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 CÉU SEM LIMITES 
 



HISTÓRIA DOS QUILOMBOLAS 
 A formação dos quilombos deu-se nas primeiras 

décadas da expansão do cultivo do cacau. 

 Em 1812 uma expedição punitiva destroçou quilombos 
na região. 

 Índios e quilombolas se reúnem hoje em torno de uma 
causa comum: a defesa de seus direitos constitucionais 

  Os quilombolas estão distribuídos atualmente em 35 
comunidades rurais e têm uma população estimada de 
1.200 famílias 



 



COMO VIVEM 
 Os quilombolas de Oriximiná estão ligados por uma 

extensa rede de parentesco, que perpassa as diversas 
comunidades: são todos parentes. 

 As comunidades são formadas pelas residências e pelo 
centro comunitário. No centro comunitário estão a escola 
municipal, a capela e o barracão comunitário, onde 
ocorrem as reuniões e as festas. 

 As casas são, em sua grande maioria, construídas com 
material do próprio território: madeira e palha. 

 Não existe rede de abastecimento de água ou esgoto. A água 
para beber, cozinhar e lavar é tirada dos rios, igarapés e 
lagos que circundam as comunidades. 





COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 
ESTADO DO PARÁ 
 Os quilombos foram formados já nas primeiras 

décadas da implantação das fazendas; 

 O fato de os quilombos terem sido duramente 
perseguidos e destruídos não os fez desaparecer; 

 Durante todo o período da escravidão, os quilombolas 
comercializaram seus produtos agrícolas diretamente 
com os comerciantes nas cidades da região; 

 Desta maneira, os quilombolas se inseriram nas 
sociedades locais, constituindo redes de solidariedade 
e conquistando sua autonomia. 



 



MANEJANDO A FLORESTA 
 Para garantir sua alimentação e a geração de renda, os 

quilombolas dependem em muito de suas florestas, onde 
caçam e coletam uma infinidade de produtos, como a 
castanha, o açaí, a bacaba, o cipó-titica, a palha e o breu. 

 Sua alimentação básica são o peixe e a farinha de mandioca. 
A caça e as frutas da floresta complementam sua dieta 
alimentar. 

 Cada família possui seu roçado, onde planta 
principalmente a mandioca, o milho e a banana. 

 Felizmente, os quilombolas de Oriximiná têm conseguido 
fazer valer seu direito de incluir as áreas de extrativismo em 
seus territórios titulados. Esse sistema produtivo tem 
garantido a conservação dos recursos naturais dos 
territórios quilombolas.  



 



TRADIÇÕES, FESTAS E LAZER 
 O povo do quilombo é um povo alegre, que gosta de música 

e de dança. 

 Entre os quilombolas há um grande número de cantores e 
compositores, que relatam em suas músicas a vida, a luta e 
a esperança de seu povo. 

 Entre as danças consideradas pelos quilombolas como 
parte de sua tradição estão o lundum, a valsa e a mazurca. 
O violino é o instrumento que acompanha tais danças.  

 Além das festas, o lazer dos quilombolas inclui também o 
futebol, praticado tanto por homens quanto por mulheres. 
Em todas as comunidades existe um campo para a prática 
do esporte. 



 


