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RESUMO 

 

Assim como outros estados do litoral do Nordeste brasileiro, a formação territorial do litoral 

sul da Paraíba se constituiu em um contexto bastante complexo iniciado pelo período da 

ocupação colonial. Esse processo permitiu a formação de varias identidades coletivas que 

compartilham de experiências e conhecimentos tradicionais. Sob essa perspectiva, este 

trabalho visa compreender o processo de formação social, territorial e étnico em Mituaçu.  

Enfatizando como esses espaços foram constituídos historicamente, bem como, indagar os 

modos de organização domestica e suas formas de cooperação econômicas, tanto do tipo 

“tradicionais, como relativas aos engajamentos em atividades industriais e da esfera 

burocrática. E por fim, analisar como essas atividades estão relacionadas com o processo de 

identificação de Mituaçu enquanto Comunidade Remanente de Quilombo.  

 

Palavra- Chave: Litoral sul, Mituaçu, Remanescente de Quilombo.  
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ABSTRACT 

 

Like other litoraneal states of Brazilian Northeast, the territorial formation of the south coast 

of Paraiba was constituted by a quite complex context initiated by the colonial occupation 

period. This process allowed the formation of several collective identities that share 

experiences and traditional knowledge. About this perspective, this work aims to understand 

the formation of a social, territorial and ethnic process in Mituaçu. Emphasizing how these 

spaces were constituted historically, inquiring modes of domestic organization and forms of 

economic cooperation, both the traditional type, as also related to industrial activities and 

bureaucratic engagements. And finally, examine how these activities are related to the 

Mituaçu identifying process while a Remaining Quilombo Community. 

 

Keyword: south coast, Mituaçu, Remnant Quilombo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

        Em 2009, a turma de antropologia da UFPB, foi convidada para conhecer o assentamento 

dos Tabajara, hoje Aldeia Vitoria, localizada no litoral sul do nosso estado. Estes estavam 

iniciando um processo de reafirmação étnica enquanto indígenas. No decorrer da apresentação 

destes, percebi alguns elementos se assemelhavam em muito com o estilo de vida assumido 

pelos moradores de Mituaçu.  

       Em 2010, os Tabajaras solicitaram a FUNAI uma identificação preliminar de 

caracterização étnica. No mesmo ano foi formado um grupo técnico, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Fabio Mura, tendo como objetivo ultimo a elaboração de um “Relatório de 

fundamentação antropológica para caracterizar a ocupação territorial dos Tabajara no Litoral 

Sul da Paraíba”, no qual tive a oportunidade de participar como assistente de pesquisa, desse 

modo, pude compreender melhor o processo de ocupação do litoral sul da Paraíba. 

 

       Finalizado a minha participação no GT instaurado pela FUNAI, direcionei a minha 

pesquisa de conclusão de curso para Mituaçu, comunidade rural localizada a poucos 

quilômetros do Distrito da cidade do Conde, na qual faz parte, Comunidade Remanescente de 

Quilombo.   

       Em campo, me deparei com algumas dificuldades. Uma delas estaria centrada no 

descontentamento de uma parte dos moradores em não obterem alguns dos resultados 

provenientes de pesquisa anteriores feita na localidade.  

      No entanto o fato da minha família paterna pertencer a Mituaçú, fui facilmente 

identificada e rotulada pelos moradores locais, facilitando o meu trabalho de campo.  

      Os meus avos paternos eram naturais de Mituaçu, casaram-se e tiveram vinte filhos, sendo 

que nove deles morreram vitimas de doenças virais. Devido às precárias condições 

econômicas, os meus avós resolveram mudar-se para a capital do nosso estado. Porem, este 

fator não limitou o uso dos espaços destinados às atividades que eles desenvolviam na região, 

como a pesca, a coleta e a retirada de matéria prima para a confecção de artesanato.  
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        Não obstante, as visitas a Mituaçu ocorriam com bastante frequência, esse fator permitiu 

que eu estabelecesse, desde tenra idade, um contato muito próximo com a localidade e com 

algumas famílias com quem tínhamos mais contato.  

      Outro fator notado nas minhas idas a Mituaçu era a afirmação “aqui todo mundo é 

parente”, como um traço de pertencimento, visto que todos sempre se distinguem em função 

do seu parentesco. Posteriormente, fui inserida como parte do grupo.  

      Este trabalho tem como objetivo mais amplo compreender o processo de formação social, 

territorial e étnico em Mituaçu.  

     Entre seus objetivos mais específicos pretende-se abordar como os espaços que 

compreendem Mituaçu foram formados ao longo do tempo e como as divisões existentes  

demonstram uma natureza processual, constituída historicamente; indagar os modos de 

organização domestica e as estratégias de reprodução familiar, relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades econômicas, tanto do tipo artesanais como relativas ao 

engajamentos em atividades industriais e da esfera burocrática e como essas atividades estão 

relacionadas com o processo de identificação de Mituaçu enquanto Comunidade 

Remanescente de Quilombo.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

             Com o advento do artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, que assegura 

o  direito adquirido sobre terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades remanescentes 

de quilombo, os avanços em relação à  identificação e reconhecimento de terras de 

remanescentes de quilombos e os debates sobre a influencia dos movimentos negros como 

comunidade politicamente articulada passou a ganhar maior visibilidade,  não apenas pelo 

reconhecimento dos seus direitos, mas também pelo fim das desigualdades sociais.  

             Após a reivindicação junto à Fundação Cultural Palmares (FCP) como remanescentes 

de quilombos, necessariamente os grupos etnicamente atribuídos passam a ser identificados 

por meio de processos administrativos instaurados nas superintendências do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Na Paraíba, atualmente, estão 

identificadas 36 remanescentes de quilombo, destes, 33 já possuem a Certidão da Fundação 

Cultural Palmares e encontram-se abetos no INCRA 28 processos para regularização de 

territórios quilombolas.  

           Em agosto de 2005, Mituaçu foi certificada como Remanescente de Quilombo pela 

Fundação Cultural Palmares.  

           Barth (2000) em seus estudos sobre etnicidade sustenta a ideia de que os grupos 

étnicos são categorias de atribuição e identificação construídas situacionalmente pelos 

próprios atores sociais. Nesse sentido os traços que distinguem um determinado grupo 

responsável pela construção e manutenção da fronteira étnica podem ser reelaborados de 

acordo com os seus jogos de interesses.   

          Segundo Barth (2000) o conceito de tipo-ideal resulta uma visão limitada, que impede  

compreender o fenômeno dos grupos étnicos e seu lugar na sociedade e na cultura humana, 

transparecendo a ideia de uma cultura isolada, portanto, sendo impossível compreender a 

diversidade de tais grupos sem levar em consideração a fronteira social ou física existente.   

Logo, para o Autor, os grupos étnicos dependem da manutenção de uma fronteira, o que não 

implica que as características que especificam essa fronteira não possam sofrer alterações ( 

Idem) justamente pelo seu caráter situacional, a etnicidade é resultado da interação entre 

grupos, no qual a realidade é uma ideia construída de acordo com a sua percepção do mundo 

(Barth, 1969) possibilitando o fortalecimento de critérios e sinais de identificação. A 

organização e a manutenção entre grupos étnicos são resultantes de uma constituição interna e 
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construída por fatores históricos (Idem ). Nesse sentido Barth argumenta que “(...) as fronteiras 

étnicas permanecem, apesar do fluxo de pessoas que a atravessam,” (Ibidem  p. 26)  

         Gluckman (1987 [1940]) em sua obra intitulada “Analise de uma situação social na 

Zululândia moderna”, defende a ideia de que as sociedades não estão em constante equilíbrio. 

Para tanto, define o conceito de analise situacional como “o comportamento em algumas 

situações, de indivíduos como membro de uma comunidade, analisando e comparando com o 

seu comportamento em outras ocasiões” (p.238). Ou seja, trata-se de uma serie de eventos 

ocorridos envolvendo diferentes grupos de atores sociais interligados.  É a partir dessas 

situações sociais e de suas inter-relações que, em uma determinada sociedade pode-se 

compreender a estrutura social, as relações sociais e as instituições da mesma. Em Mituaçu os 

conflitos internos gerados em função da regularização fundiária oscilam, apresentando 

momentos de instabilidade na medida em que a vontade individual quebra com a lógica que 

configura a “comunidade étnica”, seguidos de momento de estabilidade na medida em que os 

incentivos para a demarcação se apresentam como mais favoráveis. Segundo Gluckman, todas 

as relações sociais apresentam dois aspectos principais, um que seria de fusão (coesão social) e 

outro de divisão (interesses diferentes) que são inseparáveis à natureza de uma estrutura social.  

        Nesta mesma direção é coloca-se uma importante contribuição de Turner (1974[1969]), 

através da noção de “drama social”; para tanto o autor destaca quatro tipos de ações publicas 

consecutivas que são provenientes dos dramas sociais: a primeira é a ruptura das relações 

sociais, na qual o individuo é “desligado” da sociedade, seja por razões deliberadas 

anteriormente pela estrutura grupal como um ato religioso, por exemplo; ou simplesmente 

pelo descumprimento de alguma norma, que no nosso caso (Mituaçu) se dá em função de 

políticas internas. A seguida fase se  dá por uma situação “crise crescente” , onde o individuo 

é isolado do âmbito social.  A terceira fase  é a ação corretiva: após ser de forma geral 

apagado da sociedade, o individuo é regenerado, e por fim a ultima fase seria a reintegração 

ao grupo social. Esta apresenta-se como a fase mais importante por que ela é a fase reflexiva, 

dando vida ao que Turner rotulou de Communitas ou anti-estrutura. É a relação entre estrutura 

e anti-estrutura que permite compreender como a comunidade está sendo construída no 

processo. 

        Uma vez abordada a dimensão étnica, a importância da situação social dos fenômenos 

sociais e o drama que implica as relações e interações entre os indivíduos é importante 

destacar também a relevância da construção comunitária. 
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      Para Weber (1991) “pertinência a raça” vai além desta definição de pertencimento a uma 

etnia comum, ou a um grupo especifico. A diferença é algo que existe, mas os fatores que 

causam a diferença não importam, o importante é a convenção. Segundo Weber ( Idem), as 

diferenças de costumes podem nutrir sentimentos de “honra” e “dignidade”. “A honra étnica é 

a honra especifica das massas por ser acessível a todos que pertencem à comunidade de 

origem subjetivamente imaginada.”(ibidem. P. 272)  

         Dentre os relatos de alguns moradores de Mituaçu, é comum a menção  a lugares que na 

compreensão destes, não fazem parte de Mituaçu, mas que eram locais habitados por 

moradores antigos que mantinham contato muito próximo com a comunidade, como o 

exemplo da parteira Maria Mangueira, já falecida, que residia próximo ao local denominado 

Tesoura. As mesmas narrativas se estendem a ex-moradores que mesmo tendo residência fora 

continuam exercendo as mesmas atividades de pesca e de coleta no local.  

       Os relatos também se estendem a espaços utilizados para atividades como coleta de frutas 

e  matéria-prima, locais de pesca e de agricultura. Estes, em sua maioria, são compartilhados 

não só pelos moradores de Mituaçu , como também por moradores de comunidades vizinhas e 

ex-moradores, que mesmo tendo residência fora continuam exercendo as mesmas atividades 

no local.   

        Para Pacheco de Oliveira (1999) a etnicidade pode ser gerida sob duas abordagens; a 

primeira seria pela origem e a segunda pela trajetória.  No entanto, o próprio autor afirma que 

um dos atributos específicos da identidade étnica, em seu contexto histórico, consiste em “não 

anular o sentimento de referência à origem.” ( idem). 

      Em Mituaçu, os grupos familiares de três e quatro gerações atravessaram um processo 

histórico o qual lhes possibilitou a formação de uma moralidade especifica compartilhada. 

Atualmente podemos distinguir algumas diferenciações mais ou menos homogêneas entre os 

limites que compreendem a comunidade. Para os moradores essa distinção é marcada a níveis 

de interação e “pertencimento” como “comunidade étnica”, estigmatizando os externos.  
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2 CAPITÚLO   

 

2.1 – Formação do território em Metuaçu 

 

Para poder compreender a formação do Remanescente de Quilombo de Mituaçu, faz-

se necessário uma breve abordagem acerca do contexto histórico referente ao processo de 

ocupação territorial do litoral sul da Paraíba. 

Assim como outros estados do litoral do Nordeste brasileiro, a formação territorial do 

litoral sul paraibano se constituiu em um contexto bastante complexo, iniciado  no período da 

ocupação colonial. A partir das formulações de Oliveira (2004) acerca dos processos de 

territorialização ocorridos entre os séculos XVII e XIX no nordeste brasileiro, podemos 

destacar três fases que foram cruciais para o surgimento de novas formações socialis e 

políticas no local.  

