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PRE
     FÁ
     CIO
 Este atlas nos leva a reflexões sobre a necessidade de (des)aprender o apren-
dido, para traçarmos novos caminhos, em que a “monocultura do saber” deve ser con-
frontada por uma “ecologia de saberes”, a qual impulsiona a importancia de se pensar 
o encontro de diversos tipos de conhecimento e suas pluralidades, por meio de um 
diálogo direto entre sociedade e natureza.
 Discutimos a ecologia de saberes, ou, uma nova aliança, em que devemos 
comprender que a valorização de todos os saberes, estão articulados entre si, dos mais 
populares aos mais eruditos, pois a dimensão das diferentes realidades, é o que os 
conecta com as experiências, uma vez que cada saber e instituição devem colaborar 
com a proteção dos ecossistemas naturais e da vida humana.
 Este atlas pauta-se em uma educação libertadora, fortalecida no seio das 
classes populares em seus movimentos que buscam romper com uma concepção 
bancária, largamente utilizada na educação escolar. Por isso, há a necessidade deste 
projeto de formação sintonizado com as questões que se relacionam com a edu-
cação, trazendo as problemáticas do campo e visualizando a realidade de modo a 
construir conhecimentos que sejam pertinentes ao contexto social vivenciado. O 
diálogo, nessa dimensão é fundamento na ação pedagógica, mediada entre sujeito 
e realidade. E no campo do currículo, da formação e da prática docente, evidencia 
inspiração nas práticas pedagógicas do movimento da sala de aula, sem isolá-lo da 
escola na sua globalidade, ao mesmo tempo em que ressalta o exercício do ciclo do 
conhecimento, ressignificando-o. 
 A reorientação do currículo tem que ser significativa para o aluno, não ape-
nas na preservação da natureza (Ecologia Natural) ou no impacto das sociedades 
humanas sobre os ambientes naturais (Ecologia Social), mas num novo modelo de ci-
vilização sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia Integral) que implica uma 
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mudança nas estruturas econômicas, sociais e culturais. O atlas, busca uma proposta 
educativa construída coletivamente pelos sujeitos do campo, condizentes com as suas 
especificidades e com a sua perspectiva contra hegemônica de educação e sociedade.
Essas articulações promovem uma alternativa para a sustentabilidade da produção 
familiar e como parte de um novo modelo de desenvolvimento ecológico e demo-
crático, que constituem no fazer educativo que se consolidam na valorização dos 
conhecimentos do homem/ mulher do campo.
 Portanto, os espaços educativos em que se constroem as relações, em que 
a educação é pensada com os povos tradicionais amazônicos amapaense, para 
que suas particularidades e anseios integrem uma proposta pedagógica que tenha 
representatividade para o coletivo, pois, a educação do campo, das águas e da flo-
resta vislumbra estratégias que ajudem a reafirmar as identidades dos sujeitos que 
habitam esses territórios.

Raimunda Kelly Silva Gomes
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 AAmazônia Amapaense possui uma sociobiodiversidade extraordinária e 
com uma rica diversidade sociocultural. Nesse território, convivem povos indíge-
nas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familiares, pescadores artesanais, cas-
tanheiros, seringueiros e comunidades que se organizam em torno da dinâmica 
estabelecida pelas fronteiras. 
 Essa sociobiodiversidade pode ser facilmente observada no quadro linguístico 
através da diversidade de línguas e falares encontrados na região, bem como na diver-
sidade acerca dos saberes tradicionais no que se refere às práticas culturais (manifes-
tações culturais, dança, música, etc.); confecção de cultura material (cerâmica, cestaria, 
alimentação, instrumentos musicais, etc.) e no etnoconhecimento ligado à diversidade 
biótica dos ecossistemas que constituem a Amazônia Amapaense (por exemplo, o de-
senvolvimento de atividades econômicas, práticas de cura, etc.).
