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APRE
     SENTA
     ÇÃO
 O Mini Glossário dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense é fruto de 
uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Pós-Doutorado 
(PIPD) da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), a qual a autora principal 
desse material realizou seu estágio de pós-doutoramento, sob supervisão da profes-
sora Doutora Raimunda Kelly Silva Gomes, também autora dessa obra, na linha de 
pesquisa Desenvolvimento Humano e Social da Amazônia Amapaense1. 
 Esse projeto de pesquisa intitulado Documentação dos Saberes Tradicionais da 
Amazônia Amapaense teve o objetivo de criar e organizar um banco de dados digital para a 
documentação dos saberes linguísticos, socioculturais e naturais das povos e comunidades 
tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, agricultores fami-
liares, extrativistas, etc) da Amazônia Amapaense, visando a produção de recursos didá-
ticos-pedagógicos para as escolas, principlamente as Escolas Famílias Agrícolas (EFAS), 
pois o trabalho desenvolvido pelas EFAS tem uma estreita relação com a natureza e 
dialoga com os saberes amazônicos, contemplando o conhecimento técnico ao saber local 
adquirido pelos alunos a partir de suas vivências em seus territórios.
 O banco de dados foi organizado no programa computacional Fieldworks 
Language Explorer, produzido pela International Language Society (ILS). Esse banco 
de dados consiste em duas bases: uma lexical, que conta, atualmente, com mais de 
300 entradas lexicais (com registro de informações linguísticas, antropológicas e so-
ciobioculturais); e uma base constituída por 12 textos (narrativas tradicionais, letras 
de músicas do Marabaixo, receitas de pratos típicos da região, etc.). Nesse software é 
possivel, ainda, gerar materiais lexicográficos como, por exemplo, dicionários e glos-
sários, sendo este último escolhido para ser desenvolvido como produto desse projeto.

1 Outro produto resultante da pesquisa desenvolvidada no âmbito do estágio de pós-doutorado foi o Atlas Enciclopédico 
dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense.
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 O Mini Glossário dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense apresenta 
um conjunto de termos e expressões que refletem o modo de vida, a organização 
social, as práticas culturais, as crenças, o imaginário, a religiosidade e os saberes dos 
povos e comunidades tradicionais da Amazônia Amapaense2. 
 Esse glossário foi elaborado com vários objetivos, dentre os quais destaca-
mos: i) a documentação científica do léxico usado pelos povos e comunidades tradi-
cionais do Amapá de forma precisa e relevante; ii) fornecer aos professores e alunos 
um material de referência, para que eles possam desenvolver atividades que reflitam 
o contexto em que estão inseridos; iii) fornecer, aos interessados mais uma fonte de 
informação sobre a Amazônia Amapaense.
 Esperamos que este glossário ajude a preservar o conhecimento e a memó-
ria dos povos e comunidades tradicionais, uma vez que esses saberes estão cada vez 
mais ameaçados pelo interesse econôminco que mercantiliza a vida, a natureza e o 
imaginário social. Desejamos, ainda, que este glossário seja conhecido pela sociedade 
em geral, chegando às escolas e às universidades, proporcionando a quebra de pre-
conceito, a compreensão, aceitação da pluralidade e o desenvolvimento de atidudes de 
respeito pelas sociedades tradicionais.
 Por fim, gostariamos de agradecer aos povos e comunidades tradicionais do 
Amapá, especialmente os que compõem os territórios do Arquipélago do Bailique; 
Carvão (Mazagão) e do Beira Amazonas (Macacoari). À Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PROPESP) da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) que 
concedeu à bolsa de Pós-Doutorado a organizadora desse material. À Pró-Reitória 
de Extensão (PROEXT) que nos proporcionou a publicação desta obra por meio do 
projeto Ecossistemas Pedagógicos de Convergência de Saberes da PROEXT. Agra-
decemos, ainda, ao Núcleo de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Amazô-
nicos Amapaenses (Nutex) pelo apoio no desenvolvimento da pesquisa. 