A primeira fase é iniciada na primeira metade do século XVII, quando foi concedida a 

sesmaria da Jacoca para aldear parte dos índios nessa região (Vandezande, 1975). Para 

Sampaio (2001) e Mura et Al. (2010) este aldeamento tinham como objetivo central o 

condicionamento dos nativos para a força de trabalho nos engenhos, para o corte de madeira e 

para o para a defesa das áreas fronteiriças, visto que a área era cortada pelo caminho que 

ligava a região a Olinda e Recife, tendo ocorrido uma primeira mistura, entre famílias 

procedentes de povos distintos, mas todas rotuladas como “Tabajara” pelo poder colonial 

(Paixão e Silva, 2010). 

Carvalho (2008) e Sampaio (2001) apontam para a existência de alguns engenhos nas 

margens dos rios Gramame e Abiaí, cuja produção do açúcar era a principal fonte de 

economia local, esta, por sua vez , se utilizava da mão de obra escrava. Mas também há 

relatos da existência de casas de farinha, criação de animais de tração e agriculturas de 

subsistência na região (CARVALHO, 2008), ( SAMPAIO, 2001), (MURA et Al. 2010). 

 Na segunda metade do século XVIII, com o advento da legislação pombalina foi 

iniciada uma segunda fase, onde a Aldeia da Jacoca foi elevada a Freguesia do Conde, fator 

que  trouxe visibilidade e desenvolvimento para a região, conforme afirma Sampaio (2001) e 
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posteriormente a Vila do Conde, promovendo a miscigenação entre índios e brancos, assim 

como a proibição da língua nativa e o ensino obrigatório da língua portuguesa (MURA et Al. 

2010). 

 Do final do século XIX é datada a terceira fase, em função da Lei de Terras, ou Lei 

601, tarefa desenvolvida pelo engenheiro Justa Araújo, que objetivava a regularização agrária 

das terras que compreendiam a antiga sesmaria,  as quais foram progressivamente vendidas e 

ocupadas pelos latifundiários. Dessa forma, os índios que antes ocupavam esses espaços e que 

detinham a posse da imensa sesmaria da Jacoca foram obrigados a se dispersar e/ou viver em 

"moradas de condição", subjugados por grandes "proprietários". A terra que restou foi 

progressivamente regularizada em nome daqueles que arrendaram lotes dentro da sesmaria e 

dos colonos, tornando-as propriedades privadas. (MURA et Al. 2010) 

Tavares (1989) aponta para a existência de declarações de terra entre os anos de 1826 

à 1859, constando-se a ocupação da freguesia da Jacoca mediante compra ou herança nas 

localidades de Mituaçu, Jacoca, Conde, Gramame, Outeiro, Coqueirinho, Mumbaba, Caxitu, 

Mata Redonda, Barra de Gramame, Guruji, Tapissubo, Riacho, Engenho, Jacumã, Nossa 

Senhora da Conceição, Utinga e Curraes, bem antes da chegada do engenheiro Justa Araújo 

em 1865, mas esse fato não  explica como os primeiros proprietários adquiriram a terra.   No 

quadro abaixo destacamos as declarações referentes à ocupação de Mituaçu, objeto de nossa 

pesquisa. 

Tabela 1 

ANO DECLARANTE/ 

PROPRIETARIO  

LOCALIZAÇ

ÃO 

PROPRIEDAD

E 

MEIO DE 

AQUISIÇ

ÃO  

VENDEDOR 

1856 Nicolau Tolentino Pereira 

de Carvalho  

Joana Coelho de 

Vasconcelos 

Mutuassú 

 

 

Sitio  Compra  

 

Herança  

Antonio Pereira 

de Oliveira e  

Maria Coelho de 

Vasconcelos  

1856 Domingas Maria da 

Annunciação 

Mutuassú Terreno  Compra  

(herança 

do 

marido) 

Bartholomeu 

Pereira de 

Oliveira.  

1856 Antonio Pereira de 

Carvalho 

Joana Gomes de 

Mutuassú Sitio  Compra  Pedro 

Gonsaleves 

Thomasz 
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Vasconcelos Lourenço  

1856 Margarida Maria da 

Conceição  

Mutuassú Sitio  Herança  Anõ João Luz 

da Paz 

1856 Manoel dos Santos Pedreira Mutuassú Sitio  Herança Esposa 

1856 MercelinaRumeo de 

Oliveira  

Mutuassú Terra  Herança  Pedro dos 

Santos  

1856 José Urbano Pereira  Mutuassú Terreno    

1856 Margarida Maria da 

Conceição  

Mutuassú Terreno  herança João Luiz da 

Paz  
Fonte: TAVARES, João de Lira. Apontamentos para a História da Paraíba II, Coleção Mossoroense, vol. 

CDXXIII, 1989. 

 

A tabela acima deixa claro que existia um esquema de acesso a terra e de ocupação da 

região que compreende a freguesia da Jacoca que pode ter sido adquirida antes de 1850, e 

mais adiante vendida para terceiros.  

Findado o trabalho de regularização de terras, os resultados obtidos com a demarcação 

das referidas sesmarias não agradaram a alguns pequenos posseiros da localidade Mutuassu. 

Estes acusavam  Justa Araujo de ter beneficiado alguns proprietário de terras, mais 

precisamente os proprietários Tenente- Coronel Antônio Quirino de Souza e o senhor 

Lucidato Gomes de Leiros e desfavorecendo os posseiros e os indígenas de mesmas posses, 

na demarcação das terras da Jacoca, conforme a edição número 1010 do Jornal O 

PUBLICADOR datado de 20 de janeiro de 1866 - na quarta página, conforme apresentada 

logo abaixo  

 

 

“A PEDIDO 

 

O Sr. Antonio Gonsalves da Justa Araujo 

Grande é o clamor que se há levantado contra o Sr. Antonio Gonsalves da 

Justa Araujo, nomeado pelo governo imperial medidor das terras devolutas e 

terrenos de sesmaria dos Indios. (...) 

O Sr. Justa tem feito medições a esmo, e sem o menor critério, e sem 

respeito as posses legitimas e antiqüíssimas de antigos proprietários pelo que 

ha feito, parece, que não sabe o que seja medição de terras. (...) seguindo 

sempre o systema por ele adoptado de satifazer o mais que pode os desejos 

dos particulares, que o tem encarregado de algumas medições e assim invade 

terrenos de outros, e os retalha sem dar a menor satisfação a seus legítimos 

donos, e faz de taes terrenos doação aos particulares que o encarregão de 
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taes medições, e lhe pagão. Regeita todas as informações, não attende aos 

títulos que lhe são apresentados. (...) 

O antigo engenho dos Prazeres que segundo os títulos tem meia légua de 

terras, cujo centro é a capella, as quaesforão demarcadas, como consta do 

livro do tombo do frades Benedictinos, tem hoje pela descricionaria e 

arbitraria demarcação do Sr. Justa, terras que nunca teve, roubadas (permitta-

se a expressão) aos sítios Mutuassú, Páo Carvalho, e Izabel de Castro, etc. 

Entretanto é verdade que Prazeresnunca teve posse no rio Jacoca do Souza, e 

muito menos no lado d‟quem desse rio, onde existindo um engenho com 

moenda de ferro, foi este com todo o cercado que existia dado pelo Sr. Justa 

ao tenente coronel AntonioQuerino. 

O proprietário do sitio Gurugi, o Sr. Lucidato Gomes de Leiros, que 

ignorava completamente os rumos e limites de suas terras ajustou-se com o 

Sr. Justa, que devidamente ajustado, entrou pelos sítios do Mutuassú de 

baixo, atravessando o mesmo rio Jacoca do Souza – e tomando 

completamente tudo quanto possuião os proprietários do referido Mutuassú 

de baixo, fez uma magnífica doação ao referido Sr. Lucidato, que já tem 

intimado aos proprietários legítimos para desocuparem seus sítios, e 

arrancarem suas casas, oferecendo a alguns por equidade comprar as telhas e 

portas das casas antiqüíssimas que alli existem. 

(...) 

O mandato de que S. S. se acha revestido limita-se a fazer as demarcações 

dos terrenos das sesmarias dos Indios, e daquellas dos particulares que 

lh‟orequererem, respeitando sempre as posses existentes. Deve fixar os 

limites de taessesmarias. 

Mas S. S. não attendendo aos precisos termos do aviso de 5 de novembro de 

1864 que o acreditou perante o governo provincial, tem dado por páos e por 

pedras, feito tudo quanto lhe parece, invadindo sem licença, nem anuência 

dos proprietários terrenos e sítios alheios, fincando marcos, que nada valem 

nem significão, porque os particulares podem para conservação de suas 

posses arrancar taes marcos, e inutilisar tudo quanto S. S. há feito, ficando-

lhe somente esses santos pingues cobres que há recebido de alguns 

particulares, a quem dest‟artecompelle a pleitos renhidos. Reclamações vão 

ser dirigidas contra S. S. ao governo imperial, fique disto prevenido.”  

(MURA et Al. 2010). 

 
 

Depois de varias contestações presentes nos jornais locais, na edição do dia 27 de 

janeiro de 1866 do Jornal o PUBLICADOR, Justa Araújo se pronuncia pela primeira vez, 

conforme os fragmentos abaixo:  

 
“Debaixo da epigraphe supra li no “Publicador” n. 1010 de 20 do corrente 

mez um artigo, em que seu autor, occultando cuidadosamente o nome, 

levantou contra mim um grande clamor, accusando-me sem provas de 

arbitrariedades praticadas nas medições das terras das sesmarias dos índios, 

de extorsões e doações por mim fitas aos particulares, etc., e trazendo para 

exemplo a meia legoa de terras do engenho Prazeres e a posse do Gurugy, 

únicas que lhe fizerão especie.  

Chamando a responsabilidade o meu desconhecido agressor pelas 

calumniosas imputações que me dirigio, limito-me por ora por defeerencia 

ao público, a quem acato, a dar uma breve explicação do meu procedimento 

relativo à medição e demarcação dos dois terrenos acima mencionados.  
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Diz o autor do artigo, que “o antigo engenho dos Prazeres, que segundo os 

títulos tem meia legoa de terras, cujo centro é a capella, as quaes forão 

demarcadas, como consta do livro do tombo dos frades Benedictinos, tem 

hoje pela descripcionaria e arvitraria demarcação por mim feita terras que 

nunca teve, roubadas aos sítios Mutuasssú, Páo Carvalho e Izabel de 

Castro.” 

(...) 

De qualquer forma que fosse feita a medição não se poderia evitar que 

algumas pontas de terras dos sítios Mutuassú, Páo Carvalho e Izabel de 

Castro ficassem comprehendidas nesta pequena sesmaria, porém, mesmo 

assim, forão attendidas as reclamações daqueles posseiros que no acto da 

demarcação se apresentarão; cabendo-lhes por isso o direito de ventillarem 

os limites de suas posses no juízo competente. 

É o que consta dos auto da medição desses terrenos, que em breve serão 

submetidos a apreciação do governo provincial para deliberar como entende 

de justiça. 

Achando-se a capella dos Prazeres (centro) muito próxima do rio Jacoca que 

corre ao norte, e que supponho ser o mesmo Jacoca do Souza, não podia a 

demarcação da meia légua (1,200 braças correntes) deixar de atravessal-o. 

Julgue-sepois quem o foi roubador de terras se os Prazeres ou o Páo 

Carvalho e Mutuassú,&c.? 

Quanto ao proprietário do sitio Gurugy o Sr. Lucidato Gomes de Leiros 

„que, diz o articulista, ignorava completamente os rumos e limites de suas 

terras ajustou-se comigo, que devidamente ajustado entrei pelos sítios do 

Mutuassú de baixo, atravessando o rio Jacoca, e tomando tudo quanto 

possuião os proprietários do referido sitio do Mutuassú de baixo, fiz uma 

magnífica doação ao referido Sr. Lucidato, &c. 

‟As terras do sitio Gurugy, que são as mesmas da sesmaria de uma legoa 

quadrada concedida no principio do século passado aos religiosos Carmelitas 

cahida em commisso, forão por ultimo compradas pelo Sr. Tenente Lucidato 

Gomes de Leiros a diversos indivíduos, que as possuião, pela quantia de 

22:000$000 réis (vintee dois contos de réis).  

Vendo, porém, o Sr. Lucidato que a sua propriedade estava sendo invadida e 

devastada pelos destruidores das matas, e que o único meio de evitar essa 

destruição era estremal-as, requereo-me a sua legitimiação.  

Feita a demarcação reeconheceo-se que já não existia a legoa quadrada de 

terras, conforme resavão os títulos, por se haver encontrado nella diversas 

pequenas posses, que pela sua antiguidade forão garantidas e respeitadas, 

incluzive o tal Mutuassú de baixo, que se acha encravado entre os rios 

Jacoca e Grammame, chegando a linha divisória da posse do Sr. Lucidato até 

o rio Jacoca sem atravessal-o (note-se) e próximo a sua embocadura no 

Grammame.  