 Considerando essa diversidade de saberes formada a partir do entrelaçamen-
to dos diferentes povos e comunidades que constituem o complexo social da Amazô-
nia Amapaense, nos propomos a organizar um banco de dados digital para a docu-
mentação dos saberes linguísticos, culturais e naturais dos povos e comunidades que 
vivem no território amapaense. Tal banco de dados se constitui como um mecanismo 
eficiente de salvaguarda desses saberes, assim como um suporte para a concepção e a 
elaboração de materiais didático-pedagógicos para serem trabalhados nas escolas do 
Estado do Amapá. É, portanto, nesse cenário que surge a ideia de produzir o Atlas 
Enciclopédico dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense. 

          PARA  
 COMEÇO DE
CONVERSA...
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 A proposição de um atlas enciclopédico sobre os saberes tradicionais e locais 
dos povos e comunidades da Amazônia Amapaense tem como objetivo a valorização 
do conhecimento tradicional e local da sociedade amapaense, bem como uma estra-
tégia pedagógica para uma adequação curricular voltada ao modo de vida dos povos 
das águas, do campo e da floresta, considerando a complexidade socioambiental exis-
tentes nesses territórios, tornando-se, dessa forma, um elemento importante para 
transformar o ensino em algo estimulante, desafiador e inserido no contexto cultural 
e socioambiental dos estudantes. 
 O atlas tem como finalidade articular os saberes locais e tradicionais com 
a práxis educativa nos ambientes formais e não-formais de educação, pois compre-
ende-se que a educação não é apenas o comprimento dos conteúdos estabelecidos, 
mas é uma prática sociocultural que se realiza coletivamente, transforma vidas e 
forma cidadãos comprometidos com o desenvolvimento comunitário. 
 O atlas se apresenta como um recurso didático-pedagógico facilitador 
na formação qualitativa do sujeito. Possibilita também ao professor desenvolver 
atividades significativas, de modo interdisciplinar e transversal, dialogando, dessa 
forma, com as diferentes realidades dos estudantes. Por meio desse material, será 
possível trabalhar produção textual contextualizada, preservação dos recursos na-
turais, valorização da memória e da história local, bem como uma percepção mais 
apurada da construção e transformação da sociedade que, ao ocupar um espaço, 
modifica-o e, nesse processo, acaba por modificar o meio e a própria sociedade.  
 O Atlas se constitui, portanto, como uma ferramenta que busca colaborar na 
construção dialógica entre os processos educativos que primam pelos saberes locais 
dos povos das águas, do campo e floresta e pela compreensão do território como um 
espaço de práticas de transformação e fortalecimento dos usos sustentáveis dos recur-
sos naturais e preservação do modo de vida das populações tradicionais. 
 É importante destacar que essa versão do atlas irá se debruçar mais espe-
cificamente sobre a complexidade sociocultural e ambiental de três territórios da 
Amazônia Amapaense, a saber: o Arquipélago do Bailique, o Carvão (Mazagão), 
e o Beira Amazonas. Nesse sentido, o atlas será direcionado para as Escolas Agrí-
colas Agroextrativistas (EFAs) desses territórios, uma vez que essas instituições 
primam por uma educação baseada nos princípios da Pedagogia da Alternância 
que são: formação integral, associativismo, sustentabilidade e alternância, em que 
os saberes locais e tradicionais são basilares no processo educacional, princípios que 
esse material busca alcançar.
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 O trabalho educacional das EFAs tem uma forte relação com a natureza e 
dialoga com os saberes amazônicos e científicos na construção do conhecimento. 
Procura-se envolver os alunos em práticas pedagógicas emancipatórias e liberta-
doras, bem como busca cultivar o sentimento de pertencimento. Todos os esfor-
ços estão direcionados para que o estudante se torne um cidadão consciente, ativo 
e capacitado para que então reverta todo conhecimento adquirido no ambiente 
escolar e em suas vivências em benefício às suas propriedades e à sua comunidade, 
e que tais benefícios se sustentem e possam trazer melhores condições de vida no 
campo para os que tem na terra o seu sustento e a sua existência ao mesmo tempo.