Bruna Fernanda Soares de Lima-Padovani
Bolsista do Programa Institucional de Pós-Doutorado

Raimunda Kelly Silva Gomes
Supervisora do Projeto

2 Compreende-se neste trabalho que “povos e comunidades tradicionais” são os grupos locais não hegemônicos (seja 
em áreas urbanas, periurbanas ou rurais/florestais) com um senso de pertencimento e uma territorialidade própria, 
com cosmologias e formas particulares de organização social, cujas atividades dependem de uma estreita interação 
com o ambiente natural, do qual possuem um conhecimento diferenciado, e que vivenciam situações de conflito que 
ameaçam seu modo de vida (PANTOJA, 2006).
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COMO USAR ESTE GLOSSÁRIO
 O Mini Gossário dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense contém 
dois elementos principais: (i) a Entrada do glossário corresponde à palavra ou ex-
pressão que será descrita no verbete; (ii) Verbete do glossário que é um pequeno 
texto de carater informativo e explicativo sobre o significado e o uso da palavra e/ou 
expressão. Copiamos abaixo alguns verbetes completos do glossário para demostrar 
sua organização: 

1. Entrada Lexical: palavra ou expressão que encabeça o verbete e que 
será descrita. A entrada do glossário está em destaque, na cor laranja e em negrito.

2. Definição: corresponde à descrição de informação acerca do item que com-
põe a entrada do verbete. 

Gengibirra - Bebida alcoólica servida na festa 
do marabaixo. Essa bebida é feita a partir da raiz do 
gengibre, água, açúcar e  cachaça. A gengibirra é produzida 
geralmente de forma doméstica, seja na sede das  associações 
que promovem o Marabaixo, na casa do festeiro ou de 
moradores que  detêm esse conhecimento. 
Domínio Semântico: Bebida.

Gengibirra - Bebida alcoólica servida na festa 
do marabaixo. Essa bebida é feita a partir da raiz do 
gengibre, água, açúcar e  cachaça. A gengibirra é produzida 
geralmente de forma doméstica, seja na sede das  associações 
que promovem o Marabaixo, na casa do festeiro ou de 
moradores que  detêm esse conhecimento. 
Domínio Semântico: Bebida.
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3. Domínio Semântico: Fornece informações mais detalhadas sobre o 
significado da entrada lexical.

4. Sistema de Remissa: consiste no processo de conexão de uma entrada 
a outra dentro do glossário.

5. Imagem: Alguns verbetes desse glossário possuem ilustrações para retratar 
o elemento que está sendo descrito.

Gengibirra - Bebida alcoólica servida na festa 
do marabaixo. Essa bebida é feita a partir da raiz do 
gengibre, água, açúcar e  cachaça. A gengibirra é produzida 
geralmente de forma doméstica, seja na sede das  associações 
que promovem o Marabaixo, na casa do festeiro ou de 
moradores que  detêm esse conhecimento. 
Domínio Semântico: Bebida.

Peconheiro - Nome dado na região 
amazônica aos coletores de açaí. 
Domínio Semântico: Função Social.

Lanternadas - Expressão usada na Amazônia 
Amapaense que faz referência às poderosas lanternas 
usadas pelos caçadores durante as “fachiadas”. 
Domínio Semântico: Nome cujo o significado está relacionado à caça. 

(          fachiadas)
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A - a

Amassador - Espécie de tambor 
feito de madeira com o som grave. 
Este instrumento é usado na festa do 
Batuque.  
Domínio Semântico:  Instrumento Musical.

Arrasto - Técnica de pesca que 
requer que uma grande e pesada rede 
de pesca seja rebocada por um barco.  
Domínio Semântico:  Técnica de Pesca.

Atravessador - Termo 
empregado para o indivíduo  que 
exerce a função de intermediário entre 
o produtor e o comercieante final. 
Domínio Semântico:  Função social.
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Bandaia - Cantiga do Batuque. 
As bandais são rimas tiradas do 
improviso com fatos corriqueiros 
ocorridos dentro das comunidades. 
Os versos da  bandaia transmitem 
e celebram a liberdade, as lendas, os 
causos, o cotidiano da comunidade, o 
arrefecimento da cultura africana e afro-
brasileira nas terras do Amapá como 
símbolo de pertença e continuidade de 
tradições ancestrais. 
Domínio Semântico: Gênero Musical.

Batelão - Tipo de embarcação 
que possui o fundo chato usado para 
transporte em águas rasas. 
Domínio Semântico: Meio de Transporte.

Batuque - Manifestação cultural 
de tradição afrodescendente presente em 

comunidades da zona 
rural do Amapá. 
Domínio Semântico: 

Manifestação Cultural.

Beiju - Alimento 
de origem indígena 

feito à base de mandioca 
de formato redondo. 
Domínio Semântico: Alimento.

