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RESUMO 

 

Neste projeto experimental, estudamos o folguedo popular Moçambique na 
Estância Turística de Piraju. No desenvolvimento do trabalho, optamos por 
apontar como ele se apresenta como componente da cultura popular, quem são 
seus praticantes, qual sua relação com a história do município, como ele se 
desenvolve nos dias atuais e refletir sobre o seu futuro. Partimos do 
questionamento de que, se após 80 anos de existência, a dança folclórica ainda se 
caracteriza como elemento de resistência da cultura popular. O produto final foi 
apresentado na forma do webdocumentário “Vozes do Moçambique”, constituído 
por vídeos, textos e fotografias, disponível em: vozesdomocambique.com. 
 
Palavras-chave: Dança Moçambique. Webdocumentário. Piraju. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Moçambique é uma festa popular de caráter religioso comum no Vale do Paraíba do 

Sul (São Paulo). É uma não-criação, ou seja, uma fusão de pequenas danças, que se identifica 

às congadas, mas sem o desenvolvimento dramático. 

Não se sabe precisamente a sua origem, mas a dança foi provavelmente incorporada à 

cultura brasileira pelos escravos, devido à sua temática, à devoção a São Benedito (o santo 

dos negros) e ao bailado marcado por batuques comuns a danças africanas (CASCUDO, 

2002). Segundo uma matéria de Alceu Maynard Araújo, publicada em 1949 pela “Folha da 

Manhã”, em São Luiz do Paraitinga, os ricos fazendeiros escravocratas abriam seus salões 

para as festividades de São Benedito a fim de exibirem sua escravaria à sociedade, nessas 

festas os negros dançavam o que se conhece por Moçambique. 

Outra história, do livro “Folguedos Populares do Brasil”, de Rossini Tavares de Lima, 

é folclórica e apresenta marcas de oralidade do povo caipira. É um depoimento do “rei” 

Apolinário de Godoi, do bairro de São Roque, em Aparecida do Norte, dado à pesquisadora 

Maria de Lourdes Borges Ribeiro:  

 

Uma veis, uma porção de cuzarruinzada começô a pressegui nosso Sinhô. 
Ele corria na frente e os cuzarruim atrais. Atravessô uma ponte e zeles atrais 
também. Então, Nosso Sinhô viu o Benedito, que naquele tempo era gente 
como nói, e disse prele: “Benedito, eu vô corrê por aqui. Se os cuzarruim 

preguntá procê, num diga pra onde eu fui”. Nosso Sinhô levô diantêra e 
seguiu. Quando os cuzarruim viero e preguntaro, Benedito respondeu: "Ele, 
pra mim, deu uma vorta e vai passá aqui em baxo da ponte. É mió ocês 
esperarem Ele aí". Assim que Benedito viu que todos zeles estava lá, começô 
a dançá cos companhero. E tanto dançaro o Moçambique, tanto batero cos 
bastão, que a ponte afundeô em cima de zeles e matô tudo. Então, Nosso 
Sinhô vortô, feiz o Benedito virá santo e disse: "Benedito, ocê sarvô o fio de 
Deus com sua dança. Purisso, ocê há de consegui ela, enquanto o mundo fô 
mundo". E aí ficô o Moçambique. Purisso é que o Moçambique é dança 
bençoada por Deus. (LIMA, 1962, p.78-79) 
 
 

A dança do Moçambique também pode ter sido praticada pelos mouros, na Península 

Ibérica, trazida posteriormente para o Brasil e utilizada na catequese dos índios. Segundo 

Lima (1962, p.77), ela pode se relacionar à “morris dance” da Inglaterra, “palitos” ou 

“pauliteiros” de Portugal, e às danças dos paus de Ávila na Espanha. 

Uma companhia de Moçambique compõe-se de no mínimo seis dançadores. Há um 

rei, às vezes uma rainha e princesas, um mestre, um contramestre, capitães e os demais 

"dançadores". Algumas companhias têm um general, um marechal ou um meirinho. 
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A figura mais importante é o mestre, a quem compete a disciplina e organização do 

grupo. É ele quem realiza os ensaios e combina os dias para a apresentação da dança nas 

festas comunitárias. Os "dançadores" usam vestimentas simples: calça e camisa brancas e um 

casquete (boné ou capacete) bordado com figuras geométricas. Também levam duas fitas 

cruzadas no peito e nas costas, uma vermelha, para são Benedito, e uma azul, para Nossa 

Senhora Aparecida. As rainhas vestem trajes enfeitados e carregam os estandartes com 

imagens dos santos. A música entoada é chamada de "linho" ou "ponto", é enunciada pelo 

mestre e repetida pelos outros "dançadores" (ARAÚJO, 1973). 

A dança teve maior incidência em cidades como Aparecida do Norte, Atibaia, Cotia, 

Cruzeiro, Cunha, Lorena, Manduri, Piraju, Santa Cruz do Rio Pardo, São Luiz Paraitinga, 

Socorro, Suzano e Taubaté. O bailado também é encontrado nos estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

Embora tenha o caráter profundamente religioso, o Moçambique também é uma forma 

de recreação, pois a prática inclui a dança, o jogo com os bastões e noções de ritmo e 

equilíbrio. O folguedo também assume o caráter de dança curativa. Segundo Araújo (1973, p. 

48), “quando um menino ou moço fica doente das pernas, uma das promessas mais comuns é 

a de dançar Moçambique”. 

Em Piraju, a dança do Moçambique teve início nos anos 30 com a família do mestre 

Geraldo Bahia, que incorporou esta tradição afro-brasileira nos festejos de São Sebastião, o 

padroeiro da cidade.  

No Moçambique de Piraju se evidencia o papel curativo da dança: quando Geraldo 

Bahia teve uma grave ferida na perna, prometeu que, se curado, dançaria o Moçambique até 

morrer. Após a sua morte, em 1999, o grupo ficou sob o comando do mestre José Antônio 

Rodrigues, conhecido como “Zé” Leal. Ele é sobrinho de Geraldo e ainda hoje luta para 

manter a tradição de família viva. 

Com mais de 80 anos de existência, o grupo de Moçambique de Piraju ainda se 

configura como um pequeno expoente de resistência da cultura popular na cidade. Isso 

porque, segundo Melo (2001, p. 112), “as festas brasileiras se renovam como espaços típicos 

de lazer, preservando sua natureza diversional e ao mesmo tempo permanecendo 

hibridamente fincadas nas suas raízes populares”. 

O Moçambique de Piraju apresenta uma singularidade: utiliza bastão curto em suas 

performances, característica que o diferencia dos demais grupos já estudados cientificamente. 

Acredita-se que é uma tradição de família que permanece até os dias atuais. O bastão curto era 

comum a outras cidades da região, como Timburi e Manduri, mas nelas o folguedo se perdeu. 
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De acordo com artigo 5º, inciso IV, da Lei Municipal 2547, de 26 de Julho de 2001, 

que instituiu o Sistema Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – SISMMAP, “a 

manifestação popular conhecida como ‘Moçambique’ é considerada a expressão máxima do 

folclore pirajuense, no âmbito dos bens imateriais”. Cabe à população e aos órgãos públicos 

acolher e preservar a dança. 

O folguedo também exerce um papel comunicacional, assim como outras festas 

populares, como explica José Marques de Melo em seu artigo “As festas populares como 

processos comunicacionais”: 

 

Nas festas populares, as classes sociais interagem dialeticamente, 
coexistindo de forma aparente, mas na verdade enfrentando-se, ora sutil, ora 
de modo ostensivo, na tentativa de conquistar a hegemonia cultural. Por isso 
mesmo, elas se caracterizam como processos comunicacionais, na medida 
em que agentes socialmente desnivelados operam intercâmbios sígnicos, 
negociam significados e produzem mensagens coletivas, cujo conteúdo vai 
ser alterando conjunturalmente, sempre de acordo com a correlação de forças 
em movimento. (MELO, 2001, p. 114) 
 

Entretanto, o grupo enfrenta diversos problemas de infraestrutura e falta de apoio tanto 

da população, quanto dos órgãos públicos e de membros da própria equipe. Suas 

características estão se perdendo e há poucos registros sobre essa cultura. Dessa forma, essa 

pesquisa se fez necessária para investigar e deixar registrada a história da dança do 

Moçambique na cidade.  