O processo desta demarcação, já aprovado pelo governo, existe na secretaria, 

onde, quem quizer, poderá verificar o que acabo de expender. Não serão as 

recriminações injustas, as ameaças e calumnias de quem quer que seja, que 

me demoverão do cumprimento dos meos deveres na fiel execução da lei e 

das instrucções que me forão confiadas pelo governo imperial. Tenho 

consciência dos meus actos. Parahyba 23 de janeiro de 1866. 

AntonioGonsalves da Justa Araújo.” (AN, Seção terras Públicas e 

Colonização, Caixa 1219) ( Idem- Grifos nossos). 
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Diferente do contexto atual de Mituaçu observa-se que durante o processo de 

ocupação do litoral sul, Mituaçu de Baixo foi alvo de disputas, intensificada pelo advento da 

Lei de Terras em 1850.  

No entanto a referida lei, que por um lado coibia o acesso de uma parcela da 

população livre, sobretudo de escravos libertos, negros, índios e homens livres e pobres, por 

outro lado, veio a facilitar a incorporação de novos grupos sociais na região, mediante a 

compra de pequenos lotes ou simplesmente solicitação às autoridades portuguesas para erguer 

residências e formar pequenas lavouras.  
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3 CAPITÚLO - TERRITORIO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E FORMAS  

DE RELIGIOSIDADE  EM  MITUAÇU 

 

Mituaçu é uma das quatro comunidades quilombolas
1
 do litoral sul paraibano, sendo 

que três delas estão localizadas na zona rural do município do Conde e uma no perímetro 

urbano de João Pessoa, Paraíba.  

Localizada no Vale do Gramame
2
 distante 10 quilômetros da Cidade de João Pessoa, 

os acessos para a comunidade podem ser feitos tanto por via terrestre, por um trecho da antiga    

BR-101, quanto  pelo sítio Caxitu no município do Conde; o acesso por via fluvial acontece 

pelo rio Gramame. 

No que concerne ao nome do local, consultamos os dicionários de línguas tupi e tupi-

guarani.  Segundo o dicionário Tibiriçá, o nome Mituaçu trata-se de uma combinação de duas 

palavras mutum que significa um tipo de pássaro e açu que significa grande, logo mutum + 

açu significa um tipo de pássaro grande. Não se tem relatos sobre outra possível origem. Pelo 

fato da região fazer fronteira com a sesmaria da Jacoca, terra de ocupação tradicional dos 

Tabajara, como vimos no capitulo anterior, ficamos por hora com essa denominação.  

A população de Mituaçu  é de aproximadamente 1.200 habitantes, distribuídos em 260 

famílias
3
, organizadas em pequenas propriedades, que em sua maioria são advindas de 

heranças ou compradas de herdeiros.  

Entre as formas de organização familiar, podemos encontrar grupos domésticos 

formados por três ou quatro gerações
4
 e famílias nucleares possuindo uma pouca quantidade 

de filhos.  

As casas são feitas de alvenaria, e as mais antigas possuem vários cômodos bem 

divididos e espaçosos, banheiro interno, luz elétrica e água encanada.  

                                                             
1
 Atualmente existem  quatro comunidades no litoral sul do estado paraibano certificadas como Remanescentes 

de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares. São elas: Gurugi, Ipiranga , Paraibe e Mituaçu – sendo a ultima 

localizada na zona urbana. 

De acordo com  o  QUADRO GERAL DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO (CRQs) 

existem 33 certidões expedidas e 36 processos abertos  junto a FCP.  

2
 
- 
 O Vale do Gramame é composto pelos bairros de Colinas do Sul, Gramame e Engenho Velho , localizados 

em João Pessoa, e por Mituaçu, localizado no Conde. 
3
  Dados obtidos junto  à Unidade de Saúde da Família, em 2010. 

4 Ver diagramas I, II, III, IV e V em anexo.  
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O sistema de abastecimento de água na comunidade é feito com o auxilio de bombas d’água 

que drenam a água dos poços para as caixas d’águas das casas. 

A organização dos grupos domésticos não obedece a uma única forma, sendo esta 

dependente da posição e do tamanho dos terrenos. Quando da ocasião de seus casamentos, os 

filhos procuram construir suas casas dentro da propriedade dos pais ou nos seus arredores
5
, 

facilitando, dessa forma, a vista mútua entre os parentes.  

A rua central da comunidade corta praticamente toda a extensão da comunidade, 

ligando desde a entrada de Mituaçu até o ponto onde os moradores do local denominam sitio, 

onde se encontra o ponto final dos ônibus. No decorrer desta encontramos a igreja Assembléia 

de Deus, a Rádio Comunitária de Mituaçu, o posto de saúde (PSF), a igreja de São Severino 

dos Ramos, a Escola de Ensino Fundamental Ovídeo Tavares de Moraes
6
, a Associação dos 

Moradores Quilombolas de Mituaçu e vários bares. 

A economia do local gira em torno das atividades de pesca, de coleta (de frutas e 

matéria prima) do artesanato, do comercio de pequenos animais, das aposentadorias dos 

idosos, dos trabalhos nas fabricas do distrito industrial da grande João Pessoa e de alguns 

incentivos do Governo do Estado.  

 

3.1. As múltiplas conceituações do território em Mituaçu  

 

Geograficamente, Mituaçu está localizada na zona da mata paraibana, no local 

denominado como Vale do Gramame.
 
As divisões de Mituaçú configuram espaços sociais 

específicos ocupados por famílias de pequeno e grande porte e que em sua maioria vem se 

reproduzindo nestes espaços há mais de um século.  

 Segundo os moradores a comunidade começa no local denominado Tesoura, seguindo um 

quilômetro e meio pela rua principal de acesso, onde podemos observar várias unidades 

habitacionais, com algumas casas beirando a estrada de terra batida, possuindo roçados muito 

próximos às residências. Seguindo em frente encontramos uma pequena bifurcação desta rua 

                                                             
5
Em muitos casos, o conjunto de unidades habitacionais podem ser construídas lado a lado, ou projetadas em 

forma de concha,ou dispersas  pelos terrenos.  
6
 A escola possui três salas de aulas,pela manhã e tarde funciona o ensino fundamental e a noite funciona o EJA; 

o seu espaço físico também consta um pátio e uma pequena cozinha onde são preparados os alimentos. 
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com a populosa Rua do Buraco. Continuando na rua principal, chegaremos ao local 

denominado Sitio, como podemos perceber no mapa 1, logo abaixo. A nível geográfico, as 

fronteiras físicas limitam-se ao norte com João Pessoa, ao sul com o sitio Paripe e a cidade do 

Conde, ao leste com Guaxinduba e ao oeste com Caxitu.  

Os espaços que compreendem a região em questão são espaços de ocupação que 

condizem  com moralidades específicas, referentes a alguns moradores antigos da 

comunidade ou devido a situações históricas a nível local.  

Os moradores de Mituaçu apresentam uma forma muito especifica de designar os 

integrantes da comunidade, sendo corriqueiro o uso do termo: “Aqui todo mundo é parente”, 

logo, é comum se afirmar que todos os indivíduos que nasceram na localidade são parentes, 

identificando-os em uma linha de descendência a partir dos moradores mais antigos, em sua 

maioria já falecida. Desse modo, o conhecimento sobre os laços de parentesco torna-se algo 

compartilhado pela comunidade como uma forma de identificar seus membros, em uma 

classificação que compreende moradores e mesmo ex-moradores do local.  

Observa-se também que os moradores que se transferiram para a capital durante 

momentos de dificuldades financeiras no campo e que continuaram se relacionando e 

compartilhando dos mesmos espaços de ocupação não são vistos como “de fora”, mas pela 

denominação “é daqui, mas moram fora”, portanto, pertencentes à comunidade. A designação 

oposta “de fora” se dá aos indivíduos que não são naturais da comunidade, mas que de certa 

forma se relacionam, ou possuem laços de afinidades com indivíduos “de dentro”, nesse caso 

os filhos dessa relação são considerados “de dentro”.  

Em casos particulares a atribuição “de dentro” também é designada a alguns antigos 

moradores que não são originários, mas que residem no local há muitas décadas, e, que ao 

longo do tempo constituíram grupos domésticos e se relacionam com outros grupos 

domésticos, inclusive com laços consanguíneos. 

De acordo como croqui abaixo, Mituaçu apresenta seis grandes divisões. A primeira é 

denominada como Rua do Buraco ou Rua do Rio, famosa pelos buracos ao longo de sua 

extensão e que  finda em um dos pontos do Rio Gramame, mas que é um espaço de ocupação 

de famílias bastante numerosas e que ocupam o  lugar há pelo menos 120 anos.  
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Croqui 1  

 

A segunda é conhecida como Chita, esta foi denominada pelos moradores locais em 

função da ocupação da família de um morador de mesmo codinome, no entanto, é importante 

destacar que também existem outras famílias que residem no local. A terceira se conhece 

como Beco; esta tem seu início na rua principal, aglomerando desde grupos domésticos, a 

exemplo da família de Seu Marizon Eloy e algumas famílias nucleares. A quarta subdivisão é 

denominação Sitio. Esta se encontra mais afastada sendo possível notar uma divisão mais 

definida sobre os grupos domésticos que a ocupam, entre eles o grupo domestico de seu José 

Francisco de França, conhecido por todos com sue Zé Pequeno. Por fim, temos a quinta e 

última subdivisão, O Tabaco Seco, que é formada por um grande numero de famílias 

nucleares, e que segundo relatos, é de ocupação mais recente, no entanto, se ignore a 

denominação dada. 

Além destas divisões outras divisões preexistem, como Mituaçu de cima e Mituaçu de 

Baixo, sendo muito comum a expressão “vou lá embaixo” ou, “vou lá pra baixo” para 

designar a região mais baixa, portanto, no Sitio, ou “vou lá em cima” ou “vou lá pra cima”, 

para designar a localidade Tabaco Seco ou Beco. Também são verificadas divisões parecidas 

na localidade chamada Beco, o termo “vou lá pra frente” é utilizado para se referir tanto à rua 

principal como a casa de parentes que moram mais próximo à rua principal.  
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É muito comum as pessoas mostrarem marcos com jaqueiras, mangueiras, cajueiros e 

pés de coco para denotar o tempo de ocupação dos seus antecedentes na região.  

 

 

(Na foto, jaqueira plantada na propriedade de Marina. Acervo de Aline Paixão 2010) 

 

(Na foto, coqueiro com mais de 30 metros, plantado na propriedade de Antonio Paixão. Foto do acervo de Aline 

Paixão, 2010) 
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A primeira foto é uma jaqueira plantada no quintal da casa de Dona Marina. Esta nos 

relata que a arvore foi plantada há mais de 100 anos por sua avó, Marigidea - que  veio a 

falecer recentemente com 115 anos.   

A segunda foto é um pé de coqueiro plantado dentro da propriedade de Antônio 

Paixão e mais 10 herdeiros. O Coqueiro é um dos maiores da região e foi plantado há mais de 

90 anos pelo pai de Dona Marluce, antiga moradora do local.  

          Segundo Jones (2007) para poder entender o significado associado ao objeto é preciso 

entender o papel que os objetos representam na vida social e pratica dos indivíduos. Para 

Latour pessoas e coisas estão envolvidas em um processo relacional, de tomada mutua. Este 

processo figura em um continuo processo histórico (Idem, 2007) 

What is critically important here is the movement or flow of relations between 

people and the material world; people and things are engaged in a process of mutual 

making. Moreover, this process is relational; it is the relationship between each that 

gives things and people their character (Gell 1999; Gosden 1994; Strathern 1988, 

1998). Importantly, this process of mutual creation is a continuous historical 

process. (Idem, p. 36) 

 

 

         A partir das conjecturas analisadas por Heidegger acerca da distinção entre objeto e 

coisa, Ingold (2012) procura mostrar que as coisas não precisam de intervenção de agentes, 

segundo este as coisas podem ser entendidas como um “parlamento de fios” (Merencio, 

2013), logo: 

O objeto coloca-se diante de nós como um fato consumado, oferecendo para nossa 

inspeção suas superfícies externas e congeladas. Ele é definido por sua própria 

contrastividade com relação á situação na qual ele se encontra (Heidegger 1971, p. 

167). A coisa, por sua vez, é um “acontecer”, ou melhor, um lugar onde vários 

aconteceres se entrelaçam. (...) Numa palavra, as coisas vazam, sempre 

transbordando das superfícies que se formam. 