Beiju Cica -  Alimento feito à 
base de mandioca, de formato redondo 
e textura crocante. O beiju cica é 
servido, comumente no  Marabaixo 
da Festa do Divino Espirito Santo. 
Domínio Semântico: Alimento.

Benzedeira - Pessoa que possui 
um conhecimento tradicional sobre 
ervas, raizes, plantas medicinais, essencias 
e rezas. O/A bezendor(a) é considerado 
como alguém capaz de restaurar a saúde 
de alguem enfermo, exercendo um 
papel de intermediação entre o sagrado 
e o humano objetivando a cura, e essa 
terapêutica tem como processo principal 
o uso de algum tipo de prece/reza. 
Domínio Semântico:  Função Social.

Bezenção - Atividade caracterizada 
como uma prática terapêutica, a qual 
se realiza através da manipulação de 
remédios caseiros e por meio de rezas. 
Domínio Semântico: Prática de Cura.   

Bicho Visagentos - 
Entidades sobrenaturais que, em 
geral, na Amazonia Amapaense estão 
associados à acidentes naturais como 
rios, igarapés ou trechos da mata. 
Domínio Semântico: Entidades Sobrenaturais.

B - b
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Caixa - Espécie de tambor utilizado 
no Marabaixo. Esse instrumento de 
percussão possui o formato cilíndrico 
e é fabricado a partir da escavação do 
tronco de uma madeira nobre, madeira de 
reciclagem ou zinco, recoberta por duas 
peles devidamente tratadas para a função. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical.

Cajuna - Espécie de tambor usado 
no Batuque. Esse tambor é o menor 
que o cupiúba e o macacaúba. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical.

Camarado - Entidade espiritual 
que era invocado pelo pajé durante a 
seção espiritual. O camarado sempre 
acompanhava o pajé e era quem o 
guiava e o ensinava os remédios. 
Domínio Semântico: Entidade Sobrenatural.

Carapirá - Entidade que se 
manifesta em forma de pássaro. 
Domínio Semântico: Entidade Sobrenatural.

Casco - Termo usado para se referir 
à canoa. 
Domínio Semântico: Meio de Transporte.

Cavalhada - Celebração 
de origem portuguesa trazida para 
Mazagão Velho pelos portugueses 
que foram espusos pelos mouros de 
Mazagão na Africa no século XVIII. A 
Cavalhada faz parte da tradição da festa 
de São Tiago, manifestação cultural 
que mistura rituais 
religiosos, teatro a ceu 
aberto e a 

C - c
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cavalhada. Nessa 
festividade é contado a 
aparição de São Tiago 
como soldado anônimo 

que lutou bravamente ao lado do povo 
cristão contra os mouros e garantiu a 
sua vitória.  
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.

Caxixi - Bebida servida no ritual 
do Turé. O caxixi é feito a partir da 
mandioca e batata doce. Na vespera 
da festa as mulheres vão até as roças 
arrancar a mandioca, descascam e 
ralam para assarem um beiju. Em 
seguida, fazem o beiju de batata doce. 
Quando os beijus estão prontos, as 
mulheres os levam para a casa de festa 
ou do pajé, onde são colocados em 
potes grandes feitos de barro. Colocam 
os beijus  dentro dos potes, misturam 
com água (podem ser acrescentado 
açucar ou cana-de-açúcar) e combrem 
com folha de bananeira ou de açaí. 
No dia da festa as mulheres coam e 
sevem a bebida. O caxixi é preparado 
também nos multirões de plantio e 
derrubada de roça. 
Domínio Semântico: Bebida.

Cheque-cheque - Espécie de 
chocalho usado no batuque. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical.  

(          xeque-xeque)

Ciclo de Marabaixo - 
Período festivo de comemoração/
devoção onde varios gurpos quilombolas 
se apresentam publicamente pelas 
ruas de Macapá, capital do Estado do 
Amapá. O evento se caracteriza pelo 
acontecimento de vários rituais, tais 
como: Sábado do mastro; Domingo do 
mastro; Quarta-feira da murta; Quinta-
feira da hora; Derrubada do mastro. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.

Cipó d’alho - Espécie de árvore 
cuja as folhas exalam um cheiro semelhante 
ao alho. Os ribeirinhos da região do 
Arquipélago do Bailique costumam 
plantar essa árvore perto de suas casas com 
o objetivo de afugentar o boto. 
Domínio Semântico: Flora.