Pesquisamos a história do grupo e de sua formação, bem como os costumes e 

características de seus membros, para que esses dados possam ser consultados novamente, já 

que, no momento, o futuro do grupo é incerto. Abordamos também a relação da dança com o 

modo de vida de seus praticantes, a fim de analisar sua expressividade como elemento 

sociocultural e questionar se o folguedo tem força para manter-se como expressão cultural. 

O jornalismo apresentou-se como peça fundamental no registro dos acontecimentos, 

pois é capaz de transformar a realidade apreensível em relato, lhe conferindo uma função 

histórica na sociedade. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a expressividade da dança do Moçambique 

como elemento sociocultural na cidade de Piraju. E como objetivos específicos, pretendeu-se 

registrar a história do folguedo, garantir a expressividade aos seus praticantes, incentivar a 

prática e a perpetuação do Moçambique, reportar a atividade cultural da cidade de Piraju, 

servir como fonte para outros trabalhos, desenvolver habilidades de entrevista e pesquisa e 

ampliar o conhecimento das técnicas do jornalismo multimídia.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Fundamentação e justificativa do gênero e formato escolhido 

  

Para contar as histórias dos “moçambiqueiros” de Piraju, decidimos apresentar o 

produto como um webdocumentário, que é definido como uma nova forma de contar histórias 

pela Internet tendo como ponto de partida a mistura de diferentes formatos: textos, áudios, 

vídeos, fotos, ilustrações e animações1. 

Escolhemos este formato, pois, de acordo com Emerim e Cavenaghi (2012), o avanço 

da internet banda larga facilita o acesso aos produtos digitais e, por isso, os 

webdocumentários vêm ganhando cada vez mais espaço. 

Além disso, a produção de um webdoc resulta em um algo singular. As características 

de um produto são exclusivas para cada webdocumentário. Para Marcelo Bauer (2010), 

jornalista e webdocumentarista, este formato se difere de reportagens multimídia e sites 

noticiosos por não ser pensado como uma linha de produção: 

 
[...] o webdocumentário costuma ter um tema fechado e específico. Não é, 
portanto, um ‘portal multimídia’ para diferentes assuntos. Mesmo quando 
um webdocumentário é composto por episódios – unidades de conteúdo que 
vão sendo agregadas à interface inicial –, ele costuma se dedicar a um só 
tema. (BAUER, 2010). 

  

 O que difere o webdocumentário de documentários televisivos ou videorreportagens é 

a multimidialidade e a fragmentação da narrativa. A primeira se caracteriza por juntar 

diversos modos de produção de conteúdo em uma única plataforma: são fotos, textos e vídeos 

que se complementam para dar forma ao produto. A segunda se define porque o webdoc é 

formado de micronarrativas articuladas entre si. Cada página apresenta um pedaço da história 

total, possibilitando ao usuário escolher de que maneira deseja navegar entre elas e que 

quantidade de informação que deseja consumir (RIBAS, 2003). Por ter um conteúdo amplo, 

cada parte do webdocumentário foi pensada para ser independente e, ao mesmo, para que 

todas as partes sejam complementares umas às outras. Dessa forma, o ciberespectador pode 

consumir o produto aos pouco. 

O pesquisador Denis Porto Renó (2006) também acredita na fragmentação como 
                                                 
1
 Descrição disponível em: http://webdocumentario.com.br/webdocumentario/index.php/para-saber-

mais/%20%20mas-afinal-o-que-e-webdocumentario/ 
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estratégia para atrair o público:  

 

Para atender às expectativas do ciberespectador, propõe-se uma 
fragmentação da obra em minidocumentários de no máximo dois minutos 
cada um. Cada deverá abrir com um fade in e finalizando com fade out, 
evitando rupturas na sequência. [...] A continuidade não é uma prioridade, 
muito pelo contrário. o que se procura é reinventar o traçado, redefinir as 
direções e interpretar a mensagem de forma personalizada. E essa leitura é 
pertinente também para o audiovisual. Navegando no ciberespaço, podemos 
encontrar o leitor-espectador, que espera imagens em movimento, tanto na 
televisão quanto no cinema. (RENÓ, 2007, p.5-6). 
 
 
 

Ainda no plano das diferenças, podemos ressaltar que a videorreportagem televisiva 

segue a linha editorial de uma determinada emissora, enquanto o documentário tem caráter 

autoral; na videorreportagem existe a preocupação de responder às perguntas do 

telespectador, enquanto no documentário a intenção é levantar questionamentos e instigar o 

senso crítico do consumidor. 

A narrativa dos webdocumentários e as ferramentas disponibilizadas no ciberespaço 

são um atrativo para os internautas, que estão sempre em busca de inovações. A possibilidade 

de uma estrutura não linear, tanto na fase de produção, quanto para o consumo, gera a 

possibilidade de se formarem produtos específicos para cada usuário, baseado em qual 

caminho ele escolheu para consumir a informação.  

Ademais, rede permite um alcance maior na divulgação do produto, garantindo que 

mais pessoas tenham acesso às informações veiculadas. Por isso, este formato nos pareceu 

ideal para a proposta de tornar o grupo de Moçambique de Piraju conhecido e reconhecido e 

levar suas histórias ao maior número de pessoas possível. 

O produto audiovisual resultante foi reunido com textos de apoio, fotografias e 

imagens de arquivo coletadas durante a pesquisa, no endereço eletrônico 

http://www.vozesdomocambique.com/, que fica à disposição do ciberespectador, 

caracterizando o formato webdocumentário. 

 

2.2 Fundamentação teórica do produto 

 

Neste projeto, utilizamos os métodos de pesquisa hipotético-dedutivo e etnográfico. O 

primeiro, proposto pelo filósofo austríaco Karl Popper, tem uma abordagem que busca a 
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eliminação dos erros de uma hipótese. Partimos do pressuposto de que a dança do 

Moçambique está perdendo sua expressividade na cidade de Piraju e, por meio de pesquisas 

bibliográfica e de campo, afirmamos esta ideia.  

Já o método etnográfico, com origem na Antropologia Social, nos aproximou do 

objeto de estudo por meio da vivência. Acompanhamos a rotina do grupo a fim de descobrir a 

ligação dos membros com a dança e analisar seus hábitos de ensaios e apresentações.  

Segundo Geertz (1973):  

 

O etnógrafo “inscreve” o discurso social: ele o anota. Ao fazê-lo, ele 
transforma de acontecimento passado, que existe apenas em seu próprio 
momento de ocorrência, em um relato que existe em sua inscrição e que 
pode ser consultado novamente. (GEERTZ, 1973, p. 29) 
 

Através da etnografia, então, ele propõe uma descrição densa da cultura, em busca de 

uma teoria interpretativa da mesma: “o objetivo é tirar grandes conclusões a partir de fatos 

pequenos, mas densamente entrelaçados; apoiar amplas afirmativas sobre o papel da cultura 

na construção da vida coletiva empenhando-as exatamente em especificações complexas” 

(GEERTZ, 1973, p. 20). 
Assim, utilizamos definições de cultura e identidade e os ensaios sobre antropologia 

interpretativa do autor como embasamento teórico:  

 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. 
(GEERTZ, 1973, p. 15) 

 

O método de procedimento foi o de pesquisa experimental (GIL, 2008), que parte da 

elaboração do problema, levantamento de hipóteses e variáveis, determinação do ambiente e 

de sujeitos, segue para a coleta de dados e se finaliza com a análise e interpretação dos 

mesmos. 

 O problema, hipóteses e podem ser sintetizados como a análise da expressividade da 

dança do Moçambique, tomando a cidade de Piraju como ambiente e os praticantes da dança 

como um dos personagens-sujeitos. Foram escolhidos os “dançadores” mais antigos do 

folguedo, pessoas que conhecem a história do grupo e participam ativamente dos ensaios e 

apresentações. Os outros membros não se sentiram abertos para darem seus depoimentos, ou 

por vergonha ou por não terem muito envolvimento ou conhecimento sobre o grupo. 
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Atualmente, a companhia não tem uma equipe fixa de “dançadores”, por isso o 

webdocumentário foi construído com base nas memórias de apenas cinco deles. Também 

entrevistamos o diretor de Cultura da cidade e pessoas do público consumidor de cultura. 