De modo mais geral, sugiro que o problema da agencia nasce da tentativa de 

reanimar um mondo de coisas já morto ou tornado inerte pela interrupção dos fluxos 

de substancia que lhes dão vida. No ASO, as coisas se movem e crescem porque elas 

estão vivas,não porque elas têm agência.E elas estão vivas precisamente porque não 

foram reduzidas ao estado de objeto.A idéia de que os objetos têm agência é, na 

melhor das hipóteses, uma figura de linguagem, imposta a nós (...)pela estrutura de 

uma linguagem que exige de todo verbo de ação um sujeito nominal. Na pior, ela 

tem levado grandes mentes a se enganar de um modo que não gostaríamos de 

repetir. Com efeito, tornara vida de coisas pela agencia de objetos de objetos é 

realizar uma dupla redução: de coisas a objetos e de vida a agência.A fonte dessa 

lógica redutivista é, acredito, o modelo hilemórfico.  (Ingold, p. 33) 

 



29 
 

       Levando a cabo os trechos acima, Ingold procura endossar a inexistência de objetos no, 

uma vez que, o autor parte de um mundo sem agência. Nesse sentido a idéia de agência 

proposto por Alfred Gell, é dar vida a objetos mortos. Como ressalta  Merencio, no ambiente 

sem objetos (ASO) as coisas agem porque tem vida, não porque precisam de agência. Logo,  

insistir na idéia de agência dos objetos é aceitar uma dupla redução: de coisas para objetos e 

de vida para agência (Idem, 198) 

Nas narrativas dos moradores mais velhos, é corriqueiro se ouvir falar de lugares que 

hoje, na visão de alguns residentes locais, encontram-se fora de Mituaçu, mas que eram locais 

habitados por antigos moradores, que possuíam uma ligação muito íntima com a comunidade. 

Um desses casos mais conhecidos é o da antiga parteira chamada Maria Mangueira, que 

morava um pouco antes do local denominado Tesoura, bem como o sitio de João da Farinha,  

onde existia uma casa de farinha utilizada por alguns habitantes do lugar. Os relatos também 

se estendem a locais de uso comum
7
, utilizados para atividades como a pesca, a agricultura, a 

caça e coleta de frutas e de matéria prima para a confecção de utensílios utilizados na pesca,  

Os moradores de Mituaçu possuem uma ligação muito forte com a terra. É muito 

comum encontrarmos pequenos roçados nos quintais das casas ou próximo das residências 

onde são plantados: macaxeira, inhame, batata, feijão e jerimum que predominam durante 

todo o ano, com exceção do milho, que é plantado no primeiro semestre do ano.  

Uma parte de tudo que é produzido nos roçados, assim como os resultados provenientes da 

pesca e da coleta de frutas é destinada ao consumo próprio. A outra parte é destinada a venda 

nas feiras do Grotão, Oitizeiro e mercado central em João Pessoa e da feira livre da cidade do 

Conde.   

Constata-se também a criação de uma grande diversidade de animais, desde a criação 

de suínos, passando por bovinos, indo até algumas espécies de aves, entre elas as galinhas. 

Estas podem ser criadas de duas formas: soltas pelos terreiros, ou presas em galinheiros. As 

primeiras são mais destinadas ao consumo enquanto as outras são, em sua maioria, de raça e 

destinadas  à reprodução,  à produção de ovos e  à venda.  Alem destes, há criação ou  ceva de 

caranguejos goiamum.  

 

                                                             
7
 Camboas e mangues 
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3.2 – Organização de alguns grupos domésticos 

 

Observando a organização dos grupos domésticos em Mituaçu, podemos afirmar que 

estes são sempre formados por três ou quatro gerações, que mantêm entre si uma relação de 

cooperação.   

Sobre essa abordagem, se tornam relevantes as contribuições feitas por Wilk (1984, 

1997 apud Mura e Barbosa da Silva, 2012, p. 99) ao definir o conceito de “grupo domestico” 

como: 

 
 “unidade habitacional” (dwelling unit), enquanto um aglomerado (cluster) 

de unidades habitacionais, sob uma única direção, formaria uma “household 

cluster”. Tais grupos, por sua vez, podem ser de dois tipos, isto é, rígido 

(tight) ou flexível (loose) (WILK 1984,p: 224-227). No primeiro caso, as 

atividades realizadas pelos integrantes da household estariam vinculadas 

mais que tudo a um trabalho coletivo, com todos os indivíduos (dependendo 

do sexo e da idade), realizando tarefas semelhantes, principalmente aquelas 

voltadas à produção de alimentos destinados ao autoconsumo. 

Nestes termos, um household cluster tigth se apresentaria como um grupo 

corporado, bastante homogêneo e tendencialmente fechado em si. No 

segundo caso (loose), embora seus integrantes continuem cooperando entre 

si em algumas tarefas e estejam voltados a prover a unidade doméstica como 

um todo, podem também desenvolver atividades diferenciadas entre si 

(como envolver-se no comércio ou em trabalhos assalariados), fazendo com 

que cada unidade habitacional possa estabelecer estratégias de ação 

específicas, com certa autonomia.” 

  
 

Neste tópico, tentaremos demonstrar como se organizam dois grupos domésticos em 

Mituaçu, como os seus ascendentes se relacionaram e como estes compartilham de um mesmo 

estilo de vida.  

Em entrevista, Dona Josefa (80 anos) (Ver diagrama V) nos relata que sues pais, Joana 

e Paulo Bispo da Silva, casaram-se muito cedo na localidade chamada Gramame, mudaram- 

se para Mituaçu onde compraram um terreno e construíram uma casa; do casamento nasceram 

três filhos. Dona Josefa casou-se muito cedo também, aos 17 anos, com João da Silva Silvério 

(natural de Jacumã). Em função disso continuou residindo na localidade. Desse casamento 

nasceram dezessete filhos. Todos com exceção de uma, casaram e tiveram filhos e 

continuaram residindo na localidade (em sua maioria na mesma rua, muito próximo  à 

residência de Dona Josefa), sendo que dois deles (Antônio e Neném) e uma de suas netas, 

construíram as suas moradias nas laterais da casa de Dona Josefa.   
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Dona Josefa disse que era uma excelente pescadora e conhecedora do Rio Gramame e 

juntamente com o seu marido criou os dezessete filhos com a pesca. 

 

Os portos que a gente chegava com a canoa... tem o porto dos coqueiros, 

porto de passos, a ilha, a rebeira, duas irmãs, pedra furada, canõe. Só ai eu 

fui. Só pescava nos mangues.  

Eu pescava de puçá, puçá pra pegar camarão. Foice pra tapar caranguejo. 

Corvo pra pescar amore. Eram essas as minhas pesqueiras.  

Hoje muita gente aqui ainda pesca... pesca as mesmas coisas só deixaram de 

pescar foi pitiboia porque não dá mais camarão de pitiboia. E né não! 

Antigamente a principal pesqueira da gente era pitiboia. Vocês não sabem o 

que é não. [...] Pitiboia que a gente agarrava um bocado de mato sabe? 

Agarrava um bocado de mato oia? Fazia uma trouxinha assim de mato, 

botava o cupim, botava dentro d’agua assim ó. O camarão vinha e a gente 

assim com o puçá oia. [...] a gente trazia camarão que não era brincadeira. 

Mai hoje camarão de pitiboia não dá mais. Pesquei muito. Criei os meus fios 

pescando essas coisa e vendendo pá pra o consumo da casa e pá vender. [...] 

Eu vendia pra os homi daqui mesmo pra eles levare pra cidade. Vendia aqui 

e eles ia revender. (Relatos de Dona Josefa, Mituaçu, 2010) 

 

 

3.2.1 Grupo domestico de Seu Marizon e Maria Aparecida 

 

Observando a forma como este grupo se organiza, daremos atenção principal  à forma 

de cooperação econômica entre alguns de seus filhos e do referido casal.   

Marizon e Maria Aparecida (ver diagrama III) são naturais de Mituaçu. Casaram-se e 

tiveram 10 filhos, todos criados na mesma localidade.    

Seu Marizon é pescador e juntamente com a mulher utilizavam-se de diversas técnicas 

de pesca nos rios Gramame e Jacoca.  Entre elas, destacam-se a tapagem da camboa, a pesca 

com rede e com covo.  Filho de pescador, seu Marizon nos conta que aprendeu a confeccionar 

os utensílios utilizados na pesca, como covos e samburás ainda pequeno.   

Maria Aparecida possui um roçado, localizado próximo ao Porto das Pedras, às 

margens do rio Jacoca, distante cerca de dois quilômetros de sua residência, no qual trabalha 

com quatro de seus filhos e um de seus genros.   
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O roçado apresenta uma característica rotativa onde se cultivam feijão verde, inhame e 

macaxeira - esta última predomina quase o ano todo. Em março, planta-se o milho. Uma parte 

da produção é destinada ao consumo e a outra parte é destinada à venda.  

 

                                    

Na foto, sementes de inhame utilizados na plantação. (foto do acervo de Aline Paixão 2010) 

Geralmente as atividades no roçado começam pela manhã bem cedo e terminam antes 

do meio dia, não ocorrendo diariamente. Este fator facilita a conciliação com os dias e 

horários do trabalho nas fabricas, onde seus quatros filhos e o genro trabalham.  

Em Mituaçu grande parte dos terrenos destinados às moradias são divididos por 

integrantes da mesma família, no que concerne à organização dos grupos domésticos. 

Observa-se a casa dos pais e nos arredores a casa dos filhos casados. Quando estas não são 

construídas nos arredores das casas dos pais, elas podem ser verificadas a poucos metros da 

casa deles, como é o caso do nosso grupo domestico em analise, visto no mapa abaixo.   
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Croqui 2  

 

 

 

Casa de Maria Aparecida 
e Seu Marizon  

Casa dos filhos do casal. 

 

Ru
a 
do 
Be
co 
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No croqui acima se vê o grupo domestico de Maria Aparecida e Seu Marizon. As 

linhas vermelhas ligam a casa dele a casa de todos os seus filhos residentes no local, e mais 

um filho solteiro reside com os pais.  

As visitas dos filhos casados e de seus respectivos filhos ocorrem diariamente á casa 

de Dona Maria e seu Marizon, tanto para auxiliar nas atividades domesticas da casa, saber 

notícias, conversar sobre assuntos familiares ou simplesmente jogar conversa fora. 

 

Na foto, dois dos filhos e um neto do casal Lucas e Marcia o seu filho, o pequeno Arlindo. (Foto do acervo de 

Aline Paixão, 2010) 
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          Na foto acima, Lucas  e Moacir, filhos do casal. (Foto do acervo de Aline Paixão, 2010). 

 

As visitas também se estendem a outros parentes da família com quem se mantém 

relações mais próximas, entre elas a Dona Nega
8
, e Dona Rosália.Esta ultima era solteira 

Recentemente veio a óbito por causas naturais, após ser transferida para a casa do irmão 

Marizon, estando muito enferma na época da pesquisa, ficando, sob os cuidados de sua 

cunhada Maria Aparecida e de sua sobrinha Márcia.  

                                                             
8
 
-  

Infelizmente em 2013, Dona Natalia Toquato Dionísio veio a falecer em sua residência por causas naturais. 
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Croqui 3 

 

No croqui acima, a linha azul liga a casa de Seu Marizon a casa de Rosália, sua irmã, 

com quem mantém um contato muito intimo. Outros parentes da mesma família, em sua 

maioria sobrinhos, possuem residências nas proximidades da rua principal e nas imediações 

da rua do Buraco ou rua do Rio – a exemplo de Dona Berenice Paixão (Ver diagrama II), 

prima sua de primeiro grau, e de duas sobrinha, filhas de sua irmã Mariza, já falecida.   

Casa de Maria Aparecida e 
Seu Marizon  

Casa de Rosalia, irmã de 
Marizon 

Rua Principal  
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3.2.2 - Grupo domestico de José Francisco (Seu Zé Pequeno) e Dona Nilze  

 

A única casa de farinha em funcionamento na comunidade foi erguida por seu Zé 

Pequeno, no final da década de 50, com o objetivo de suprir a necessidade de uma antiga casa 

de farinha que havia sido extinta e que ficava localizada a 200 metros da atual.  

Algumas das peças utilizadas na casa de farinha foram produzidas com madeira de 

jaqueira, pelo seu Zé Pequeno com a ajuda de um de seus genros, o Nivaldo. Algumas das 

peças que possuem ferro, como o forno, a prensa, a forma e o moinho foram encomendadas.  

Atualmente a casa de farinha funciona em pequena escala, duas ou três vezes por mês.  

O trabalho na casa de farinha é árduo e pode durar um dia inteiro.  Nos dias em que 

tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de produção da farinha e do beiju, se revelaram 

muito produtivos não só para a minha pesquisa em andamento, mas também para o 

amadurecimento das minhas concepções sobre o trabalho coletivo na unidade familiar. 