Coatá - Estilo de dança que 
às vezes era realizada por algumas 
pessoas na festa de Nossa Senhora 
da Conceição na couminidade do 
Buritizal no Arquipélago do Bailique. 
Segundo relato dos moradores, os 
movimentos dessa dança lembram o 
movimento do macaco coatá. 
Domínio Semântico: Estilo de Dança.

Coivara - Consiste em derrubar 
a vegetação, esperar um tempo de 
secagem para se fazer a queima da 
vegetação seca. Além de limpar a área 
a ser plantada, melhora a qualidade do 

Para conhecer mais sobre 
a festa de São Tiago

e a cavalhada 
click na tv acima.

https://www.youtube.com/watch?v=nyZA1D6JWus
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solo, de acordo com os agricultores. 
Domínio Semântico: Técnica Agrícola.

Cruzetas - Termo usado para 
se referir às estruturas em madeira no 
formato de um “X”, formando quatro 
extremidades nas quais se colocavam 
as lamparinas para iluminar o salão dos 
bailes.  
Domínio Semântico: Objeto.

Cuia - Recepiente feito a partir do 
fruto da cuieira/cabaça. Na festa do a 
cuia é usada para servir caxixe. 
Domínio Semântico: Utensílio doméstico.   

Cupiúba - Tambor usado no 
Batuque, maior que macacaúba e o cajuna. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical.

Cuti - Instrumento musical usado 
no ritual do Turé. O cuti é feito de 
bambu, tem um furo quadrado no meio 
e o som que sai dele é bastante forte. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical.

D - d

Derrubada do Mastro - 
Último dia do ciclo do marabaixo. 
Nesse dia,  o mastro é derrunado e 
também é escolhido o festeiro para o 
ano seguinte. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.

Domingo do Mastro - Dia 
em que o tronco percorre em cortejo 
as ruas dos bairros onde as festas do 
Marabaixo ocorrem. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.

Domingueira - Nome 
que se atribuiu aos eventos festivos 
realizados aos domingos na Amazônia 
Amapaense. 
Domínio Semântico: Festa.
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F - f

G - g

Fachiadas - Termo antigo que 
se refere aos fachos de luz das lanternas 
que guiavam os ribeirinhos nas caçadas 
pelas noites escuras. 
Domínio Semântico: Nome cujo significado está 

relacionado à caça. (          Lanternadas)

Folia - Termo que se refere às 
rezas e aos cantos entoados com o 
acompanhamento de instrumentos 
musicais variados, alguns de fabricação 
dos próprios grupos. Os participantes 
da folia se autodenominam foliões e 
os membros das comissões dos santos 
patronos, são os que conduzem as 
imagens pelas residências dos devotos. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural. 

Galo Preto - Entidade espiritual 
que supostamente habita a extremidade 
de uma ribanceira no entroncamento 
dos Igarapés do Cardoso e Furo. O Galo 
Preto se manifestaria, no imaginário 
popular, através do canto matinal; Essa 
entidade proíbe a entrada de pessoas na 
região sem sua autorização e quando 
alguém insiste nisso, são supostamente 
“mexidas”/ “bulidas” / “mundiadas” 
por ele, resultando em mal-estar e 

febre (diz-se de uma “flechada” ou 
“mal-olhado” do Galo cujo  remédio é 
conhecido pelos pajés). 
Domínio Semântico: Entidade Sobrenatural. 

Ganzá - Instrumento musical 
feito de gomos de taboca cheios de 
sementes para dar som ao chocalho. 
Esse instrumento é conhecido também 
de taboqueira.  
Domínio Semântico: Instrumento Musical.  



17

Gapuiar - Técnica de pesca 
rústica que consiste em tapar com lama 
os dois lados de um  igarapé e 
proceder a retirada da água, 
permanecendo o peixe que é 
facilmente capturado. 
Domínio Semântico: Técnica de Pesca. 

Garrafada - Em 
geral, são combinações de 
plantas medicinais  
mergulhadas em bebidas 
alcoólicas, utilizadas com 
diversas finalidades na 
medicina popular da Amazônia. 
Domínio Semântico: Rémedio.

Gengibirra - Bebida 
alcoólica servida na festa do 

marabaixo. Essa bebida é 
feita a partir da raiz do 
gengibre, água, açúcar e  cachaça. A 
gengibirra é produzida geralmente 

de forma doméstica, seja na sede 
das  associações que promovem o 

Marabaixo, na casa do festeiro ou 
de moradores que  detêm esse 
conhecimento. 
Domínio Semântico: Bebida.