Procuramos entender e analisar o significado da dança do Moçambique para aqueles 

que a praticam e para os demais habitantes da cidade de Piraju como consumidores de cultura.  

Sobre o Moçambique de Piraju existem poucos registros bibliográficos. O bailado 

aparece no livro de Rossini Tavares de Lima, com elementos que comprovam o que 

coletamos através das entrevistas com os membros do grupo: “[...] o Moçambique é uma 

tradição de família. Comumente, a maioria do grupo é constituída de elementos de uma 

mesma família. Às vezes nasce de uma promessa, como pudemos observar em Piraju” 

(LIMA, 1962, p. 79). 

Também consultamos o “Dicionário do Folclore Brasileiro”, onde Cascudo (2002) 

apresenta uma pequena definição sobre a dança, e a obra “Moçambique”, de Maria de 

Lourdes Borges Ribeiro (1981), que apresenta definições de estudiosos como Mario de 

Andrade e Alceu Maynard Araújo sobre o Moçambique e explicações de como o bailado se 

desenvolve e se apresenta. 

 

2.3 Fundamentação teórica das técnicas jornalísticas empregadas 

 

Entre as técnicas de pesquisa utilizadas, damos destaque à documentação, entrevista, 

observação e história de vida como estratégias para coletar, analisar e interpretar os dados 

(LIMA, 2009). 

A documentação refere-se à coleta de dados em fontes registradas de conhecimento 

(LIMA, 2009) e nos permitiu o acesso a registros históricos, nos proporcionando um primeiro 

contato com as fontes de informações. 

O segundo passo foi o contato com fontes humanas, seguido da entrevista, definida 

por Cremilda Medina (1995, p. 8) como “uma técnica de interação social, de interpenetração 

informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também servir à 

pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação”. A entrevista foi a principal 

técnica utilizada para coleta de informações deste trabalho. 

 Dessa forma, aproximamos pesquisador e pesquisado a fim de mostrar opiniões e 

sentimentos dos mesmos sobre os fatos que estudamos e conhecer suas condutas atuais e do 

passado. 
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 Juntamente com a observação — técnica que segundo Lima (2009) teve seu ápice no 

New Journalism como observação participante —, a entrevista serviu como ponto de partida 

para a investigação social e o contato com a história da vida dos entrevistados. Este recurso 

reforça o caráter humanização (LIMA, 2009) do projeto, o qual visa garantir a expressividade 

a esse grupo de dança pouco conhecido e levar sua história a outras pessoas. 

 Para a elaboração dos vídeos das entrevistas, utilizamos o plano fechado (“close up”), 

ou primeiro plano (PP), por ser um plano de intimidade expressão. Já para a gravação dos 

vídeos com dança, escolhemos o plano de conjunto (PC), que apresenta um ângulo visual 

aberto, com a câmera revelando uma parte significativa do cenário à sua frente2. A edição dos 

vídeos foi feita com o software Adobe Premiere Cc 2014.  

 A narração dos textos foi em terceira pessoa, de forma documental, e a fotografia foi 

utilizada para traduzir a informação na forma de signo não verbal e fazer com o leitor se 

aproxime do objeto narrativizado. “Ao olhar uma foto, incluo fatalmente em meu olhar o 

pensamento desse instante, por mais breve que seja, no qual uma coisa real se encontrou 

imóvel diante do olho” (BARTHES, 1984, p. 117). 

A interpretação e compilação dos dados obtidos resultaram no webdocumentário 

“Vozes do Moçambique”, formado por uma série de quatro vídeos documentais, fotos e textos 

de apoio, com relatos pessoais provenientes da vivência e da observação do cotidiano do 

grupo, registros históricos contidos em documentos e livros e entrevistas com pessoas 

envolvidas no projeto. 

 

3 PLANEJAMENTO DO PRODUTO JORNALÍSITICO  

3.1 Público-alvo 

  

 O webdocumentário apresenta uma temática que atrai um público bastante diverso. 

Por apresentar o grupo de Moçambique de Piraju, que é pouco conhecido – mesmo pelos 

folcloristas –, qualquer pessoa que queira saber mais sobre manifestações culturais e 

folclóricas pode se interessar pelo produto. Por tratar da dança em uma cidade específica, 

acredita-se também que os munícipes teriam maior interesse em consumir a obra, a fim de 

conhecerem suas origens e tradições.  

                                                 
2
 Disponível em: http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/ 
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Também, por ser veiculado na internet, a intenção é alcançar o público mais jovem3 e 

levá-lo a conhecer o folguedo e sua importância histórico-cultural. Isso pode gerar interesse 

por parte deles e garantir a perpetuação do Moçambique. Entretanto, a faixa etária seria a mais 

ampla possível, de jovens com acesso a internet, até terceira idade, como os membros do 

grupo. 

 

3.2 Circulação  

 

 Todo o material do webdocumentário “Vozes do Moçambique” está compilado no 

endereço eletrônico criado para hospedar seu conteúdo. A série de vídeos em quatro episódios 

está hospedada em um canal do site Youtube. Estando na rede, o produto pode ser acessado 

por qualquer pessoa conectada à internet. 

Site: http://www.vozesdomocambique.com/  

Canal do Youtube: http://migre.me/po4p2 

 

3.3 Custos de implantação 

  

 Para a produção do webdocumentário, não foi gasto dinheiro algum com equipamento 

e com a elaboração do produto. As câmeras e microfones utilizados para a produção dos 

vídeos foram emprestados pelo laboratório de televisão da Faculdade de Arquitetura, Artes e 

Comunicação da Unesp de Bauru e pela aluna de jornalismo Mayara Abreu Mendes. A edição 

dos vídeos foi feita no software Adobe Premiere Cc 2014 e a masterização dos áudios no 

WavePad Soud Editor. 

 O site foi montado por meio da plataforma “Wix”, que oferece templates e aplicativos 

gratuitos para personalizar seu produto. A versão totalmente gratuita da plataforma inclui 

anúncios do “Wix” e o domínio gratuito vinculado à mesma (exemplo: 

nomedeusuário.wix.com/nomedosite).  

Para a criação do webdocumentário, o plano Premium foi assinado pelo valor de 126 

reais e 50 centavos ao ano. Este plano elimina os anúncios, permite a conexão de um domínio 

próprio e o armazenamento extra, possibilitando o uso de imagens de alta-resolução e upload 

de mais conteúdo. Também houve gastos com passagens de ônibus entre Bauru e Piraju para a 

                                                 
365% dos jovens de 16 a 25 anos acessam internet todos os dias. Acima de 65 anos, esse percentual cai para 4%. 
(Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – Hábitos de Consumo de Mídia da População Brasileira – Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República). 
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gravação dos vídeos. Utilizou-se aproximadamente 240 reais em todas as viagens. Foram 

aplicados 366 reais e 50 centavos na elaboração do webdoc. 

 

4 METODOLOGIA  

4.1 Descrição das atividades executadas 

 

Documentação:  

 A coleta de informações sobre o grupo de Moçambique de Piraju foi feita através de 

uma matéria especial de Fernando Franco para a revista “Hoje”, publicada em 2003 4 

(ANEXO A). Por meio dela, obtivemos informações sobre dados históricos do folguedo e a 

identificação dos membros do grupo. Este texto, a Lei Municipal 2547 e algumas fotografias 

são os únicos documentos que o Acervo Municipal da Estância Turística de Piraju possui 

sobre o grupo de Moçambique. 

 Outros dados sobre o desenvolvimento da dança no Estado de São Paulo foram 

encontrados em livros sobre o folclore brasileiro citados nas referências bibliográficas e em 

matérias de jornais do Arquivo Temático do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 

 As informações mais relevantes e completas sobre o histórico do folguedo foram 

obtidas através de entrevistas com os membros do grupo, com o diretor de Cultura e com 

outros munícipes. 

 

Viagens: 

 De janeiro a março de 2015 foram realizadas viagens de Bauru a Piraju em todas as 

semanas para coleta de dados, contato com as fontes e gravação das entrevistas. 

  

Contato com as fontes: 

 O primeiro contato com as fontes ocorreu sem agendamento prévio. Primeiramente, 

conversamos com o mestre “Zé” Leal em uma apresentação do grupo na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Piraju, em novembro de 2014. Foi quando a proposta do 

projeto experimental foi apresentada a ele.  