Os preparos para a produção da farinha quase sempre começam no dia anterior, com a 

colheita da mandioca ou macaxeira
1
. As expressões “tirar” e “arrancar” são muito utilizadas 

para o ato de colher algo. Quando se almeja terminar a produção de farinha um pouco mais 

cedo, a mandioca é colhida no dia anterior ao processo de produção.  

A mandioca passa por cinco processos diferenciados que se tornam fundamentais para 

a obtenção da farinha e dos beijus. O primeiro processo e o de “arrancar” a mandioca, o 

segundo é o de descascar e lavar a mandioca. Ate esse ponto a atividade é desenvolvida 

igualmente por todos os membros envolvidos. O terceiro processo é o de moer a mandioca, 

neste, nota-se que há uma delegação e divisão de tarefas. Enquanto as mulheres colocam a 

mandioca no moinho, o Nivaldo (ver diagrama I) fica responsável por controlar a maquina, 

(figura 1). Depois a mandioca moída é dividida em duas partes, uma parte da mandioca vai 

para a prensa e a outra parte é subdividida em diversos tipos de recipientes de plástico nos 

quais são adicionados um pouco de água e depois coados em pequenas redes feitas de tecido 

(figura 2.. Em seguida os recipientes ficam reservados na parte de trás da casa de farinha 

(figura 3). O material que sobra nas redes (figura 4) juntamente com a outra parte da 

mandioca é colocada dentro de um grande saco de nylon e vai para a segunda peça chamada 



38 
 

prensa onde a mandioca moída é prensada por algumas horas ate sair o soro (figura 5). É dada 

a hora do almoço. 

 

 

 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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   Figura3 
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FigFigura 5. (Fotos do acervo de Aline Paixão). 

 

    Logo após o almoço as atividades na casa de farinha recomeçam. A mandioca prensada 

agora recebe o nome de massa, no quarto processo, a massa é peneirada. Nesse ponto a 

atividade se desenvolve de forma individual, onde cada morador retira a quantidade de massa 

necessária para as suas necessidades. O restante da massa é peneirada coletivamente em 

peneiras feitas de fios de aço com bordas de madeira, os resíduos que não passaram na peneira 

são chamados de crueira, são aproveitados na alimentação de animas como: os gados e as 

galinhas, ou para limpar o forno depois. A massa peneirada é colocada ao forno 

pausadamente, depois de aproximadamente duas horas a farinha começa a dar o ponto (foto 

6). 



41 
 

 

Foto 6. (Foto do acervo de Aline Paixão, 2012) 

 

Enquanto mexe a farinha no forno a lenha, Nivaldo fala que o preparo da mesma é 

sempre de sua responsabilidade, e em conjunto com sua esposa, Maria. Também fala um 

pouco sobre a sua experiência de vida e que aprendeu a fazer farinha com o seu pai, enquanto 

morava em Alhandra, sua terra natal.    

Depois de duas horas, em media, a farinha começa a dar o ponto. Nivaldo argumenta 

que  para saber se a farinha esta pronta é importante prestar atenção e perceber quando ela 

começa a chiar no forno.  

Terminada a farinha, é hora de preparar os beijus e as tapiocas. Nesta ultima atividade 

são fabricados dois tipos de beiju (com ou sem coco) e tapioca com coco (foto 7). 
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Foto 7. (Foto do acervo de Aline Paixão, 2012) 

 

Essa atividade é feita de forma individual; todos fazem os seus beijus e tapiocas de 

acordo com as suas necessidades. A farinha é dividida igualmente entre todos os que 

participaram. Geralmente essa atividade dura todo o dia, com intervalo apenas para o almoço. 

É importante notar que o produto final desta atividade não se torna mercadoria, pelo 

fato de se destinar apenas para a alimentação do grupo doméstico que se submeteu ao 

trabalho. Um ponto que não deve ser descartado é a participação dos visitantes nas atividades, 

sendo fundamental a força de trabalho dos mesmos. Ao indagar sobre a possibilidade da 

farinha ser vendida nas feiras da capital, afirmaram que a farinha feita no local é apenas para 

suprir a necessidade por não se encontrar farinha de boa qualidade nas feiras da capital. Por 

outro lado afirmaram que a quantidade de farinha produzida seria insuficiente e que o peço de 

mercado não pagaria a força de trabalho despendida, inviabilizando, dessa forma, a 

incorporação da farinha no mercado. .  

O uso da casa de farinha é permitido por outras pessoas do local. As formas de 

compensação e retribuição oferecidas aos donos da casa são decididas pelos moradores que se 
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utilizam da mesma. Alguns deixam uma parte da farinha como forma de retribuição, ou 

estimam uma pequena quantia em dinheiro para ajudar no pagamento da energia que foi 

utilizada no processo, uma vez que, o moinho, peça utilizada para moer a matéria prima, 

funciona à eletricidade.   

 

3.3 - Atividades religiosas e cosmologia 

 

No que concerne à religiosidade em Mituaçu, podemos observar que esta encontra-se 

dividida entre o catolicismo, o protestantismo pela presença de aspectos ideológicos no qual 

denotam-se uma cosmologia bastante ampla, ligada ao mundo das águas, do mangue e do 

mato. Atualmente encontramos na comunidade uma igreja católica, erguida há pouco mais de 

cinqüenta anos, uma igreja da Assembléia de Deus, e uma “Paróquia Anglicana do 

Consolado”.  

As atividades religiosas na comunidade são iniciadas no dia 1 de janeiro com o 

“Levante do Santo
9
” pela moradora Rosália Eloy mais conhecida como Dona Rosinha

10
, já 

idosa. Dona Rosinha nos conta que a adoração é um dia muito esperado por ela, que dedica 

uma parte do seu salário para a compra de bebidas não alcoólicas e fogos para saudar os 

santos e os moradores que vão assistir a solenidade presente na família há mais de cem anos. 

De inicio era a sua avó materna que realizava o festejo, em ocasião da morte desta a 

atividade passou a ser realizada pela sua mãe, Verônica, depois a atividade passou para uma 

de suas tias e consecutivamente para ela.  

Dona Rosinha relata que as imagens, a bandeira, as músicas e as orações continuam as 

mesmas desde o tempo da sua avó, no entanto, desconhece a origem e da bandeira e das 

imagens que são esculpidas em madeira maciça; porém, relembra com muita destreza que o 

manto e os outros acessórios do santo, que eram bordados a ouro, desapareceram há muitos 

anos. 

As festividades religiosas na comunidade estão intimamente ligadas aos santos São 

Severino e São Sebastião, ambos festejados no mês de Janeiro. Ao perguntar sobre a 

existência desses dois padroeiros no local, Dona Natalia, mais conhecida como D. Nega, nos 

                                                             
9
 Denominação local para designar a adoração do menino Deus. 

10
 Após a morte desta, em 2014, Dona Betinha, moradora local, assumiu a atividade. 
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explica que antigamente era feito apenas um festejo para São Sebastião. Após a construção da 

Igreja de São Severino dos Ramos o padroeiro de Mituaçu passou a ser o santo de mesmo 

nome. As novenas, por sua vez, eram realizadas dentro da casa dos moradores devotos dos 

santos, todos já falecidos, passaram a ser realizadas na igreja. Mas, como critério para não 

perder a tradição local, todos os anos são comemorados os dois santos.  

 

 

Na foto acima, Procissão de São Severino dos Ramos. (Fotos do acervo de Aline Paixão, tirada em Janeiro 2012) 

 

A procissão de são Severino dos Ramos é realizada no dia 20 de janeiro, percorrendo 

apenas algumas das partes que compreendem os locais das habitações de moradores antigos 

ainda residentes nas mesmas delimitações e os que já vieram a falecer. Atualmente a 

procissão tem inicio na frente na Igreja de São Severino dos Ramos, passando pela Chita, 

prosseguindo pela Rua do Buraco, indo para a rua principal com destino a casa de Dona 

Natalia Torquato e retornando para a igreja, ponto de partida, onde finda-se com a celebração 

de uma missa.  No mês seguinte acontecem os festejos de São Sebastião, onde uma nova 

procissão percorre o mesmo trajeto. 
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Antigamente a procissão de São Sebastião saia da casa da finada Profira, ia 

lá em cima em Severino dias, voltava, ia lá para o Sitio, do Sitio voltava e ia 

pra casa de Profira. Lá encerrava a procissão com o terço. O cortejo era 

muito lindo, era só com zabumba e o povo cantando atrás. 

A musica era assim: Fostes prisioneiro, fostes amarrado em uma laranjeira 

de flechas passadas. Sois martes de cristo, sois santo varão livrai-nos da 

peste São Sebastião.    

Saia todo mundo junto e na frente o andor com o santo. Ia era quatro 

homens, dois na frente e dois atrás pegando no andor forte e firme e São 

Sebastião lá em cima né?! E todo mundo atrás andando... Não tinha padre, 

não. E era todo mundo atrás cantando.  (Relatos de Maria, 2012) 

 

Grande devoção também se faz a São José, celebrado no dia 19 de março. Os devotos 

deste santo acreditam que se chover neste dia, terão boas colheitas nas festividades do São 

João.  

Em todos os anos acontece a caminha ecológica de São José
 11 

acompanhada por um 

cortejo de carroças, que reúne varias comunidades do Vale do Gramame, localizadas entre os 

municípios de João Pessoa e Conde
. 
 

 

Na foto acima, andor com a imagem de São José. (Foto do acervo de Aline Paixão, tirada em março de 2013) 

                                                             
11

 A caminhada de São José faz parte do projeto do São JoãoRural do Vale do Gramame, prompovido pela ONG 

(EVOT) No ano de 2012, saíram dois cortejos, um do Engenho Velho e outro de Mituaçú, encontrando-se na 

Ponte dos Arcos, em Gramame. No ano de 2013, houve apenas um cortejo, que teve seu início na Igreja de São 

José no bairro Colinas do Sul em João Pessoa. 
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Na foto acima, sementes entregues aos moradores do Vale do Gramame na procissão de São Jose. (Foto do 

acervo de Aline Paixão, tirada em março de 2013) 

 

No mês de maio é celebrado o mês Mariano, dedicado a Maria, mãe de Jesus. Durante 

todo esse mês, ocorrem novenas na pequena igreja de São Severino dos Ramos. No ultimo dia 

da novena é realizada uma procissão, percorrendo os locais de residências de alguns 

moradores antigos da região, os mesmos locais citados anteriormente, com grande atenção 

voltada para a santa e para crianças vestidas de anjo. Ao regresso da procissão para a igreja é 

feita a Coroação de Maria, um dos momentos mais esperado pelos devotos. Canta-se o terço 

em duas línguas distintas.  Algumas pessoas o fazem em língua portuguesa, outras entoam os 

cânticos em latim. Logo após a missa acontece o “Derradeiro de Maio”
12

, onde é feita uma 

fogueira na frente da igreja e são queimadas todas as flores e ramos utilizados pelos devotos 

durante todo mês. O mês das novenas é encerrado.  

 

Quando não existia igreja as novenas eram realizadas nas casas. A mãe de 

Marizon era quem rezava o terço e as irmãs dela também. Era Veronica, 

Patrícia... e a finada Regina. Regina era criada... sabia um, um latim puxado 

mesmo. Ate hoje eles cantam uma parte da novena que se canta em latim. 

                                                             
12

 Denominação local dada ao encerramento do mês de maio.    
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Porque ficou assim de pais par filhos ai de filho pra neto, de neto pra bisneto. 

E... vai continuando né.  (entrevista feita com Maria das Neves, 65 anos) 

 

A fé também é depositada na figura das rezadeiras, a exemplo da Natalia Dionísio, 

conhecida por todos como Dona Nega.  

Segundo D. Nega, o conhecimento sobre a cura através da reza vem de tradição e 

todas as mulheres da família rezavam ou sabiam rezar, mas que suas filhas e netas não 

aprenderam o oficio. Ela nos conta que aprendeu a rezar ventre caído
13

, mau olhado
14

, 

espinhela caída
15

 e cobreiro
16

 ainda em tenra idade, vendo a sua mãe atender as pessoas 

acometidas por estas enfermidades que chegavam a sua residência, mas que só começou a 

desenvolver o oficio após a morte de sua mãe, Amália.   

Os fragmentos abaixo são orações feitas pela Dona Nega durante o processo de cura 

para ventre caído e cobreiro, na sequência.  

 

Jesus era nascido, se veste e arriveste e sobe para o altar, bota a sua 

espinhela caída no lugar,                                                                                                      

Cristo nasceu, galo cantou, espinhela caída levantou,                                            

O padre quando se veste, se arriveste e sobre para o altar, bota a espinhela 

caída para o teu lugar. (entrevista concedida por Dono Natalia Dionísio em 

março de 2011) 

Para rezar ventre caído bota o menino de cabeça para baixo, no pé da cabeça 

no pote. Bota o pé dele pra cima ai diz: pai nosso que estais no céu, 

santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa 

vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dais hoje 

em nome das oligarquias em teu nome Jesus. 