  
Grude - Consiste na 
extração da bexiga da gurijuba. 
Esse produto é usado  no preparo 

de cola e rémedio caseiro. 
Domínio Semântico: Produto       

manufaturado; Rémedio.

J - j

Jussara - Corresponde às tiras do 
tronco do açaizero cortado ao meio, 
transversalmente, ou em quarto 
partes, dependendo da necessidade. 
Atualmente, a jussara é usada em 
locais mais rústicos, onde recebe 
mais volume de água. 
Domínio Semântico: Flora; Parte da casa. 

Para conhecer mais 
sobre a gengibirra 
click na tv acima.

https://www.youtube.com/watch?v=7ToPU0GVoiQ
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K - k

L - l

Kampla - Pequena sineta usada 
para reunir os foliões e iniciar as 
lovações nas festividades dos santos 
na Amazônia Amapaense. 
Domínio Semântico: Objeto.

Kassikó - Gênero musical afro-
caribenho da Guiana Francesa e 
que é bastante tocado nas festas da 
Amazônia Amapaense. O Kassikó 
é acompanhado por tambores e se 
dança separado, seguindo a pulsação 
dos instrumentos de percussão.  
Domínio Semântico: Gênero Musical. 

Ladainhas - São manifestações 
religiosas realizadas com entonação da 
voz menos acelerado e menos cantada. 
As ladainhas são orações inspiradas no 
chamado “catecismo” que comumente 
fazem parte dos ritos das festividades 
em louvor aos santos padroeiros das 
comunidades rurais e ribeirinhas da 
Amazônia Amapaense. 
Domínio Semântico: Religião. 

 
Ladrão - Música do Marabaixo. 
Os Ladrões podem ser compreendidos 
enquanto textos poéticos (poesia oral) 

elaborados de improviso 
por meio da oralidade. 
São versos que expressam 
os acontecimentos corriqueiros ou 
extraordinários do cotidiano sejam 
eles vivenciados em âmbito pessoal ou 
comunitário. 
Domínio Semântico: Gênero Musical.

Ladronistas - Compositores 
das músicas do Marabaixo, os ladrões. 
Domínio Semântico: Função.

Por que as cantigas do 
marabaixo são chamadas 
de ‘ladrão’? Click na tv 

acima para saber
mais.

https://www.youtube.com/watch?v=AFL-3LURiJM
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Lançante - Termo muito 
comum no cotidiano dos ribeirinhos 
amapaense que se refere às mares altas 
de lua cheia que ocorrem especialmente 
no mês de março. Cientificamente 
significa Sizínia, o movimento sazonal 
das águas por ocasião da lua cheia – as 
marés atingem níveis mais elevados. 
Domínio Semântico: Fenômeno da Natureza. 

Lanternadas - Expressão 
usada na Amazônia Amapaense que 
faz referência às poderosas lanternas 
usadas pelos caçadores durante as 
“fachiadas”. 
Domínio Semântico: Nome cujo o significado 

está relacionado à caça. (           fachiadas)

M - m

Macaco - Tambor usado no 
Batuque. Esse tipo de tambor  é feito 
de tronco de macacaeuro e de couro de 
animal, possuindo um som mais agudo. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical. 

Macacaúba - Tambor usado 
no Batuque. Esse tambor é um pouco 
menor que o cupiúba. 
Domínio Semântico: Instrumento Musical. 

Madrinha da Bandeira - 
Termo empregado para a única mulher 
que dança no ritual do Batuque. 
Domínio Semântico: Função Social. 

Mães de Bichos - Entidades 
protetoras da vida animal e vegetal das 

floresta da Amazônia Amapaense. 
Domínio Semântico: Entidade Sobrenatural. 

Manteiga de Muru-muru - 
Costuma-se fazer a manteiga a partir 
do óleo extraído do caroço do muru-
muru. Hoje, é raro alguma família 
produzir e consumir esse produto. 
Domínio Semântico: Alimento. 

Mantedor  - Termo usado no 
Batuque para se referir ao morador mais 
antigo, “aquele que mantem a disciplina”. 
Domínio Semântico: Função Social. 