Em dezembro de 2014, contatou-se o diretor de Cultura Antônio Alves de Almeida, 

que forneceu algumas informações sobre os membros do grupo. Tivemos outra conversa com 

o mestre para explicar-lhe detalhes sobre a elaboração do projeto. Ocorreram depois encontros 

                                                 
4
 Fornecido em um documento do Word pelo Acervo Municipal da Estância Turística de Piraju. Pode ser 

encontrado no ANEXO A (p. 31). 
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com os outros membros do grupo e pessoas ligadas a ele para mais explicações e convites 

para participarem do webdocumentário. 

 

Fotografia: 

 As fotografias foram tiradas durante as apresentações e ensaios do grupo. As primeiras 

foram feitas durante a apresentação do Moçambique em um evento da Faculdade de Filosofia, 

Ciências de Letras de Piraju, em novembro de 2014.  

 Mais fotos foram tiradas em um ensaio do grupo em fevereiro de 2015. Nesses dois 

momentos foi utilizada uma câmera semiprofissional da marca Fujifilm. 

As últimas fotos foram feitas com uma câmera de entrada Nikon D3200 quando o 

grupo se apresentou na Feira da Lua da Estância Turística de Piraju, no dia 25 de março de 

2015. 

 

Entrevistas e vídeos:  

 As entrevistas com os membros foram realizadas em um fim de semana de fevereiro 

de 2015. Cinco “dançadores” se propuseram a nos fornecer informações sobre o grupo e suas 

ligações com ele. São eles: José Antônio Rodrigues (“Zé” Leal, o mestre), João Esteves de 

Camargo (o contra-mestre), “Zé” Brandini, Benedicto Aparecido Bahia e João Batista 

Marcondes (“dançadores”). A gravação ocorreu em uma praça no bairro Codespaulo, próxima 

à sede do grupo. 

Os vídeos foram feitos com uma Nikon D5100, emprestada pela estudante de 

jornalismo Mayara Abreu Mendes e o áudio foi gravado com um gravador comum. Uma das 

entrevistas foi gravada com uma câmera cybershot da marca Olympus, pois a bateria da 

câmera de entrada acabou no decorrer das gravações.  

Para as entrevistas com o diretor de Cultura Antônio Alves de Almeida, com o músico 

e compositor Paulo Henrique da Silva “Viggu” e com o presidente da Organização Ambiental 

Teyquê-Pê Fernando Franco foram utilizados os mesmo equipamentos. As ambientações 

foram o departamento de Cultura, a Praça Benedito Silveira Camargo, e as margens do Rio 

Paranapanema, no Recinto da Fecapi, respectivamente. 

A entrevista com “Dona” Benedita, organizadora da festa de São Benedito, foi 

gravada com uma Nikon D3200 e com um microfone de lapela na casa da entrevistada. Os 

equipamentos foram fornecidos pelo laboratório de televisão da Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação da Unesp de Bauru. 

Os vídeos da dança foram feitos na apresentação do grupo no dia 25 de março, no 
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coreto da Praça Ataliba Leonel. Foram gravados com a Nikon D3200, com um microfone do 

tipo “mini boom” e um tripé, também cedidos pelo laboratório de televisão. 

  

Decupagem e edição dos vídeos: 

 A decupagem dos vídeos foi feita mentalmente com base nas respostas dadas a um 

roteiro de perguntas (APÊNDICE A) preestabelecido na fase das entrevistas. Os áudios não 

foram transcritos. A edição foi feita por meio do software Adobe Premiere Cc 2014. Foram 

produzidos quatro vídeos tematizados, que juntos formam uma série documental sobre o 

grupo de Moçambique de Piraju. 

 Os temas foram escolhidos para que os vídeos sejam assistidos em uma determinada 

ordem, sendo ela: “Nossa História”, “Nossa Dança”, “Nosso Futuro” e “Outras Vozes”. 

“Nossa história” apresenta o grupo ao espectador, traz sua história na visão dos 

“dançadores”, que também falam da sua relação com o Moçambique e com São Benedito. 

“Nossa Dança” mostra os elementos da dança, as “décimas” e os demais fatores necessários 

para dançar o Moçambique. Em “Nosso Futuro”, os membros falam das suas esperanças para 

o futuro grupo e do que eles precisam para continuar se mantendo, ressaltando a falta de apoio 

do poder público. O “Outras Vozes” traz a fala do diretor da Cultura, que reconhece as falhas 

do departamento no tratamento com o grupo e propõe melhorias, e também traz o depoimento 

de munícipes que têm conhecimento sobre o Moçambique e destacam sua importância para a 

parte cultural da cidade. 

Mesmo sendo pensado nesta ordem, cada um dos vídeos é fechado em seu próprio 

tema, o que não atrapalha a visualização em uma ordem diferente da proposta. 

 

Montagem do webdocumentário: 

O site foi montado por meio da plataforma “Wix”, que oferece templates e aplicativos 

gratuitos para personalizar o produto.  

Para sua elaboração, tomamos como exemplo o formato de outros webdocumentários, 

como o “Rio de Janeiro - Autorretrato” 5 , um dos ganhadores do 2º Concurso de 

Documentários da TV Câmara e “Snow Fall - The Avalanche at Tunnel Creek”6, do The New 

York Times. Também tivemos como referência a organização visual do portal TAB7, um 

conteúdo multimídia produzido semanalmente pela equipe do UOL. 
                                                 
5
 Disponível em: 

http://www.riodejaneiroautorretrato.com.br/riodejaneiroautorretrato/dev2011/Content/Swf/home.swf 
6
 Disponível em: http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek 

7
 Disponível em: http://tab.uol.com.br/ 
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4.2 Descrição das técnicas empregadas 

   

Os dados contidos nos vídeos e nos foram coletados através de entrevistas feitas com 

os personagens do webdocumentário. Cada entrevista foi feita pessoalmente em espaços 

públicos da cidade, no ambiente de trabalho ou em suas residências e seguiu um roteiro de 

perguntas preestabelecido (APÊNDICE A).  

Para nos aproximarmos dos membros do grupo, a linguagem utilizada durante a 

entrevista foi um fator determinante. Por serem pessoas simples – alguns deles sendo 

analfabetos – o uso de termos mais elaborados nas perguntas deixava-os acuados. O primeiro 

contato antes da gravação foi essencial para que as entrevistas fluíssem naturalmente. 

Segundo Medina (2002), para obtermos um perfil humanizado do entrevistado, deve-se 

realizar uma “entrevista aberta que mergulha no outro para compreender seus conceitos, 

valores, comportamentos, histórico de vida”. 

 A documentação de informações sobre o grupo de Moçambique de Piraju foi feita por 

meio do contato com as fontes, que forneceram dados orais e documentados, via artigos 

disponíveis na internet e com a pesquisa bibliográfica. 

Os textos foram escritos em terceira pessoa, com caráter literário e documental e as 

fotografias serviram como complemento dos textos e dos vídeos. 

Os vídeos das entrevistas foram gravados em plano fechado (“close up”), que foca no 

entrevistado, com a angulação na altura normal e na posição 3/4. Para a gravação dos vídeos 

da apresentação, escolhemos o plano de conjunto (PC), que revela uma parte do cenário e ao 

mesmo tempo permite o reconhecimento dos “dançadores”.  

 

4.3  Descrição do produto final 

 

O webdocumentário “Vozes do Moçambique” pode ser acessado através do domínio 

vozesdomocambique.com. O produto foi criado por meio da plataforma "Wix", a partir do 

template “Estúdio de gravação”, que é gratuito. O site apresenta três páginas (Início, Vídeos, 

Sobre) e quatro subpáginas (Nossa História, Nossa Dança, Nosso Futuro, Outras Vozes).  

Na página Início temos a foto de abertura, dois textos narrados em terceira pessoa e 

com caráter literário e documental, 31 fotografias (16 autorais e 15 fornecidas pelo mestre 

“Zé” Leal) distribuídas em dois sliders, um compilado de mini perfis sobre os “dançadores” e 

links para a série de vídeos.  

O primeiro texto, intitulado “O Moçambique”, traz dados sobre o desenvolvimento do 
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folguedo no estado de São Paulo.  O segundo, “O Moçambique em Piraju”, apresenta o grupo 

de Moçambique de Piraju de maneira literária, trazendo dados que complementam as 

informações contidas nos vídeos, nesta faixa de informações também aparece um vídeo 

histórica da dança nos anos 50. No compilado de mini perfis, apresentamos os membros do 

grupo de maneira sucinta e direta, já que os mesmo se apresentarão também nos vídeos. 