Disse Jesus era nascido, ai sobe o pé dele.                                                      

Jesus nascido é.                                                                                                    

Me alevante esse ventre caído, Jesus de Nazaré 

O padre quando se veste e se arriveste e sobe para o altar, assuba ventre 

caído pra o seu lugar.    

[...] 

                                                             
13

 Popularmente como é conhecida no Nordeste Brasileiro a Diarréia. 
14

 Segundo o folcore brasileiro, o mau olhado é um malefício, explicado pela sua relação com a inveja.   
15

 Dor na coluna. 
16

 Segundo Américo Pellegrini Filho (1982), vem a ser uma virose de evolução cíclica que desaparece 

espontaneamente. 
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Pra rezar cobreiro pega três talos de carrapateira, ai a gente faz assim...Corta 

a cabeça e a ponta do rabo.                                                                          Te 

corto, cobreiro brabo!                                                                                   

Corto a cabeça e corto o rabo Ai corto desse lado e corta desse e torna a 

dizer:                                                   

Te corto, cobreiro brabo!                                                                                   

Corto a cabeça e a ponta do rabo três vezes.                                                   

Corta aqui e aqui, bota num cordão e enterra.  

E continua: 

Uma criança com “olhado”[mau olhado]  tem que ser rezada três vezes ao 

dia, caso não dê para ir no mesmo dia ela pode ir no dia seguinte pela 

manhã. 

 

Dona Nega relata que o poder da oração e das ervas medicinais como o pião roxo, 

vassourinha de botão e a carrapateira são fundamentais no processo de cura. 

O conhecimento sobre as ervas medicinais é muito difundido entre os moradores 

locais e acompanha todas as etapas da vida dos mesmos. De modo que é muito comum existir 

chá para quase todo tipo de doença, fazendo-se do uso deles como primeira opção.  

 

Eu acredito mais nos remédios caseiros do que nos de farmácia. (Relatos de 

Maria Aparecida da Silva, em março de 2011) 

 

Abaixo estão listadas algumas das ervas mais requisitadas para o preparo de chás, 

banhos, garrafadas, xaropes e compressas.  

Tabela 2. 

NOME 

 

SERVE PARA USA-SE 

Anador Febre Chá das folhas 

Angélica  Tosse  Chá da raiz  

Araçá Diarreia   Chá do olho  

Arruda  Analgésico - Cólica 

menstrual; 

Dor no ouvido e 

Chá das folhas  

 

Água das folhas  
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conjuntivite 

Aroeira  Anti-inflamatório  Chá da casca 

Alfavaca  Expectorante  Xarope feito com as folhas  

Alcachofra  Auxilia no emagrecimento  Chá das folhas  

Algodão preto  Furúnculo (antibacteriano) Chá das folhas e das 

sementes  

Artemísia Analgésico  Compressa do chá das 

folhas  

Barbatimão  Anticéptico e adstringente  Cascas  

Boa-noite  Anti-inflamatório  Chá das flores  

Cacto  Analgésico (Dor de dente) Raiz  

Cajueiro  Cicatrizante  Casca e suco da fruta 

Camará  Inchaço  Chá 

Camomila  Calmante Folhas e flores 

Cana da índia  Pedra nos rins  Chá das folhas secas 

Canela  Diarreia  Chá das raspas 

Caninana  Analgésico (Dor na coluna) Chá das folhas  

Capim santo  Anti-inflamatório  Chá das folhas  

Colônia  Diurética (utilizado no 

tratamento contra 

hipertensão) 

Chá 

Cordeiro  Lambedor  Todas as partes da planta 

Erva cidreira  Relaxante muscular Chá das folhas 

Erva babosa  Cicatrizante  Folhas  

Erva moura  Pancada  Ingestão das folhas  

Espinho de Agulha  Expectorante  Xarope feito com as folhas   

Fruta Pão  Dor de cabeça e inchaço  Compressa quente  

Gergelim preto  Auxilia no tratamento do 

AVC 

Sementes secas 

Girassol  Auxilia no tratamento do 

AVC 

Sementes secas 

Goiabeira  Diarreia  Chã das folhas 
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Hortelã da folha grande Antibacteriana e 

expectorante 

 

Hortelã da folha miúda  Vermes intestinais;  

Cólica menstrual e  

Soluço  

As folhas + mel  

Chá das folhas  

Ingerir as folhas 

Hortelã de São Francisco  Má digestão  Folhas + leite 

Ibiriba Coagulante  Compressa com as folhas 

frias  

Imbaúba  Inchaço  Chá das folhas secas  

Insulina  Diabetes  Chá das folhas  

Jitirana Anti-inflamatório  Chá  

Jurubeba branca  Ulcera e cirrose 

Anti-inflamatório  

Sementes  

Garrafada  

Laranjeira  Diabetes, dor de cabeça e 

insônia 

Chã das sementes secas e 

das folhas.  

Liamba Dor de cabeça  Folhas  

Louro  Digestão  Chá das folhas secas 

Malicia-de-boi  Inchaço  Chá das folhas  

Manjericão  Conjuntivite  Água das folhas  

Manjirioba Auxilia no tratamento do 

AVC 

Chá da raiz  

Maracujá  Açu Anti-inflamatório   Suco e chá das folhas 

Marcela  Diarreia  Chá das folhas  

Mastruz  Vermes e cicatrizante  As folhas  

Mostarda  Auxilia no tratamento do 

AVC 

Sementes secas  

Pinha  Auxilia no tratamento do 

AVC e complicações na 

próstata 

Fruto  

Pitangueira  Diarreia  Chá da folha  

Rabo de raposa  Impinge  Sumo das folhas  

Romã  Anti-inflamatório  Semente e cascas  
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Vassoura de botão  Tosse, hemorroidas (de 

botão) 

Chã da raiz  

Saião  Expectorante  Folhas – lambedor 

Sabugueiro  Hipertensão, febre e dor de 

cabeça, e gripe 

Chá da flor 

Vick Descongestionante  Chá das folhas  

Xanana  Desintoxicante Chá  

 

Algumas plantas e ervas medicinais denotam uma dupla função, a exemplo da arruda e 

do pião roxo que são utilizadas pelas rezadeiras no processo de cura, bem como para afastar 

maus fluidos. Destacam-se também outras como “comigo ninguém pode” e “espada de São 

Jorge”, muito utilizadas para enfeitar o ambiente enquanto protegem o lar contra mau olhado. 

Algumas frutas e ervas também são utilizadas para se fazer superstições ou simpatias.  

Seu Zé Pequeno nos conta que para curar hepatite é necessário pegar um mamão 

verde, retirar o topo e as sementes e pedir para a pessoa acometida pela doença urinar dentro, 

recoloca o tampo e enterra bem longe da residência do mesmo, ou coloca-se no borralho. Para 

fazer a catapora sarar mais rápido é comum usar a cachaça para banhar o doente.  

A criança que não consegue falar ate o terceiro ano de vida recebe uma pequena 

porção de água das chuvas do mês de janeiro para tomar, mais conhecida com água de 

janeiro, ou, como segunda opção, passa pelo ritual de colocar um pinto vivo na boca por 

alguns segundos.   

Quando a criança demorava a andar colocava-se dentro do pilão e simulando o 

movimento do braço do pilão, subindo e descrendo a mesma, dizia-se: “Te piso pilão” e 

alguém respondia: “Não pise não, que ele anda.” Em pouco tempo a criança começava a dar 

os primeiros passos. 

Observando o estilo de vida assumido pelas famílias da comunidade em questão, bem 

como aspectos ideológicos sobre o universo muitas vezes ocultado, denota-se uma 

cosmologia bastante ampla, ligada ao mundo das águas, do mangue e do mato. 

Tinha que se benzer antes de entrar no rio e a noite se fosse tomar água tinha 

que acordar a água. (Relato de um morador de Mituaçu, 21-11-2010). 
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Eu não acredito nessas coisas. Mas antigamente, quando o meu pai ia pescar 

no mangue, ele machucava alho e passava no cachorro pra ela [Comadre 

Florzinha] não sentir o cheiro dele. (Relato de um morador de Mituaçu, 21-

11-2010). 

 

A gente foi com a espingarda ali pegar preá. Tinha preá que só naquela mata 

ali...ai entremo no mato era bem umas cinco horas da tarde. Menos de cinco 

horas da tarde. Mai menino...ai eu sai fora, mas o resto se perdeu tudim. O 

cabra no quintal de casa assim e nem via a gente falando, chamando ele, que 

não acertou o caminho. Veio chegar em casa era mais de seis horas da noite. 

Veio acertar o caminho que a gente tia ido e a casa dele. Damião tava no 

quintal de casa, que o quintal da casa dele da pro mato e ele não acertou a 

casa, num via a casa não... ele viu os assovios de lá de dentro do mato ai os 

mais inteligente botava a mão assim no ouvido pra não escutar. Ai Gordo 

mais Damião nem ligou cantando, mai vinheram chegar em casa de seis 

horas e a gente chamando, vendo ele batendo no mato assim que era cheio de 

cabatã.  O mato baixo a gente vê ele daqui pra cima [do pescoço para cima] e 

eles não via a gente, ele disse que veio ver era seis horas. (Relato de um 

morador de Mituaçu, 2012) 

 

Alguns pescadores relatam já ter visto a Comadre Florzinha andando por dentro dos 

matos e a descrevem como uma menina índia, de aproximadamente dois anos de idade e 

muito bonita.   

Dedé, morador local, afirma já ter visto a Comadre Florzinha em uma das suas idas a 

pescaria, mas que não é todo mundo que pode vê-la. Segundo o nosso interlocutor, muitas 

pessoas só escutam as surras e veem os cachorros se debatendo de um lado para o outro, mas 

não conseguem ver onde ela se encontra.  

Em seus relatos, Dedé afirma já ter deixado um pouco de fumo para a entidade, porque 

se não colocasse alguma coisa que ela gostasse não teria êxito na pesca, afirmando que ela 

ajuda a fazer as atividades se tornarem boas ou ruins.  

Nos relatos de alguns moradores, a Comadre Florzinha ajuda a manter o equilíbrio da 

natureza, porem quando se sente ameaçada, emite sons parecidos com assovios e risadas, 

fazendo com que as pessoas se percam no mato. 

Outros relatos apontam para a existência de vários outros seres, que também habitam 

os rios, as matas, as estradas e os mangues, a exemplo do o pai do mangue, o boitatá (bolas de 

fogo), além de outros denominados de espíritos de animais, como os zumbis de cavalos  ou de 
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seres humanos que em alguns casos foram reconhecidos como sendo de pessoas que 

morreram e que deixaram alguma pendência no plano terrestre.  

Abaixo estão alguns dos relatos colhidos em campo e que fazem alusão a esses seres:  

 

Um dia pescando lá no mangue. Era umas sete horas da noite por ai, ai lá 

vem um... a gente viu um facho de fogo. Ai a gente pensou que era algum 

cara pescando, né. E andando, andando ai, quando a gente chegou perto 

assim, a mais ou menos assim de uns 10 metros a gente viu só um chapéu 

...um chapéu grandão assim e ninguém via a cara do cara mais. [...] a gente 

tava atrepado nos galhos de sapatera assim né, a gente pegava e botava os 

covos assim embaixo, ai ficava atrepado pra não ficar dentro d’água, né. Mas 

também nesse dia ninguém pegou nada. Porque ... o véio que tava lá mais a 

gente né, ele disse que era o Pai do Mangue... que quando ele aparece a 

pesca dá errado. Ninguém vê a roupa, só vê o chapeuzão e ele anda com um 

facho de fogo de noite. Um chapéu de palha e um facho de fogo. ( Relato de 

um ex-morador de Mituaçu, no dia 06-02-2014). 

Teve uma época que aqui no sitio não tinha manga, [...]descemos para os 

lerões colher feijão e do nada escutamos uma chuva de manga, um monte de 

manga caindo, mas não tinha nada! ( Relato de uma moradora de Mituaçu, 

no dia 05-04-2010). 

 

Era umas nove horas da noite a gente dentro daqueles matos. Ai lá vem um 

cara chamando nome e andando, a gente não via a cabeça do cara não, só via 

o chapéu de palha ai ele dizendo: não sei pra que aquele menino amarra essa 

besta de noite  que eu venho e não acho essa besta.  E a besta amarrada de 

lado assim num sitio de manga. Ai começou chamando nome o cara, 

chamando nome ai a gente ia voltar, mai já tava no meio, mais do meio[do 

caminho] e o cara vinha e voltava atrás da gente chamando nome e 

reclamando. Ai ele perguntou se a gente sabia de um cara que tinha, que o 

cabra tinha matado de foice no pé de manga. Eu mai Zé disse que não sabia 

não... ai o cabra ficou brabo chamando nome. Ai ele voltou menina, foi 

buscar a besta, mai quando o cabra chegou assim o cabra sumiu. Ai ninguém 

viu se foi pra lá. Ninguém viu não, só sei que o cabra sumiu assim, no meio 

da gente. Acho que ele estava querendo que a gente voltasse. ( Relato de 

uma moradora de Mituaçu, no dia). 