Marabaixo - Expressão cultural 
que tem sua origem nas comunidades 
afrodescendentes do estado do 
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Amapá. O Marabaixo é constituido 
por canto, música e dança. Vincula-
se ao fazer religioso do catolicismo 
popular praticado predominantemente 
pelas comunidades negras do Amapá. 
Costuma ser ofertado às santidades 
de devoção em agradecimento pelo 
alcance de uma graça, ainda que não se 
restrinja a este contexto. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural. 

Maracá - Instrumento Musical 
feito da cabaça, sementes para produzir 
som e cabo longo de madeira. Na festa 
do Turé o maracá é enfeitado com 
penas coloridas de arara e brancas de 
garça. As mulheres usam no Turé para 
acompanhar o ritimo da dança. Há 

dois tipos de maracá na festa do turé o 
de cabo curto e o longo. 
Domínio Semântico: Instrumento musical. 

Mastro - Tronco fino 
e comprido que servirá de 
mastro. O tronco é cortado no 
sábado, primeiro dia do ciclo do 
Marabaixo.  Nesse dia, os detentores 
de cada associação se dirigem para 
uma mata a fim de cortar uma árvore 
de tronco que servirá como mastro. 
Em seguida, esse tronco é enfeitado de 
murta e levantado/derrubado no ciclo 
do marabaixo. 
Domínio Semântico: Objeto cujo significado 

está relacionado à festa em louvor aos Santos. 

Para conhecer mais 
sobre o marabaixo 
click na tv acima.

https://www.youtube.com/watch?v=ba4K9uNMO90
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Matapi - Armadilha rústica usada 
para pescar camarão. O matapi é feito 
de talas do buriti ou palmeira em 
formato cilíndrico com uma pequena 
abertura que permite a passagem do 
camarão em busca da isca no interior 
do instrumento, desse modo, o camarão 
não consegue sair da armadilha. 
Domínio Semântico: Instrumento de Pesca.

Meeiro - Termo que faz referência 
ao lavrador que planta a “meias” com o 
dono da terra, a produção tendo que ser 
dividida. 
Domínio Semântico: Função Social.

Mexido - Expressão amazônica 
empregada quando uma entidade 
sobrenatural lança encatamento sobre 
a pessoa. 
Domínio Semântico: Nome cujo significado está 

relacionado a eventos sobrenaturais.

Montaria -  Termo usado na 
Amazônia Amapaense  para designar 
um tipo embarcações de pequeno porte, 
feita de madeira, que é uma variação do 
casco. 
Domínio Semântico: Meio de Transporte. 

Mucurinhas - São pequenos 
festejos em louvor ao santo padroeiro 
de uma comunidade. Essas festas são 
organizadas por núcleos familiares da 
região do Bailique.  
Domínio Semântico: Festa.

Mufino - Expressão usada na 
região Norte para se referir à falta de 
ânimo; sensação de apatia. 
Domínio Semântico: Estado.

Mundiar - Expressão amazônica 
que se refere ao ato de enfeitiçar, causar 
encantamento; deixar sem energia. 
Domínio Semântico: Nome cujo significado está 

relacionado a eventos sobrenaturais.

Murta - Espécie de planta com 
um cheiro peculiar cujos ramos são 
usados para enfeitar o mastro na festa 
do Marabaixo, pois de acordo com a 
crença popular espanta “maus olhado” 
e traz felicidade. 
Domínio Semântico: Flora.

Novenário - Na tradição 
católica, corresponde a um período de 
intensas reverências a alguma santidade, 
o que ocorre através de “rezas cantadas”. 
Domínio Semântico: Religião.

N - n
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P - p

Pakará - Espécie de cesto onde 
o pajé guarda suas coias no ritual do 
Turé. O pakará é feito de arumã ou de 
acitá e tem a forma de uma cestinha 
quadrada. Na cesta são traçados as 
marcas do kuahí e da escama de peixe. 
Domínio Semântico: Artesanato. 

Palafita - Tipo de habitação 
de madeira constuida sobre troncos/
estacas ás margens de rios, igarapés e 
áreas alagadiça; casa tradicional dos 
ribeirinhos da região amazônica. 
Domínio Semântico: Habitação. 

Parteira - Mulheres que realizam 
parto domiciliares a partir de técnicas 
tradicionais que, em geral, foram 
passadas de geração em geração. Na 
Amazônia Amapaense, é comum 
encontrar essas mulheres nas áreas 
rurais e nas regiões ribeirinhas. 
Domínio Semântico: Função social.