A página “Vídeos” traz um pequeno resumo sobre os conteúdos dos vídeos e leva às 

subpáginas. Estas foram nominadas com o mesmo título dos vídeos seriados e cada uma delas 

apresenta um resumo estendido do que será apresentado no elemento audiovisual. 

A série de vídeos foi fragmentada para que o consumidor tenha autonomia ao decidir 

como deseja navegar pelo webdocumentário e também porque o conteúdo não precisa ser 

consumido todo de uma só vez. Para isso, os vídeos apresentam curta duração e são fechados 

em seus próprios temas. 

“Nossa História” apresenta sete minutos e três segundos de duração, “Nossa Dança” é 

composto por oito minutos e 36 segundos, “Nosso Futuro” tem oito minutos e 27segundos e 

“Outras Vozes” é o mais longo deles, com onze minutos e um segundo de duração. Este 

último apresenta uma duração maior por apresentar falas de fontes diferentes das dos três 

primeiros e por trazer outra abordagem. 

Todos os vídeos se iniciam com uma frase que os sintetiza. A sequência segue então 

para um trecho da apresentação do grupo, depois para a abertura e então se iniciam os 

depoimentos. Os relatos são concluídos com uma frase que leva a uma reflexão e os vídeos 

são fechados com mais um trecho da dança e os créditos finais. 

Na página “Sobre” estão contidas informações sobre o projeto e uma pequena 

descrição sobre a pesquisadora, bem como dados sobre o Curso de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp de 

Bauru. 

O webdoc tem um projeto visual exclusivo, interface própria teve um roteiro 

concebido exclusivamente para o tema abordado. Para a elaboração do produto, foi escolhida 

uma escala de cores que vai do branco ao preto. Algumas outras cores, como o vermelho e o 

verde, foram escolhidas em referência às faixas que os “dançadores” utilizam. Ainda sobre o 

layout desenvolvido, nos textos do cabeçalho, do menu e dos títulos das páginas foi utilizada 

a fonte “Chelsea Market”. O título e o corpo dos textos foram compostos pela fonte 

“Helvética Light”. Todas as páginas do webdoc apresentam, no rodapé, botões de 

compartilhamento para as redes sociais Facebook e Twitter e, no cabeçalho, botões que 

redirecionam para o canal do Youtube e para a página do Google+ do projeto. Esta foi a 
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estratégia escolhida para incentivar a interatividade ente o consumidor e o produto. 

Nos vídeos, manteu-se o padrão de cores. A fonte utilizada na abertura é a “Gill Sans 

MT Ext Condensed Bold”, em tamanho 100; para os gcs foi utilizada a "Lithos Pro", tamanho 

65, ambas com sombreamento. A fonte escolhida para as legendas foi a ”Tahoma” na cor 

amarela, tamanho 66, em negrito e também com sombreamento para facilitar a leitura. Nos 

créditos, também utilizamos a “Tahoma”, em tamanho 73.  

Todo o conteúdo do webdocumentário é de caráter autoral e independente, a não ser 

pelo vídeo histórico e pelas fotos cedidas como arquivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando este projeto experimental começou a ser planejado, levamos em conta a 

vontade da pesquisadora, pirajuense nata, em estudar o folguedo e partimos da hipótese de 

que o Grupo de Moçambique de Piraju estava perdendo sua expressividade na cidade. Por ter 

mais de 80 anos de existência e por ter a religião como tema central de suas atividades, o 

grupo sofre certo preconceito do restante da população e não tem sua importância cultural e 

folclórica reconhecida pelos pirajuenses, portanto, não atrai novos membros. 

Os praticantes do folguedo já apresentam idade avançada e, por conta disso, têm 

dificuldades e executar os movimentos que a dança requer. Dessa maneira, os ensaios e as 

apresentações são cada vez mais escassos. Além disso, o grupo não apresenta mais uma 

formação consistente, pois alguns membros já faleceram e outros perderam ou estão perdendo 

o interesse em dançar. Por isso, um dos objetivos que pretendemos alcançar com a realização 

deste projeto é tornar essa prática folclórica mais conhecida, dando mais visibilidade ao 

grupo. 

O Moçambique de Piraju segue uma tradição familiar e apresenta uma característica 

que o difere dos demais grupos: a utilização do bastão curto. Pouco se sabe a respeito dessa 

singularidade, pois a história do folguedo não foi documentada quando seus fundadores ainda 

eram vivos. O único documento textual que o Acervo Municipal possui sobre a história do 

grupo é uma reportagem especial produzida para a revista “Hoje”, em 2003.  

Em 2001, a Lei Municipal 2547 instituiu o Moçambique como representação máxima 

do folclore pirajuense, o que garante aos “moçambiqueiros” uma certa honra, pelo menos em 

teoria. 

A relação dos representantes do grupo com os representantes do poder público – neste 
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caso definidos pelo prefeito e pelo diretor de Cultura – sempre foi estável. Segundo as vozes 

dos entrevistados, a última gestão, de 2008 a 2012, foi a que deu maior apoio ao 

Moçambique. Nesse período o grupo participou de eventos em diversas cidades da região, 

como a primeira edição do festival “Revelando São Paulo – Entre Rios e Trilhos”, produzido 

em 2008, em Bauru, pela Abaçaí Cultura e Arte, sob a realização da Secretaria de Estado da 

Cultura. Foi nessa época também que o grupo conseguiu uma sede própria para realizar seus 

ensaios. 

A partir de 2013, quando a nova gestão assumiu o poder, a relação que antes era 

estável, passou a ser conturbada. O diálogo entre as duas partes deixou de ser bem sucedido, o 

que acabou resultando em desmotivação de ambas as partes em manter o grupo em atividade e 

acarretou diversos problemas. No vídeo “Outas Vozes”, o diretor de Cultura assume essas 

falhas de comunicação e propõe melhorias.  

Assim, o primeiro desafio que apareceu no decorrer do desenvolvimento do projeto foi 

o pensar em um produto que desse a visibilidade que o grupo precisa e que pudesse ser 

produzido por uma única pessoa. O livro nos pareceu, a princípio, o formato mais adequado, 

mas por estarmos abordando uma manifestação cultural que envolve dança e música, 

acreditamos que o texto em papel não seria suficiente para apresentar as características do 

folguedo.  Também não seria viável a produção de um produto audiovisual, como um grande 

documentário, com horas e horas de gravação, produzido e editado por uma única pessoa.  

O embate foi resolvido quando optamos por apresentar o projeto por meio de um 

webdocumentário. Esse formato nos permitiu a construção de narrativas fragmentadas, assim 

nos pareceu mais fácil desenvolver pequenos vídeos e textos que juntos formariam um 

produto completo, em vez de optar por produzir um desses dois gêneros separadamente.  

 
A partir do ambiente web é possível desconstruir o formato tradicional do 
telejornal, aquele planejado para ser exibido na televisão.  As características 
da narrativa dos webdocumentários e das ferramentas disponibilizadas no 
ciberespaço permitem considerar o desenvolvimento de um formato 
característico para a divulgação de notícias audiovisuais na Internet. As 
principais possibilidades têm como base uma estrutura não linear, tanto para 
a instância de produção quanto para a recepção. Cada elemento informativo, 
cada trecho da informação audiovisual, pode ser acessado através de 
diferentes caminhos, conectados apenas por um cenário, ou pelo ambiente 
virtual no qual estão postados, e não mais pela linearidade do conteúdo. 
(EMERIM; CAVANAHI, p.14, 2012). 
 

O segundo desafio foi em encontrar dados sobre o Moçambique de Piraju que 

pudessem fundamentar a pesquisa. E, mais tarde, na fase das entrevistas a dificuldade se deu 
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em explicar aos membros do grupo a proposta do webdocumentário e convencê-los a 

participar do projeto. Três “dançadores” apresentaram resistência em ceder seus depoimentos 

e não foram inclusos no trabalho. Também resolvemos não entrevistar as crianças do grupo, 

pois elas pouco sabem sobre a história do mesmo. 

