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Paratinga/BA

Rua São Francisco n° 16, centro, 
Paratinga -BA , Tel.: (77) 99927-9868, 
uilianpjmp@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Antonio Damião 
Joaquim dos Santos

32 Integrantes
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Espírito Santo

Facebook: Marujada Paratinga 
@marujadaparatinga 
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	 A Marujada do Divino Espírito Santo existe desde 
1919, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Estado da Bahia.   

	 O Grupo representa historias variadas das grandes 
embarcações dos séculos XV, XVI e XVII, a chegada dos 
portugueses no Brasil, relatos de naufrágios, danças e 
dramas, combates entre oficial dentro da embarcação. 
O momento ritualístico da Chegança em Paratinga 
acontece durante a Festa do Divino Espírito Santo. 
Antigos Mestres contam que nesse dia, marinheiros que 
estavam á deriva em alto-mar chegaram em terra firme. 
Até hoje, o grupo encena essa “chegança”, levando “seu 
barco” composto por homens, mulheres e crianças 
pelas ruas da cidade. Com cantos, dança, ao som dos 
pandeiros e “facões” (simbolizando as espadas) 
apresentam uma enorme diversidade de cânticos em 
cenas coreografadas.  

Histórico
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A Marujada do Divino Espírito Santo existe desde 1919, 
é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado da Bahia.  

O Grupo representa historias variadas das grandes 
embarcações dos séculos XV, XVI e XVII, a chegada dos 
portugueses no Brasil, relatos de naufrágios, danças e 
dramas, combates entre oficial dentro da embarcação. 
O momento ritualístico da Chegança em Paratinga 
acontece durante a Festa do Divino Espírito Santo. 
Antigos Mestres contam que nesse dia, marinheiros que 
estavam á deriva em alto-mar chegaram em terra firme. 
Até hoje, o grupo encena essa “chegança”, levando “seu 
barco” composto por homens, mulheres e crianças 
pelas ruas da cidade. Com cantos, dança, ao som dos 
pandeiros e “facões” (simbolizando as espadas) 
apresentam uma enorme diversidade de cânticos em 
cenas coreografadas.  

A partir do ano de 2017 o grupo formou a Associação 
Cultural do Divino Espirito Santo, sendo uma entidade 
constituída sem fins lucrativos com CNPJ No 
29.276.189/0001-21, situada na Rua Antônio Calmon. 
Com o espaço/sede alugada.  

A Marujada de Paratinga é um grupo atuante e presente 
na comunidade, promove atividades, é presente nas 
festas religiosas como em momentos cívicos, culturais e 
eventos esporádicos. Também tem feitos atuação em 
outras cidades, como por exemplo na capital Salvador/
Pelourinho, Saubara, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa e 
Sitio do Manto/Quilombo Mangal.  
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 Realização de oficinas de 
confecção de pandeiro de couro e 
madeira para crianças, com a 
finalidade também de formar o grupo 
Mirim da Marujada;  

  Participação por quatro vezes, no 
ano 2017, 2018, 2019 e 2020, no 
“Encontro das Cheganças, 
Marujadas e Embaixadas da Bahia”, 
que  
acontecem tradicionalmente na 
cidade de Saubara no Recôncavo 
Baiano. Vale ressaltar que o encontro 
do 2020 foi realizado pelas “ondas 
da internet”, no formato virtual;  

 Contemplados pelo projeto Mestre 
navegantes que realizou o registro das 
músicas, capturas de fotos/imagens e 
vídeos do grupo;  

 No dia 4 de agosto de 2019, o grupo 
se apresentou no Centro Histórico da 
Capital/Pelourinho abrindo o “Mês da 
Cultura Popular” e inaugurando um 
novo Camarim em homenagem as 

Marujadas, Cheganças e Embaixadas 
da Bahia, no Largo do Pelourinho. O 
evento era uma iniciativa da Secretaria 
de Cultura do Estado da Bahia (Secult) 
através do Centro de Cultura Populares 
e Indenitárias (CCPI);  

 Realizou em 2019 o Projeto “NOSSA 
HISTORIA NOSSA IDENTIDADE – 
REVITALIZANDO A MARUJADA”. 
Premiado no edital de seleção pública 
no 01, de 26 de abril de 2018 culturas 

populares: edição Selma do Coco - 
Ministério da Cultura da Cidadania e da 
Diversidade Cultural. Que teve como 
objetivo realizar um “Seminário sobre 
Educação Patrimonial” e o “I Encontro 
das Marujadas e Cheganças do 
Território Velho Chico”.  

Atividades
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