Peconha - Utensílio 
amazônico similar a um 
cinto, utilizado na 
escala da palmeira de 
açaí. Comumente 
fabricado a partir 
de fibras vegetais. 
Domínio Semântico: 

Instrumento Agrícola.

Peconheiro - Nome dado na 
região amazônica aos coletores de açaí. 
Domínio Semântico: Função Social.

Peixe do Mato - Espécie de 
peixes que se reproduzem em grande 
cardumes nos igarapés: Tamuatá, Gijú, 
traíra, Aracú e outros. 
Domínio Semântico: Fauna.

Peixe de pele - Peixe de grande 
e médio porte oriundos das águas 
oceanicas. Na Amazônia Amapaense se 
destaca a gurijuba, a dourada e o filhote. 
Domínio Semântico: Fauna. 

Picica - Expressão usada na 
Amazônia Amapaense para se referir à 
falta de sorte. 
Domínio Semântico: Estado. 
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Pirão - Alimento resultante 
da mistura de açaí com farinha de 
mandioca. 
Domínio Semântico: Alimento.

Pitiú  - Termo usado na região 
norte para se referir ao cheiro que 
exala dos peixes e alimentos que tem 
qualquer tipo de odor forte. 
Domínio Semântico: sensação.

Puxar - Expressão muito utilizada 
na Amazônia Amapaense que se refere 
à prática de pescar peixe com anzol. 
Domínio Semântico: Técnica de pesca.

Puxador - Indivíduo que 
massageia partes machucadas do 
corpo em caso de torções, distenções 
musculares, problemas nas articulações. 
Os puxadores também atendem 
mulheres grávidas, “ajeitando” a criança. 
Domínio Semântico: Função Social.

Q - q

Quarta-feira da Murta - 
Dia em que acontece um dos rituais do 
ciclo de Marabaixo em Macapá. Nesse 
dia, a população sai em cortejo pelas 
ruas dos bairros de Macapá com os 
ramos de murta na mão.  
Domínio Semântico: Expressão cujo significado 

está relacionado às festas em louvor aos santos.

Quilombo - Termo que se refere às 
comunidades formadas majoritariamente 
por populações negras escraviadas que 
fugião em busca de liberdade. Esses 
espaços se constituiam a partir de 
situações de resistência territorial e social.

Quinta-feira da Hora - 
Quando o mastro é enfeitado com a 
murta e levantado na frente da casa do 
festeiro ou nas respectivas associações 
de Marabaixo. 
Domínio Semântico: Expressão cujo significado 

está relacionado às festas em louvor aos santos.
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R - r

S - s

Rabeta - Termo empregado na 
região amazônica para se referir à 
pequenas embarcações que possuem 
um pequeno motor de propulsão. 
Domínio Semântico:  Meio de Transporte.

Rapador - Instrumento musical 
usado no Batuque, feito de taboca que 
possui gomos escavados por fora, onde 
o tocador provoca o som passando uma 
vareta sobre eles. 
Domínio Semântico:  Instrumento Musical.

Repenique - Espécie de tambor 
usado no Batuque. 
Domínio Semântico:  Instrumento Musical.

Rezadeira/o - Termo usado 
para o homem ou para mulher que 
possui o dom de curar as mazelas que 
afligem o corpo e/ou alma através 
de rezas/orações e manipulação de 
evas. Essa condição muitas vezes vem 
desde o nascimento da pessoa ou lhe 
é repassanda por meio da oralidade 
atravessando gerações. 
Domínio Semântico:  Função Social.

Sábado do Mastro - 
Primeiro dia do Ciclo do Marabaixo. 
Dia em que os detentores de cada 
associação se dirigem para uma mata a 
fim de cortar uma árvore de tronco fino 
e comprido que servirá como mastro. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.

Sairé - Manifestação cultural 
representada por personagens que 
teatralizam a tradição na procissão, 
na ladainha, nos mastros e nas danças 
folclóricas. No estado do Amapá, essa 
festa acontece apenas na comunidade 
do Carvão como parte dos festejos a 
São Tomé. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural.
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Sentar Malhadeira - 
Expressão usada para se referir ao ato 
de colocar a malhadeira no rio para 
prender os peixes. Depois de “sentada”, 
a rede é retirada com muitas espécies 
de peixe. 
Domínio Semântico: Expressão cujo significado 

está relacionado a pescaria.