Para obter as informações necessárias para a produção do wedoc, portanto, 

conduzimos a entrevista como um diálogo, como propõe Medina (1965) em sua obra. 

Criamos um ambiente descontraído e utilizamos uma linguagem que se aproximasse da 

simplicidade dos entrevistados para que eles se sentissem confortáveis em nos contar suas 

memórias e inseguranças. 

A partir de então, o percurso para conseguir informações mais aprofundadas foi cheio 

de pequenas surpresas desagradáveis, que podem ser resumidas na falta de organização no 

departamento cultura, que, em efeito dominó, desestimula os praticantes do folguedo e 

culmina com a falta de interesse da população em acolher o grupo.  

Também foram encontradas dificuldades na parte técnica do desenvolvimento do 

produto. Para as gravações dos vídeos ficarem em boa qualidade, seriam necessários 

equipamentos específicos, como microfone de lapela, tripé e uma boa câmera. Entretanto, a 

pesquisadora não possuía recursos para adquirir os mesmos e os equipamentos fornecidos 

pela faculdade não foram suficientes para atender a demanda dos alunos.  

Portanto, todas as entrevistas foram gravadas sem um tripé e sem um microfone 

adequado, o que resultou em alguns problemas de estabilização dos vídeos e em áudios 

carregados de ruídos. Mas o que seria uma falha de produção tornou-se um elemento de 

identidade do webdocumentário. Todos os sons captados do ambiente ajudam a criar uma 

atmosfera acolhedora para quem os assiste, o que leva o espectador e imergir no cotidiano do 

grupo e do povo pirajuense. 

Apesar de todos os fatores externos, o desenvolvimento do projeto experimental 

resultou em experiências bastante enriquecedoras. Primeiramente, pesquisar um grupo que 

quase não apresenta registros documentais levou-nos a participar da rotina dessas pessoas que 

tem uma relação muito íntima coma fé. Durante três meses de apuração e levantamento de 

dados, a vivência com “moçambiqueiros” deixou-nos em estado profundo de imersão, como 

propõe o método etnográfico de Geertz (1973). Entender o dualismo entre a simplicidade com 

que os “dançadores” encaram a vida e a riqueza de seus depoimentos, bem como a forte 

relação deles com o Moçambique, foi essencial para a produção do webdocumentário e 

também engrandeceu nossos conhecimentos sobre como abordar uma fonte que vive em uma 

realidade diferente da que estamos acostumados. Essa experiência nos tirou do lugar comum. 
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Apresentar o produto no formato de webdocumentário também foi desafiador. A 

montagem do site na plataforma Wix expandiu os conhecimentos da pesquisadora sobre 

produção de produtos digitais multimídia e sobre veiculação dos mesmos na rede. A 

elaboração dos vídeos também se caracterizou em mais um momento de aprendizagem. 

Primeiramente, pudemos provar que, ao contrário do que se pensa, não é necessário muito 

dinheiro ou muita gente para se produzir conteúdos audiovisuais. Além disso, mesmo a 

pesquisadora tendo habilidade com a edição, foi possível a ela aperfeiçoar suas técnicas e 

utilizar novas ferramentas do Adobe Premiere Cc 2014. 

Por ser um modelo comunicacional que engloba diversos gêneros, como vídeos, textos 

e fotografia, a produção de um webdocumentário nos leva a desenvolver habilidades e 

competências em todas essas áreas.  

Este formato ainda está sendo aprimorado e atualmente existem poucas plataformas 

para a criação de webdocs, mas, justamente por estar em desenvolvimento, ele nos permite 

ousar e criar produtos diferenciados e testar se eles atraem e satisfazem os consumidores. 

Segundo Emerim e Cavanaghi (2012, p.14), “é a partir da constatação de que os produtos 

webjornalísticos audiovisuais podem ser vistos e revistos diversas vezes, assim como um 

texto no jornal impresso, que se pode vislumbrar novas formas de apresentação das notícias”. 

O webdocumentário “Vozes do Moçambique” foi o primeiro produto jornalístico 

multimídia destinado a contar as histórias do grupo de Moçambique de Piraju. Foi também o 

primeiro projeto que se propôs a estudar sua origem e tradição. Por estar disponível 

gratuitamente na rede esperamos alcançar um público consideravelmente grande e levar as 

vozes do Moçambique a todos os cantos. 

Ao final da pesquisa, concluímos que o futuro do grupo é realmente incerto, pois sua 

manutenção depende do empenho de todas as instâncias do munícipio para que a dança do 

Moçambique seja compreendida como elemento cultural e folclórico da cidade, e não somente 

como uma prática religiosa. 

Reiteramos também que, o olhar único do autor para a narrativa da realidade é 

essencial. Onde há pessoa humana, pode haver uma história maravilhosa a ser contada, 

mesmo que os indícios não sejam evidentes. O olhar do autor e a maneira com que ele traduz 

a mensagem fazem toda a diferença (LIMA, 2009). 
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GLOSSÁRIO 

 

 Na elaboração do produto e deste relatório experimental, foram utilizadas expressões 

comuns aos praticantes do Moçambique que podem não fazer sentido a quem as desconhece. 

 

Casquete: faz parte da vestimenta dos moçambiqueiros, é uma espécie de chapéu 

ornamentado com figuras geométricas coloridas, fitas e outros enfeites. 

Dançador ou moçambiqueiro: a pessoa que dança o Moçambique. 

Décima, linha ou ponto: cantos entoados em adoração a São Benedito e Nossa Senhora. 

Paiás: uma espécie de tornozeleira formada por guizos que o mestre utiliza para dar ritmo à 

dança. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de perguntas 

 

Perguntas para os membros do grupo: 

- O que você sabe sobre o Moçambique de Piraju? 

- Quando começou a dançar? 

- Você passou por algum tipo de ritual ou juramento do Moçambique? 

- De qual décima você mais gosta? 

- Você se lembra de alguma história marcante? 

- Qual é a sua relação com São Benedito? 

- Se você fosse explicar para o seu filho, ou para quem não conhece, o que é o Moçambique, 

como explicaria? 

- O que é preciso para dançar o Moçambique? 

- O que o Moçambique significa para você? 

 

Perguntas para os munícipes: 

- O que você sabe sobre o Moçambique de Piraju? 

-Qual é a importância do grupo para a cidade? 

- Você vê futuro para o grupo? 

 

Perguntas para o diretor de Cultura: 

- O que você sabe sobre o Moçambique de Piraju? 

-Qual é a importância do grupo para a cidade? 

- Que apoio o departamento dá ao grupo? 

- O que se tem feito para manter o Moçambique de Piraju? 

- Você vê futuro para o grupo? 
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APÊNDICE B – Entrevistas 

 

As entrevistas não foram transcritas, mas serão entregues junto a este relatório gravadas em 

um CD, em formato mp3. 
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APÊNDICE C – Organograma do webdocumentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 (Início): textos, imagens e links para as outras páginas. 

Página 2 (Doc): sinopses dos vídeos e links para suas subpáginas 

Subpáginas: Nossa História, Nossa Dança, Nosso Futuro, Outras Vozes. 

Página 3 (Sobre): informações sobre o projeto e a pesquisadora. 
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APÊNDICE D – Pré-roteiro dos vídeos 

 

Vídeo 1: o primeiro vídeo irá trazer relatos do “dançadores” sobre a história do grupo e sobre 

sua relação com o Moçambique. 

 

Vídeo 2: irá apresentar como a dança se organiza. 

 

Vídeo 3: irá trazer reflexões sobre o futuro do grupo. 

 

Vídeo 4: será composto por depoimentos de pessoas ligadas o grupo, mas que não sejam seus 

membros, que possam complementar as informações já coletadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – O Moçambique do Tijuco Preto (2003) 

 

 
O MOÇAMBIQUE DO TIJUCO PRETO 

Importante manifestação da cultura pirajuense pode desaparecer se não forem tomadas medidas urgentes para a 
sua preservação entre as novas gerações 

Fernando Franco 
Especial para Hoje 

 

A origem 

A dança do Moçambique é uma festa popular, de caráter religioso, originária da África. Foi trazida ao 

Brasil pelos negros escravos que eram arrastados à força para trabalhar nas lavouras de cana-de-
açúcar e café e outros serviços pesados.  

Na hora do descanso, se entregavam à dança do Moçambique para matar a saudade de sua terra 
natal e esquecer a tristeza e a dor causada pela escravidão e pelo trabalho forçado. 

