colonização por franceses, espanhóis 
e portugueses. A cidade consistiu em um dos principais espaços de 
recepção de africanos escravizados no século XVIII e XIX. Atestam 
esse fato a existência da Igreja de São Benedito, a criação da 
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Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança em no século 
XVIII e a secular realização da Marujada: “mais especificamente no 
dia 3 de setembro de 1798, a pedido de 14 escravos, os senhores 
permitiram que fosse organizada a Irmandade da Marujada de 
São Benedito de Bragança. Em gratidão à graça alcançada, os 
escravos saíram às ruas dançando em frente as casas dos seus 
senhores” (CARVALHO, 2010, p. 79) Essas evoluções coreográficas, 
em virtude do ex-voto pela criação da irmandade, resultaram na 
Marujada. 

O mito fundador da Marujada diz respeito à promessa dos 
escravizados pela criação da Irmandade de São Benedito. Todavia, 
consiste em estratégia de resistência que os negros utilizaram para 
escamotear um conjunto de expressões culturais africanas em meio 
ao culto do santo negro católico: “O culto ao santo, a imagem 
de São Benedito, revestido de Cristianismo, era uma forma de 
manter e perdurar rituais. [...] Com a introdução das danças, do 
ritmo dos tambores, das indumentárias, aflora uma sequência de 
memórias que permaneciam enterradas nos terreiros africanos e 
que ressurgem silenciosamente.” (ALENCAR, 2014, p. 23)

Na verdade, é nesse encontro de diferentes compassos 
que reside uma das riquezas da Marujada em meio à floresta. 
Da peregrinação de promesseiros ao longo do ano em busca de 
recursos para a festividade do santo protetor – revivendo a prática 
de esmolar tão cara aos negros no Brasil Colônia – passando pelas 
diferentes inserções na celebração (procissão fluvial, missas, arraial, 
alvorada, levantamento de mastro, cavalhada etc.), o marco das 
celebrações a São Benedito consiste na Marujada. A esmolação é 
realizada por três comitivas (camponês, coloneiro e praiano) que 
percorrem a região de abril a dezembro visando obter recursos 
para a festividade que ocorre entre 18 e 31 de dezembro. 

A Marujada de Bragança tem como singularidade o 
protagonismo feminino. Conforme destacaram Ester Correa e Edna 
Alencar (2015), existe uma ordem hierárquica no folguedo: a 
capitoa, responsável pela organização e que possui cargo vitalício, 
geralmente a maruja mais idosa; a vice-capitoa, segunda na linha 
de comando; a cabeça de linha, que inicia a dança de roda; as Marujos durante a procissão em homenagem a 

São Benedito.
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marujas, que exercem papel central na execução das danças; e 
os marujos, que são acompanhantes na dança ou tocadores dos 
instrumentos (tambores, pandeiros, cuíca, viola, cavaquinho, violino 
e rabeca).

As coreografias evocam o movimento do mar, realizadas 
com os pés descalços a representar os escravizados penitentes. 
As marujas utilizam blusa branca rendada, saia vermelha rodada, 
fita vermelha a tiracolo e um chapéu com plumas de aves e fitas 
coloridas. Os marujos utilizam calça e camisa branca, chapéu de 
palha revestido com fita vermelha e flor vermelha em uma das abas. 
No dia de Natal, no lugar do vermelho, marujas e marujos utilizam 
o azul celeste em homenagem ao nascimento de Jesus. 

A Marujada de Bragança foi registrada como Patrimônio 
Imaterial do Pará, por meio de Lei Estadual nº 7.330/2009. 
É composta por um conjunto de danças fruto de readaptações 
“que vem do além-mar, seja do rico salão europeu: a mazurca, a 
valsa, o xote e a contradança, seja dos terreiros de chão batido 
da África: o retumbão, a roda, o chorado.” (ALENCAR, 2014, 
p. 87) Segundo Gisele Carvalho (2010), a roda anuncia o início 
e o fim do folguedo, retomando o mito de origem de solicitar 
permissão para sua realização. É dançada somente pelas marujas. 
O retumbão é a dança mais marcante, possui ritmo e compasso 
similiar ao lundum. O chorado é uma variação do retumbão, em 
ritmo mais suave. A mazurca, a valsa e o xote foram incorporados 
posteriormente, consistem na reelaboração de danças de origem 
polonesa, austríaca e alemã difundidas pelos portugueses. 

Na verdade, essa mescla de influências, apesar de evocar 
características das danças européias e africanas, contribuiu para 
o surgimento de expressões culturais singulares, mantidas em torno 
da devoção a São Benedito. O movimento das ondas do Atlântico 
– entre as caravelas lusitanas e os navios negreiros – propiciou sua 
reinvenção artística em terra firme, em meio à floresta amazônica. 
Em Bragança, os negros e as mulheres assumiram o timão, cujo leme 
é o santo siciliano descendente de escravos oriundos da Etiópia. 
Santo que anualmente navega em procissão pelo rio Caeté e nos 
(com) passos de seus devotos-marujos. 
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Crianças assitem à danças durante os festejos da 
Marujada.

  

Dança tradicional durante os festejos da Marujada.
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O Projeto

O antropólogo Darcy Ribeiro fala em seu livro O Povo 
Brasileiro (1995) de um país mestiço, construído a partir da 
mistura de povos distintos e com características raciais, culturais 
e linguísticas próprias. Uma mestiçagem tanto biológica quanto 
cultural contribuindo para a formação de um  novo povo, do 
povo brasileiro.

O projeto Filhos da Terra - Diversidade e Cultura, surge, então, 
como uma proposta de pesquisa e documentação fotográfica 
do universo simbólico desse chamado povo brasileiro, nascido 
da mistura das culturas indígenas, africanas e portuguesa, o 
que lhe dá sentido e identidade própria.

O processo de pesquisa e documentação do projeto busca 
responder algumas questões e construir um referencial teórico 
e imagético que possibilite conhecer um pouco mais sobre esse 
povo mestiço, esses filhos da terra, os brasileiros.

Filhos da Terra  objetiva documentar e produzir ensaios 
fotográficos, de forma a conhecer e apresentar uma abordagem 
contemporânea das manifestações culturais tradicionais e da 
formação étnica do povo brasileiro, delimitando como campo 
de observação os protagonistas dessas manifestações, seus 
grupos, mestres e territórios de realização.

Ao contrário de um quadro geral do território nacional, o 
campo de observação da pesquisa direciona seu foco de 
trabalho para os cenários e personagens regionais, buscando 
identificar os elementos do universo imagético e simbólico que 
dão sentido a vida social e cultural de diversas regiões do Brasil.

O trabalho de campo - definição das manifestações culturais,  
documentação fotográfica, gravação de depoimentos e coleta 
de materiais de referência - será realizado com base em 
Rotas Culturais: Rota da Costa Atlântica, Rota dos Sertões, Rota 
da Mineração, Rota dos Povos da Mata, Rota Raízes e Fluxos 
Contemporâneos. Filho de Marujo à beira do Rio Caeté em Bragança.
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