 

Nesse porto [Porto das Pedras] sempre passava de canoa um homem bem 

velho já, com uma roupa bem suja. Tinha muita gente que lavava roupa 

aqui...a água era limpa, e quando ele passava de canoa o povo dava sabão 

pra ele lavar a roupa dele. Ai ele descia no rio e sumia. E quando voltava a 

roupa já tava bem alvinha. E isso era rápido. Juntava gente pra ver ele e 

tudo. (Relato de uma moradora de Mituaçu, no dia 05-04-2010). 
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Aqui tinha um cavaleiro que sempre passava por um caminho que ia bater lá 

na vargem. Passava sempre à noite. Ninguém via nada só ouvia as passadas 

do cavalo. ( Relato de um morador de Mituaçu, 2011) 

 

Esses tipos de relatos ocorrem com bastante frequência em campo, principalmente 

procedentes dos moradores mais velhos. O medo de ver algo estranho condicionava as 

pessoas a não saírem altas horas da noite. Entres os relatos, os cortejos fúnebres de pessoas 

que já teriam morrido há  muito tempo eram os que mais atormentavam as pessoas.  

 

Raminho viu o cortejo do pai de Sebastião. Ele viu o cabra que tinha morrido 

de uma queda de caminhão. Ele viu o enterro passando assim de noite por 

ele na descida da jaqueira. Os cabras com a rede e gritando. Duas pessoas 

com a rede e o defunto lá. Fazia era tempo que o cabra tinha morrido e 

Raminho viu ele.  Relato de um ex-morador de Mituaçu) 

 

O meu irmão disse que passou um vento frio por ele ai ele viu assim como se 

fosse uma pessoa arrastando um bocado de corrente nos pés, aquelas 

correntes grossa, ai quando ele viu o cara passou por ele. Ai quando ele 

olhou o cara vinha com umas corrente arrastando no pé, com aquelas roupas 

parecia aquelas roupas de rei toda bordada, aquele roupão todo bordado. 

Acho que o cara passou por ele ai ele disse que começou o medo. Quando 

ele procurou... viu que tinha passado por ele ai não encontrou mais ai ele 

segurou na frente e começou a andar bem rápido né. Ai disse que quando 

chegou no campo perto da igreja ele sumiu. Ele disse que ele acompanhou 

ele ate perto da igreja. Ele disse que não corria porque não tinha perna pra 

correr. [...] ele disse que parece que vinha flutuando. Disse que tinha que 

chegar em casa de qualquer maneira [...] quando chegou em casa,  que  bateu 

na porta e que pai abriu a porta e viu que a luz tava acesa ai, bufo! Caiu. 

Desmaiou. Ai pai começou chamando ele e ele sem fala. Ai pai olhou e 

disse: “esse safado ta é assombrado.” Ai no outro dia quando ele tornou foi 

que ele disse que tinha visto.  ( Relato de um ex-morador de Mituaçu) 

 

Pai uma vez saiu de uma hora da manhã pra cidade com um balaio de manga 

ai quando ele chegou ali na ladeira de Seu Pedro disse que tinha uma porca 

com uma ninhada de porco tão grande. Ai ele disse... que ficou em pé assim 

ai ele disse que a porca atravessou pro outro lado... passou na frente dele 

assim e travessou pro ouro lado. Tinha uma estrada já velha né, ai ele disse 

que quando travessou desapareceu tudinho. Num viu mais porco nenhum, ai 

ele foi simbora. Quando ele chegava em casa ele contava. (Relato de uma 

moradora de Mituaçu) 

 

De outra vez ele viu onde era a casinha da TELPA tinha um cabra 

sentado.ele disse que a roupa era toda enfeitada parecida um rei. Ai quando 

ele foi falar: “ seu Zé?” porque ele pensou que era seu Zé de seu Biu, né. O 
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cabra ficou virado. O cabra deu um gemido lá que o bicho quase caia. Ele 

disse que o pior que teve foi o desse dia que ele ai caindo de medo. (Relato 

de um ex-morador de Mituaçu) 

Eu era pequeno, os meninos também ...a gente tava tirando cipó no mato ... 

ai a gente viu as passadas longe, ai quando o cara falou tava bem pertinho da 

gente. Ai ele: “quem tá lá?” Ai Neco falou bem brabo: “Quem tá lá o que 

rapaz!” Ai o cabra falou de novo: “Quem tá lá?”, ai Neco: Quem tá lá o que 

rapaz!” Ai Neco falou mais alto ainda. Ai o cabra disse: “quem tá lá não 

quer falar não, então tome chumbo!” [risos] Ai tome pé dentro do mato...Eu 

deixei as duas sandálias dentro[do mangue]... que atolou na lama [risos] e 

vim pra casa sem sandália. Tinha um pau dessa altura assim ô, que a gente 

tinha passado por cima ai passemo tudo por debaixo [risos] E esse cara, esse 

cara a gente saiu de lá e ele num apareceu.. Quando falou no chumbo a gente 

meteu carreira, porque as armas da gente era a foice e a faca... se eles 

viessem a gente pegava ele, mas ele falou em chumbo ai ninguém esperou, e 

ele falou bem pertinho já e não vi ninguém. Quando a gente entrou [no 

mangue] ai eu falei no nome de um cara rim que tinha morrido, mas eu não 

sabia nem quem era. Um tal de Zé Remuard. Ai quando eu cheguei em casa 

e que disse, ai mãe: “Ah, esse cabra ai morava pro lado dali, ai ele morreu. 

Faz muitos anos que ele morreu. Era um cara muito ruim.” [continua] “Será 

que foi ele que apareceu?” Ai no outro dia a gente foi, né... chegou lá a gente 

tudo cismado, né. A gente passou por uma ruma de espinhos, sem sandália 

por cima assim andando e não furou não. A gente pra passar fastou assim 

com a faca pra pisar, né, na ida. Quando veio de lá pra cá a gente passou por 

cima... era espinho de titara. Cada um ô e ninguém se furou-se... não furou 

do medo, passou por cima. (Relato de uma moradora de Mituaçu, no dia 28-

04-2010). 

 

Antigamente quando o povo morria a casa era de palha, né. Ai o povo tocava 

fogo na casa que nun tinha mais ninguém pra morar. Ai o povo tocava fogo. 

Ai o tio de mãe ia com um chapéu cheio de bolacha que ele tinha jogado e 

ganhado no jogo. Ai viu ela[ a alma de uma mulher] no toco do cajueiro 

sentada assim.. ele conheceu tudim. Ai ele disse: vou jogar uma pedra nela. 

Mãe disse que ele veio achar a pedra já perto de casa e voltou o caminho 

todinho pá jogar uma pedra nela... ai achou um coquin, ai voltou e olhou 

assim e ela ainda tava lá sentada esperando. Mae disse que quando ele jogou 

a peda assim foi mesmo no meio do peito assim dela. Ela deu só um gemido 

assim. Na mente dele veio só aquele moi de osso caindo. [risos] ele disse que 

ia jogar a pedra e correr né. Quando ele viu o mói de osso a caveira velha 

caindo. Ele viu a caveira todinha se desmanchando... foi correr e perna só 

enrolando ai não deu pra correr ai ele saiu andando. Quando ele foi 

chegando em casa que a mãe dele, a vó dele esperando ele. Ele viu a luz 

acesa. Quando ele viu a luz desmaiou pensando que era a mulher que tava lá 

de novo. (Relato de um morador, 2013) 

 

Tinha uma veia... que tinha uma venda...ela só pesava e robava demais no 

peso. O povo ia comprar um quilo de açúcar e um quilo de farinha ela 

pegava e diminuía né. Botava o dedo pra roubar no peso pra roubar mai 

dinheiro na mercadoria. Ai ela morreu. Ai ele vinha com uns boi lá. Ai ela 

tava lá na... que os pau da casa era uns ganchos ai ela tava escanchada em 

cima. O povo botaram fogo na casa ai ficou sou um pau com um gancho 
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assim ai ela tava atrepada em cima e gritando: “ai quem pesa mal pesado e 

quem mede mal medido quando morre ponde vai?” que era pro povo 

responder. Ai ... o povo via e ninguém dizia nada, ai nesse dia o tio de mãe 

tinha tomado uma pra trazer uns boi [...] ai quando foi passando era meia 

noite, era depois de uma ponte que tinha, acho que era depois dessa ponte 

aqui. Viu só os gritos: “ai quem pesa mal pesado e quem mede mal medido 

quando morre ponde vai?” quando ele chegou na frente e olho pra cima ela: 

“ai quem pesa mal pesado e quem mede mal medido quando morre ponde 

vai?” ai ele disse: “pro inferno!” [risos] ai ela sumiu, mai também ele 

desmaiou. Quem trouxe ele foi os boi. (Relato de um morador, 2013) 

 

Em Mituaçu quase todo mundo já ouviu falar alguma vez em pessoas que já receberam 

alguma botija ou têm conhecidos que receberam a fortuna em sonho.  

Os moradores contam que antigamente as pessoas que possuíam muito dinheiro 

enterravam toda a sua fortuna em locais de difícil acesso. Depois da sua morte a fortuna 

ficaria encantada e a alma da pessoa falecida sobre os domínios do capeta, vagando pelo local. 

Como uma forma de tentar se libertar, essa almas escolheriam alguém para fazer uma 

negociação e assim poder doar a sua fortuna escondida e definitivamente partir para outro 

plano.   

Para receber a fortuna, alguns critérios são destacados pelos moradores, como por 

exemplo, quando o individuo sonha que está recebendo as botijas ocorre uma negociação 

deste com o doador, referente ao dia e local para se resgatar a fortuna. Caso recuse, coisas 

“estranhas” podem vir a ocorrer no sonho, como cair da rede ou da cama, por exemplo.  

Na foto abaixo, consta o relato escrito de um morador local, no qual se negocia em 

sonho uma botija de ouro.  
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(Foto tirada por Aline Paixão, 2012) 
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Ainda seguindo os relatos, uma vez aceita a botija, o felizardo deve ir sozinho no dia e 

horário acordado em sonho e estar preparado para os possíveis obstáculos a ser enfrentados no 

percurso, como borboletas gigantes e formigas que costumam aparecer para dificultar e 

amedrontar o envolvido.  
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4 CAPITULO  – CONSTRUÇÕES  IDENTITÁRIAS EM MITUAÇÚ 

 

4.1 Identidade e processos políticos  

 

Em meados de 2000 teve início em Mituaçú um intenso processo de mobilização pelo 

auto-reconhecimento como uma comunidade remanescente de quilombo. Sabe-se que este 

movimento deveu-se primeiramente a estímulos externos, advindos da abertura de um 

processo idêntico na comunidade do Guruji. Nesse processo em questão, podemos destacar a 

participação da atual vice presidente da associação comunitária, Geilza Paixão, que através de 

sua participação no AACADE, trouxe até o conhecimento dos participantes da comunidade a 

possibilidade de se obter uma certificação coletiva. Baseado nisso, um requerimento de 

autodefinição como quilombo remanescente foi entregue à Fundação Cultural Palmares 

solicitando a certificação da mesma. 

Em agosto de 2005
17

 Mituaçu foi certificada pela Fundação Cultural Palmares, como 

Comunidade Remanescente de Quilombo. No entanto, do ano de sua certificação ate o 

presente, o processo de identificação se esbarra em vários problemas.  

O primeiro estaria ligado à não aceitação dos termos “remanescente” e “negro” 

enquanto novas categorias. No entanto, as fontes históricas
18

 apontam para a existência de 

escravos em engenhos localizados muito próximo a Mituaçu, bem como os relatos dos 

moradores locais falem sobre a existência de negros e escravos na condição de  “fugidos” 

como sendo os pioneiros no local, a exemplo das negras II, Kaká e Maria Felipe, 

respectivamente mãe e filhas. Estas teriam se estabelecido na região em data anterior a 1850; 

formaram um “engenho de feijão” no qual conseguiram prosperar por algum tempo, até 

perderem toda a riqueza em um assalto por pessoas “vindas de fora”. Após o ocorrido elas 

permaneceram em Mituaçu, mas mudaram-se para uma região mais próxima ao mangue.  