No Brasil, a dança do Moçambique teve início no Estado da Bahia, espalhando-se por Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro, e outros Estados do País. 
A raiz pirajuense 

Em Piraju, antigamente chamada São Sebastião do Tijuco Preto, atualmente Estância Turística de 
Piraju, a dança do Moçambique teve início nos anos 30, graças ao empenho do mestre Geraldo Bahia, 

que deu um grande impulso para se preservar esta tradição afro-brasileira em nossa cidade durante 
os festejos de São Sebastião, o padroeiro da cidade. 

Após a morte do mestre Geraldo Bahia, os moçambiqueiros se dividiram em dois grupos, sendo um 

deles comandado por José Antonio Rodrigues Leal, sobrinho de Bahia e mais conhecido por Zé Leal. O 
outro grupo, é liderado pelo mestre Aparecido Gonçalves, tendo como contra-mestre o 

moçambiqueiro Ademar Leite de Oliveira, ambos discípulos do mestre Geraldo Bahia. 
‘causos’ & curiosidades 

Para o mestre Antonio Floriano, 71, que começou a dançar com apenas 12 anos de idade e foi 

discípulo de Geraldo Bahia, São Benedito foi um guerreiro e venceu a batalha e “ficô pra nóis 
continuar isso tamém. Então, tamo continuano até agora. So dançadô há bastante tempo, dancei 

desde o começo com o mestre Geraldo Bahia, que foi o primeiro mestre nosso aqui. Toda vida dancei 
com muito respeito. Quem quiser entrar no Moçambique ele tem que cê uma pessoa religioso, seguir 

a Igreja Católica, não cê bebâdo e consegui as coisa tudo certinho. É o que nóis temo até hoje. Então, 
a gente segue desde o primeiro dia que eu fiz o juramento de dançá. Eu danço até hoje. Tô com 71 

ano e nunca deixo do Moçambique. Tenho muito respeito com São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário”, disse.  
Uma passagem interessante da vida do mestre Floriano, foi quando a companhia de Moçambique foi 

dançar em Taquarituba-SP, “nóis ia ino com um camião, naquela época, era aqueles camiãozinho pé-
de-bode, como a gente fala. Então, nóis ia ino, camiãozinho lotado de gente e fomo passá numa 

aguinha, num ribeirãozinho, tinha uma ponte e quando o camião chegô em cima da ponte, a ponte 

quebrô. Então, a turma tudo gritô ‘Nossa Senhora, São Benedito’ naquela hora livrô nóis, passemo, 
num conteceu nada cum ninguém. Fomo certinho. Dançamo Moçambique a noite intera. Voltamo, 

passemo na ponte, num conteceu nada cum ninguém. Então, eu acredito que isso foi um milagre de 
São Benedito que conteceu pra nóis”, concluiu mestre Floriano. 

De acordo com o contra-mestre José Brandini, 68, o estandarte em honra a Nossa Senhora do Rosário 
e São Benedito vem desde a época do pai do mestre Geraldo Bahia. “Nóis morava na Fazenda Santa 

Amélia e o seu Geraldo Bahia mudô lá. Eu tinha 14 ano e eu ví ele dançano na festa e me interessei e 

entrei no Moçambique e fiquei até hoje. Fiz promessa e tudo. Juremo bandera, tudo. E continuo até 
morrê. Até o fim da minha vida eu tô. Tem que cê devoto de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito, porque cê não for devoto não tem jeito de dançá né. Isso é uma dança. Se eu fô numa casa 
e o festero num tivé contente nóis num dança. Percebeu isso ? Nóis fomo numa festa uma veiz aqui 

na Várzea aqui e o festero cum a muié num tava contente. Nóis num dançemo. Nóis ia batê, nóis 
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errava tudo. Inté isso foi na casa de um tar de Fabrício. Aí nóis saímo pra fora, viemo na rua, nóis 
dançemo, certemo tudo certinho. Se o festero e muié dele num tivé contente num sai dança. Nóis 

dança em todas festa, religiosa ou não, que marca né. Chamou nóis vai cumpri nossa obrigação. Todo 

ano, no dia 13 de Maio, dia de São Benedito, se nóis não dança aqui na Codespaulo, nóis dança na 
casa do outro lá no Teto. Antes da dança tem o terço pra Nossa Senhora do Rosário e pra São 

Benedito. Pra nóis i numa festa nóis tem que levá o santo na frente coas dua rainha, o santo não 
pode ir atrais. Porque se o santo for atrais não dá certo a festa. Entendeu?”, declara Zé Brandini. 

Segundo o moçambiqueiro contra-mestre João Esteves de Camargo, 63, que iniciou na dança aos 15 
anos de idade, a roupa branca é da parte do Divino Espírito Santo, a divisa de vermelha é de São 

Benedito e a verde, de Nossa Senhora do Rosário. A religião nossa é isso aí né. Então, tem essa 

repartição, nóis dança pro Divino Espirito Santo, pra São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. No 
Moçambique tem muito respeito. O moçambiqueiro num pode namorá, num pode usar chapéu e num 

pode bebê. Se nóis achá uma pessoa no Moçambique namorano nóis somo obrigado a expulsar ele 
dalí. No Moçambique não pode namorá de jeito nenhum. Nem nóis namorá, nem que tá lá fora 

assistino o Moçambique. É pelo respeito e a religião né. Agora, quem tivé cum chapéu na cabeça nóis 

tem que chegá e falá: ô companheiro cê é religioso, é moçambiqueiro, é católico, aqui nóis num pode 
perdê o respeito. Porque onde nóis vai, nóis respeita todo mundo né. Nóis num pode passá o pé 

dentro da mão. Porque tem muita festa que pessoa vai e passa o pé dentro da mão e nóis num samo 
desses um aí. Tem que respeitá quando entra e quando sai tamém”, explica.  

João Camargo conta ainda que na hora de começar a dança o mestre toca o apito e tem aquela 
décima (entoação musical) que fala assim: “Oi cum Deus” e outros respondem “Coa Virgem Maria” Oi 

meu Reis São Benedito, Oi Senhor”, aí começa aquela função do Moçambique. 

A tradição está acabando 
Para o mestre Zé Leal, da terceira geração de moçambiqueiros de Piraju e sobrinho de Geraldo Bahia, 

hoje seus filhos não estão bem empenhados em manter o Moçambique, já ensaiaram muitas vezes, 
mais ainda não tem aquele empenho. “Mais cum o tempo eles vai madurecendo e eles chega onde a 

gente quer chegar para ter essa força de vontade. Pra não perdê a tradição e continuá certo? Então, é 

o que eu tenho passado pra eles. O menino tem 11 anos e a menina tem 14. Eles são jovem ainda e 
pode ser que entre na cabeça deles e eles pode firmá isso. O Moçambique começou pra mim desde os 

8 anos, veno meus pais, meus avós e meus tios dançarem. Até num sonho, numa época que nóis 
tivemo parado, eles chegavam até nóis, pra nóis num pará com o Moçambique. Então, é uma coisa de 

tradição mesmo, coisa de amor. É uma coisa muito importante. Eu já passei por muita dificuldade no 

Moçambique. Eu já fui em festa que a turma num leva a sério. Fui numa Fazenda aí e o pessoal já faiz 
a dança deles lá e deixa a gente por último. E depois só deixa só nóis lá. Então, se as pessoa não tão 

contente a nossa dança não sai completamente. Chegá pegá meu carro e ele não funcionar, cai no 
buraco. Então, isso já é uma coisa que é o castigo. Então, isso não é brincadeira. A gente tá trazeno 

essa tradição de religião”, reforça Zé Leal. 
São Sebastião e São Jorge 

O moçambiqueiro explicou que o motivo de haver as inscrições de São Jorge, na bandeira de Nossa 

Senhora do Rosário e de São Sebastião, na bandeira de São Benedito é porque São Jorge era também 
o protetor do mestre Geraldo Bahia e São Sebastião, o padroeiro da cidade.  

O bastão curto 
Zé Leal disse ainda, que o motivo de seu grupo usar bastão curto é devido a tradição que vem dos 

antepassados. Segundo ele, é difícil hoje em dia ver uma dança de moçambique com bastão curto. 