Seringueiro - Termo 
empregado ao indivíduo que se dedica 
à extração do látex da seringueira. 
Domínio Semântico: Função Social.

T - t

Tarrafa - Instrumento de pesca feito 
de tecido tipo lã ou poliéster. O tarrafeador 
“joga” a tarrafa aberta e com o peso do chubo 
na parte inferior da tarrafa, o camarão e o 
peixe ficam no interior do instrumento. 
Domínio Semântico: Instrumento de Pesca. 

Tarrafeador - Pessoa que tem a 
habilidade de jogar tarrafa para pescar. 
Domínio Semântico:  Função Social. 

Terras Caídas - Fenômeno 
natural que consiste no processo 
avançado de erosão, que gera abrupta 
queda das margens das ilhas que 
compõem o Aquipélago do Bailique. 

Domínio Semântico: Fenômeno 

da Natureza. 

Turé - Festa/Dança 
indígena traditional 
realizada na região do Uaçá 
no municipio do Oiapoque. 
O Turé possui práticas religiosas 
secretas as quais somente os indíos têm 
acesso. A dança é realizada por homens 
e mulheres que formam um grande 
círculo e giram em torno do centro é, 
ainda, acompanhada por maracás e 
pelas vozes dos dançarinos. É também 
chamado de turé os instrumentos 
musicais que acompanham os cantos do 
pajé e as danças.   
Domínio Semântico: Manifestação Cultural; 

Instrumento Musical. 

Para conhecer mais 
sobre o Turé no ícone

de livros a cima e baixe o 
livro «Turé dos povos
íngenas do Oiapoque».

https://institutoiepe.org.br/wp-content/uploads/2020/07/livro_ture_povos_oiapoque.pdf
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V - v

X - x

Voadeira - Embarcação movida 
por um motor com estruturas e casco 
de metal, geralmente, alumínio. 
Domínio Semântico: Meio de Transporte. 

Varreção - Expressão usada 
para se referir ao encerramento da 
festa em homenagem a Nossa Senhora 
da Conceição na Comunidade do 
Buritizal, Bailique. Na varreção, 
os responsáveis pela festividade se 
mobilizam para deixar tudo como 
estava antes da festa. Atualmente, 
a varreção foi sustituida por uma 
“domingueira” que segue com último 
bingo e baile dançante do Festeiro à 
Nossa Senhora da Conceição. 
Domínio Semântico: Festa. 

(         Domingueira)

Vominê - Espécie de dança, 
embalada pelo som de tambores 
(chamados de caixas) e de cantos. 
O vomiê é realizado na festa de São 
Tiago em Mazagão Velho – AP. A 
dança é executada por um grupo de 
homens, formado por adultos, jovens 
e crianças que são acompanhados 
por um cortejo de batuqueiros que 
entram nas casas para dançar, ao som 
de tambores e gritos, comemorando 
a vitória sobre um inimigo. Após a 
dança, o morador da casa oferece um 
banquete aos participantes do vominê 
– normalmente um lanche com suco 
ou pipoca. Em algumas casas, oferta-se 
cerveja para os mais velhos do grupo. 
Domínio Semântico: Estilo de Dança.

Xeque-xeque - Chocalho 
contendo sementes usado no Batuque. 
Domínio Semântico: Instrumento musical 

(          Cheque-cheque). 

Xibé - Termo usado na região 
Norte para se referir à mistura feita de 
água e farinha de mandioca consumida 
com peixe, carne, frango ou camarão. 
Domínio Semântico:  Alimento.
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Z - z

Zimba - Manifestação cultural 
típica do município de Calçoene, é 
realizada principalmente no distrito 
de Cunani. Ao som da música, os 
zimbeiros e zimbeiras se movimentam 
de forma contrária ao sentido do relógio. 
Dança de matriz africana em que são 
utilizados tambores confeccionados 

pela própria comunidade. 
Domínio Semântico: Manifestação    Cultural. 

Zimbeiro(a) - Denominação 
dada aos que dançam o zimba. 
Domínio Semântico: Manifestação Cultural. 

Zouk - Rítimo musical popular 
oriundo da Guiana Franseça. Esse 
rítimo é dançado em dupla e bem 
“agarradinho”, corpo colado e 
movimentos sensuais. 
Domínio Semântico: Gênero Musical. 

Para conhecer mais 
sobre a Zimba 

click na tv acima.

https://www.youtube.com/watch?v=SlFkF9xJeCU
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