Posteriormente Maria Felipe deu à luz José Felipe do Espírito Santo, que se casou  

com Mariza (ver diagrama II). Da relação nasceram dez filhos, sendo que destes, todos 

possuem residência e relações de afinidades com outras famílias da localidade. Por exemplo, 

Valdemira, casada com Cosmo (ver diagrama V), pertencente à família Silvério, e de 

Valdicilene casada com Gilvandro, pertencente à família Toquarto (Ver diagrama IV).  

                                                             
17

 Registro no Livro de Cadastro Geral nº. 04 – Registro 314 – Fl. 21, em 28/07/2005 – Publicada no Diário 

Oficial da União em 19/08/2005, Seção 1, nº. 160 – Folha 20. 
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No decorrer da pesquisa, foram sendo citados nomes de alguns moradores locais que 

nasceram e estabeleceram relações consangüíneas na localidade.  Nos  diagramas em anexos 

foram reconstruídas até cinco gerações, fazendo menção a essas pessoas; por exemplo, Maria 

Delícia, morreu aos 127 anos (ver diagrama V).  

A utilização do pilão também é mencionada com frequência. Estes, em sua maioria, 

eram confeccionados com madeira maciça, pelos próprios moradores, possuindo, de forma 

geral, uma ou duas bocas.  Seu uso era indispensável, tanto pela sua função prática (pisar o 

café e o milho), bem como, pelo seu valor simbólico. Este era passado de forma geracional, 

muitas vezes dado como presente de casamento.  

Já o segundo problema constatado é atribuído á presença de “conflitos” internos, 

gerados por posicionamentos contrastantes a respeito da conveniência em se ter um titulo de 

posse coletiva, como estabelecido pelo processo administrativo movido pelo Estado quando 

identificados e demarcados como comunidade remanescente de quilombo. Este último ocorre 

porque todos os moradores possuem pequenas parcelas individuas que foram adquiridas por 

herança ou compra. Neste sentido muitos veem o processo administrativo como uma ameaça 

a esses bens.  

O terceiro motivo está centrado no medo de que, uma vez demarcada a terra, seja 

freado o desenvolvimento das fábricas locais. Esse fato, por sua vez, pode ocasionar um maior 

índice de desemprego entre os moradores da comunidade.  

Por outro lado, existem posicionamentos favoráveis à demarcação, devido ao fato de 

que ganhar-se-iam muito mais incentivos governamentais de inclusão social proporcionando 

um maior bem estar social. 

Mencionado os problemas que envolvem o processo de identificação, torna-se 

relevante abordar também as péssimas condições de infraestrutura da estrada que liga Mituaçú 

a cidade de João Pessoa; e as implicações que a envolvem.   

A estrada que dá acesso a comunidade é feita por uma parte da antiga BR 101, pela 

qual circula a única linha de transporte coletivo,no período do inverno e em dias de chuva 

forte o percurso fica inviabilizado  prejudicando, dessa forma, o deslocamento dos que dele se 

utilizam.  Esse fator força os moradores que não possuem transporte particular a fazer longas 

caminhadas para poder chegar ao trabalho, às escolas e às feiras locais.  
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Na estação do verão, o problema permanece, mas em menor grau, devido a falta de 

iluminação e segurança do acesso, obrigando os moradores a se condicionarem aos horários 

estabelecidos
19

 ou a obterem veículos particulares
20

. Segundo os residentes do local, essas 

dificuldades impossibilitam, não só a locomoção dos mesmos, mas também a chegada de 

pessoas conhecidas no local.   

O ônibus apesar de ser um “não lugar” 
21

aparece como um espaço de sociabilidade.  

Durante o percurso entre a comunidade e a capital, que dura em média 20 minutos, as pessoas 

se encontram e botam a conversa em dia. O cobrador interage com os moradores, ajuda a 

colocar os objetos volumosos no transporte, pergunta por algumas pessoas (descrevendo as 

suas características físicas para identificá-las) e discutindo o temperamento das mesmas.  

Entre as narrativas dos moradores mais velhos é importante destacar a forma frequente 

em que ocorriam as visitas entre os parentes e dos conhecidos que moravam em localidades 

não muito distantes. Dona Rosinha, relata que as visitas até o sitio dos caboclos ocorriam com 

muita frequência e estas, em sua maioria, tinham como propósito a visita a uma tia sua e 

algumas pessoas conhecidas que moravam na localidade. Essas visitas geralmente duravam 

poucos dias, mas ocorriam de forma assídua. 

            Dona Djanira, nascida e criada em Mituaçu, relata que seus avos maternos por nomes 

de Manoel Luciano e Justina Maria da Conceição moravam em um terreno chamado Gravata, 

em Gramame, próximo a comunidade, mas sempre visitava ela e seus pais e em momentos de 

“precisão” e enfermidades essas visitas se intensificavam.  

          Os relatos sobre essa rede de visitação mutua são citados com muita frequência pelos 

moradores mais velhos e se estendem ate os dias atuais. É importante observar que as visitas 

que chegam até Mituaçu, “aparentadas” ou não, são facilmente identificadas, e rotuladas 

como vistas no capitulo anterior. No entanto, essas denominações aparecem como uma forma 

de identidade grupal, compartilhada entre os membros que compõem a comunidade e 

demarcando a fronteira existente (Barth, 2000). 

 

                                                             
19

  Os horários da linha que perfaz o caminho só funciona até as sete e meia no sentido João Pessoa/Mituaçu e às 

oito horas sentido contrario.   
20 Estima-se que mais de 75% dos moradores possuem veículos particulares, entre carros de pequeno porte e 

mortos, predominando este ultimo.   

21
 Ver Marc Augé, (1995) 
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4.2 Atividades relacionadas à associação 

 

Desde a abertura do processo junto a Fundação Cultural Palmares, a Associação dos 

Moradores de Mituaçu vem desenvolvendo projetos dentro da comunidade. Através de 

palestras com convidados, são difundidos assuntos temáticos relacionados a identidade negra 

e ao processo jurídico de identificação a comunidade, enquanto Remanescente de Quilombo.  

Juntamente com o apoio da ACCADE e de ações governamentais e não-

governamentais, algumas praticas culturais vem sendo realizadas de forma mais 

frequentemente, entre elas, podemos destacar a Lapinha, dança secular e folclórica ligada às 

festas natalinas; e as comidas típicas, com destaque para as comidas preparadas no fogo a 

lenha e dos beijus.  

Segundo Dona Severina
22

, a Lapinha de Mituaçu se apresenta como tradicional, tanto 

no sentido de permanência como em sua representação, e era muito difundida nos povoados 

vizinhos, que sempre vinham prestigiar a “brincadeira”. No entanto com a morte de seu 

Marido, conhecido como Doutor, a lapinha começou a ser acantonada.  

Recentemente, a Lapinha voltou a ser formada por “meninas-moças” com faixa etária 

de aproximadamente sete a quinze anos. Segundo Santos (2011), esta pratica cultural agrega 

valores religiosos a educativos relacionados à questão da virgindade. Em uma das 

apresentações da Lapinha de Mituaçu, feita em uma festa para arrecadar fundo para a Igreja 

Católica local, em 2010, Maria Aparecida e Taninha, moradoras locais, afirmaram que as 

músicas, a coreografia e a roupa da lapinha atual são feitas da mesma forma como era no 

tempo em que elas dançavam e ser virgem é um dos critérios para participar da lapinha. 

Além desta, destaca-se também o Grupo Parafolclórico da Jacoca, formado por jovens 

moradores de Mituaçu e do Conde.  O grupo apresenta um misto de danças, entre elas o 

samba de raiz, o Coco de Roda, o Maculelê, a capoeira e danças de rua.  

 

                                                             
22

 Esta veio a falecer de causas naturais em 2013. 
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Apresen-tação do Grupo Parafolclórico da Jacoca em Engenho Velho. (Foto do acervo de Aline Paixão 2010) 



64 
 

  Apresentação do Grupo Parafolclórico da Jacoca em Mituaçu. (Foto do acervo de Aline Paixão 2010) 

 

No que concerne sobre a atuação da Associação dos Moradores de Mituaçu, surgem 

alguns posicionamentos discordantes. O primeiro seria relacionado à ausência de candidatos 

para concorrer ao cargo de presidente, e o segundo seriam provenientes de desacordos 

políticos, sendo que estes ocorrem ao fato de que a comunidade possui um numero 

considerado de candidatos a vereador e dificilmente consegue eleger alguém, visto que as 

famílias que possuem candidatos ao cargo destinam os seus votos aos mesmos, muito embora 

saibam que os votos somam uma quantidade insuficiente para elegê-los. Esses 

posicionamentos causam atritos e, tornando a associação a única mediadora entre a 

comunidade e os meios jurídicos. 

Recentemente Mituaçu inaugurou a sua primeira Radio Comunitária. Esta tem com um 

de seu propósito mostras as suas praticas culturais, informar e divertir. No mesmo local 

funciona também um Centro de Inclusão Digital. O projeto teve o incentivo da AACADE, de 
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recursos provenientes do Ministério das Telecomunicações e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário.  

Mituaçu também é beneficiada por programas governamentais, ligados ao Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. Como por exemplo, a 

PRONAF, CONAB, Bolsa Familia, Tarifa Social de Energia Elétrica, O seguro-defeso ou 

Bolsa Pesca, Programa Leite da Paraíba e Cesta Básicas; e por projetos não governamentais,  

como  a vinculação na Associação dos Pescadores e a ONG Escola Viva Olho do Tempo- 

EVOT. 

A EVOLT desde 2004 desenvolve junto a comunidade projetos e programas referentes 

a atividades educacionais, culturais, ecológicas e projetos de sustentabilidade e 

empreendedorismo. Entres eles destacam-se o São João Rural, o Encontro Cultural e a Ação 

Griô.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capitulo 1, procurei fazer uma breve abordagem sobre a ocupação histórica do 

litoral sul do Estado da Paraíba, destacando três fases, de um processo que Oliveira (2004) 

cunhou como processos de territorialização, sofrido pelos indígenas no período da 

colonização, e como essas fases tornaram-se relevantes para a formação de varias identidades 

locais. Também procuramos destacar como esta ultima fase, ocorrida com o advento da Lei de 

Terras, se tornou fundamental para Mituaçu, que se constituiu antes de 1850.  No entanto, a 

ausência de fontes históricas específicas sobre Mituaçu dificultou um pouco a elaboração 

deste capitulo. 

No segundo capitulo, em um primeiro momento, procurei mostrar como Mituaçu se 

organizou territorialmente, enfatizando como essas múltiplas conceituações foram 

constituídas ao longo processo histórico e temporal. Em um segundo momento, através das 

abordagens de Wilk (1984, 1997) utilizei o conceito de grupo domestico para mostrar como 

os mesmos se organizam, compartilham conhecimentos e cooperam economicamente. Para 

tanto, demonstro isso a partir de dois casos bem detalhados: o primeiro vem a ser o Grupo de 

Maria Aparecida e Marizon e o segundo o grupo domestico de  Franciso e Nilze, 

respectivamente. Nos casos em questão, se observou que as formas de organização perpassam 

a forma de cooperação econômica.  

Em um terceiro momento foram analisados aspectos religiosos e cosmológicos em 

Mituaçu.  No entanto, observou-se que as praticas religiosas apresentam aspectos ideológicos 

(sobre o universo muitas vezes ocultado), no qual denotam-se uma cosmologia bastante 

ampla, ligada ao mundo das águas, do mangue e do mato. 

E por fim, no terceiro capitulo, procuro mostrar como teve inicio o processo de auto-

reconhecimento em Mituaçu, e como esse processo esbarra em alguns problemas centrais 

relacionados a posicionamentos contrastantes por parte de uma parcela dos moradores. 

Procurou-se mostrar como as praticas da associação dos moradores e de incentivos 

provenientes de projetos governamentais e não governamentais se tornam relevantes enquanto 

mediadores de uma identidade étnica diferenciada. 
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Atualmente Mituaçu espera pela elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTID), que vem a ser o segundo passo do processo de regularização 

desenvolvido pelo INCRA.   

Diferente de outros remanescentes que esperam pelo mesmo processo, Mituaçu não 

apresenta conflitos fundiários, mas problemas internos acerca da jurisdição como citado 

anteriormente, que acabam por atrapalhar o processo de regularização. No entanto nos debates 

realizados na comunidade vêm sendo abordadas temáticas como fortalecimento dos elementos 

culturais e da preservação dos rios que banham a localidade, esse fato vem trazendo 

paulatinamente a aceitação dos termos “quilombola” e “negro”, estes, por muitas vezes 

negados. 

Em conformidade com o descrito acima, a proposta do texto é importante para se 

compreender a forma como as famílias de Mituaçu se posicionam e se articulam como uma 

comunidade étnica e politicamente diferenciada, frente aos impasses gerados em função das 

pressões internas e externas para a regularização fundiária da comunidade como 

Remanescente de Quilombo. 
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