Dependendo da dança o bastão longo facilita. Leal explica também que as músicas são passadas de 
geração a geração. Segundo ele, primeiro tem o terço, depois as orações e Pai Nosso cantado e 

depois a dança do Moçambique e a oração final.  
Carnaval x Moçambique 

“Eu queria pedir pra população ajudar a manter o Moçambique. No carnaval, uma escola de samba, 
cê vê o nego vai lá, eles dão R$ 10 mil, R$ 20 mil. Pro Moçambique, ninguém enxerga essas coisas. 

Coisas de religião, de Deus, ninguém ajuda. Não tô implicano com o carnaval. O carnaval é bão, tudo 

mundo dança né. Mas ninguém dá apoio pra nóis podê mantê essa tradição cultural que é a raiz de 
Piraju. O povo não tá valorizano o que vem de Piraju. Uma vez eu fui pedi apoio pra uma pessoa e ela 

me disse assim: ‘eu não conheço essa dança e nem me interesso conhecê’. Eu fiquei muito chateado. 
Passei muita humilhação. Mais não desanimei e tô na batalha”, fala mestre Zé Leal, na esperança de 

um dia ver o Moçambique verdadeiramente valorizado pela comunidade pirajuense. 

Característica única 
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Composto por aproximadamente 21 devotos, o grupo Moçambique de Piraju, liderado por Zé Leal, 
utiliza bastão curto, característica essa, que o diferencia dos demais grupos já estudados e 

catalogados cientificamente. A companhia leva duas bandeiras (estandartes), sendo uma em honra a 

Nossa Senhora do Rosário (bandeira verde) e outra dedicada a São Benedito (bandeira vermelha).  
Os grupos normalmente ensaiam aos domingos e se apresentam em diversos eventos tanto em Piraju 

como em toda a região do Vale do Paranapanema e demais regiões do Estado de São Paulo. 
Patrimônio cultural de Piraju 

De acordo com artigo 5º, inciso IV, da Lei Municipal de 2547, de 26 de Julho de 2001, que instituiu o 
Sistema Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural – SISMMAP, “a manifestação popular 

conhecida como “Moçambique” é considerada a expressão máxima do folclore pirajuense, no âmbito 

dos bens imateriais”.  
Infelizmente, por descaso do poder público, através da Diretoria Executiva de Cultura, esse 

reconhecimento não passa de letra morta e fica apenas no papel e em promessas, que nunca são 
cumpridas.  

A revista HOJE apurou que a Prefeitura da Estância Turística de Piraju pouco tem feito para manter 

essa cultura passada de geração a geração. A prefeitura limita- se a oferecer algum item da 
indumentária e transporte quando o grupo é convidado a representar a cidade fora do território. 

O descaso 
Mais grave ainda, é que o Moçambique no contexto do potencial turístico de Piraju, é uma das nossas 

principais atrações juntamente com a Procissão Fluvial de São Sebastião e o Corpus Christi, quando as 
ruas centrais da cidade são criativamente enfeitadas pelas comunidades católicas.  

A população pirajuense e as autoridades locais deveriam entender que o Moçambique faz parte da 

nossa história, da nossa identidade cultural. E, como tal, deve ser reconhecido, preservado e 
valorizado. 

O Moçambique não tem recebido o devido reconhecimento das autoridades municipais ou da 
população pirajuense. Essa autêntica manifestação cultural e religiosa corre o risco de desaparecer se 

não for tomada uma atitude urgente por parte da Prefeitura e do Conselho do Meio Ambiente e 

Patrimônio Cultural - CMAPC, órgão colegiado, deliberativo e recursal, responsável pela preservação 
do patrimônio cultural e ambiental de Piraju. 

No orçamento municipal não há verba específica para manter o grupo funcionando adequadamente e 
os devotos tem de se virar como podem.  

De acordo com a Lei Municipal 2761, de 17 de Dezembro de 2003, que estima a receita e fixa a 

despesa da Estância para o ano de 2004, a previsão de gastos com a difusão cultural é de 
R$150.100,00 (cento e cinqüenta mil e cem reais). Esse valor representa uma ínfima percentagem do 

orçamento total que foi estimado em R$20.800.000,00 (vinte milhões e oitocentos mil reais).  
Sendo assim, esperamos que uma parte desse dinheiro seja destinado ao fortalecimento e a 

manutenção dessa importante tradição cultura pirajuense. 
O exemplo 

Piraju deveria seguir o exemplo das cidades do Vale do Paraíba, como Cunha, Lorena, São Luís do 

Paraitinga, Taubaté, Guaratinguetá, Jacareí e outras, que por ocasião dos festejos do Divino Espírito 
Santo e São Benedito, mantém vivas a tradição da dança do Moçambique, com o apoio dos governos 

municipais e da população em geral.  
Em Itapira, cidade do Interior paulista, quase na divisa com Minas Gerais, o povo conserva e cultiva a 

tradição da Congada, manifestação estreitamente vinculada ao episódio da libertação dos escravos.  

Em alguns municípios, como Ilhabela, no litoral norte paulista, as Congadas representam lutas entre 
reis africanos. Em outras, como em Aparecida, simbolizam a vitória dos cristãos sobre os mouros. 

Box 1. Estrutura do Grupo de Moçambique de Piraju 
Mestre: Antonio Floriano 

Contra-Mestre: João Esteves de Camargo 
2º Mestre: Zé Leal 

2º Contra-Mestre: José Brandini 

Rei: José Donato 
Capitão: Seu Pedro Rosa  

1ª Rainha: Janaína 
2ª Rainha: Laís 

Porta Espada: Andréia Aparecido Floriano 

Meirinho: Sebastião Rodrigues 
Caixeiros: Tião Procópio e Geraldo Gomes 
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Moçambiqueiros: 
Adilson de Morais 

Aparecido Teixeira 

Celestino Nunes  
Élcio do ‘Parque Naútico’ 

Luiz Antonio Rodrigues 
Luiz Pereira 

Paulo ‘do Rafael’ 
Raimundo Rodrigues 

Reinado Benedito Rodrigues 

Zé Leme do ‘Guacho’ 
Box 2 com foto – Quem foi o mestre Geraldo Bahia 

Natural de Caçapava, região Nordeste do Estado de São Paulo, a 105 Km da Capital, Geraldo Bahia 
nasceu em 7 de julho de 1920, filho de Benedito Bahia e Maria Antonia Bahia. Foi casado, em 

primeiras núpcias, com Maria Machado, com quem teve quatro filhos: João Bahia, José Aparecido, 

Benedito e Maria do Rosário. Maria Machado faleceu em 1961 e Geraldo casou-se pela segunda vez 
com Maria Bahia, com a qual teve os filhos Maria Aparecida e Ivan Bahia. Por aproximadamente 30 

anos Geraldo Bahia fixou residência no Bairro Alto, onde era muito querido e respeitado por todos 
pelo seu jeito simples de homem do povo e pessoa interessada em manter vivas as tradições 

populares.  
Reza a lenda que Geraldo Bahia adoeceu gravemente de uma ferida na perna e fez promessa que se 

fosse curado, dançaria o Moçambique até o fim da sua vida. E assim foi.  

Geraldo Bahia morreu em Piraju em 5 de julho de 1999, aos 79 anos de idade. 
Box 3. Árvore genealógica do Moçambique de Piraju 

Primeira Geração: Mestre Zé Dito Bahia, pai de Geraldo Bahia. Veio de Caçapava para Piraju e dançou 
o Moçambique por quase 30 anos. 

Segunda Geração: Mestre Geraldo Bahia. Manteve a tradição por 55 anos ininterruptos. 

Terceira Geração: Mestre Zé Leal, sobrinho do mestre Geraldo Bahia, que antes de morrer pediu ao 
sobrinho que continuasse a tradição. 

Fragmentos de músicas de louvor 
“Senhor, minha senhora 

escute e preste atenção 

a dança do Moçambique é da nossa religião” 
“Afirma o pé moçambiqueiro 

não deixe o Mestre pená 
na dança de Moçambique nóis num podemo fartá” 

“Primeira volta é do Mestre 
Segunda é do Capitão 

Terceira do Meirinho  

Que comanda o batalhão” 
 

*Pesquisa e edição de texto: Fernando Franco (Mtb/SP 33972) *Fotos: Arquivo de Hoje /Arquivo Zé 
Leal 
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