 Vale ressaltar, ainda, que a escolha desses três complexos sociais e territoriais 
consistiu no fato deles serem áreas prioritárias das unidades territoriais de pesquisa 
e extensão do Núcleo de Desenvolvimento Territorial Sustentável dos Territórios 
Amazônicos Amapaenses (NUTEX). O núcleo é constituído por um grupo de pro-
fessores e técnicos da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) comprometidos 
em promover o desenvolvimento territorial sustentável da Amazônia através da ex-
tensão universitária e da pesquisa científica. 
 As ações desenvolvidas pelo NUTEX são pautadas pelo diálogo per-
manente entre comunidades e universidade na construção de saberes híbridos e 
no fortalecimento de territórios formativos, visando, assim, desenvolver o bem 
viver das populações amazônidas através de três principais frentes: (i) a conso-
lidação das cadeias produtivas dos territórios; (ii) a educação como prática de 
emancipação social; (iii) e a articulação para efetivação de políticas públicas nas 
comunidades. Cabe ressaltar que a opção de se trabalhar com os mesmos terri-
tórios que o NUTEX se justifica pela consonância de se desenvolver atividades 
que apontam para a mesma direção. 
 Aproveitamos para destacar, ainda, que a elaboração desse atlas é fruto de 
um trabalho de pesquisa realizado no âmbito do Programa Institucional de Pós-
-Doutorado (PIPD) também da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), tendo 
como supervisora a professora doutora Raimunda Kelly Silva Gomes. O PIPD busca 
estimular a realização de estudos de alto nível e contribuir com a pesquisa científica 
em áreas temáticas que envolvam as cadeias produtivas e o desenvolvimento humano 
e social na Amazônia Amapaense. 
 No que corresponde à estrutura do atlas, esse material é composto, além des-
ta apresentação, de mais cinco seções. Na primeira, discute-se sobre a definição de um 
atlas, suas características e finalidades. A seção seguinte traz um breve panorama do 
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Estado do Amapá e seus municípios, apontando algumas características que forjam a 
identidade do povo amapaense. A terceira seção se refere ao Arquipélago do Bailique. 
A quarta seção apresenta o território do Carvão (Mazagão). Por fim, a última seção 
se debruça sobre o território do Beira Amazonas. 
 O atlas reúne um conjunto de mapas desses territórios com o intuito de evi-
denciar, como já foi assinalado anteriormente, a diversidade natural e cultural da Ama-
zônia Amapaense; as formas de uso dos territórios no que diz respeito aos recursos 
naturais presentes nesses espaços. Cabe destacar que para a confecção dos mapas que 
compõem esse material tivemos a participação da Professora Doutora Janaina Freitas 
Calado que auxiliou na construção da cartografia dos mapas. Além dos mapas, o atlas 
é composto também por um conjunto de textos explicativos sobre cada território, fo-
tos, ilustrações que visam estimular a valorização dos saberes tradicionais e locais. Ao 
final de cada seção, há também atividades pedagógicas que buscarão debater sobre o 
processo dinâmico e criativo na construção da Amazônia Amapaense.
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 Os atlas podem ser entendidos como uma coleção de mapas ou cartas ge-
ográficas, formando, geralmente, um único volume, publicado em mesmo idioma. 
Os atlas visam representar, por meio de imagens cartográficas, um ou vários temas 
de um determinado espaço geográfico. Através dos atlas, é possível colocar sob os 
olhos do observador/usuário um conjunto de traços que caracterizam um lugar/
espaço/território, a fim de permitir a este usuário o estabelecimento de uma ligação 
entre eles. (RAISZ, 1969, p. 271)
 Atualmente, tem-se observado uma grande diversidade de atlas, com obje-
tivos e funções distintas. Este tipo de obra passa a abranger também um conjunto 
de informações sobre um assunto específico, sistematicamente organizados e co-
nectados através de mapas, textos explicativos, encartes, gráficos, fotografias, etc., 
permitindo ao usuário a oportunidade de estabelecer correlações e comparações 
entre o meio físico, aqui compreendido como um espaço geográfico, e as mais va-
riadas atividades desenvolvidas em sociedade. 
 É importante destacar que os atlas são produzidos para atender diferentes ob-
jetivos, como, por exemplo, planejamento e/ou para elaboração de estudos ambientais, 
urbanos, geopolíticos, econômicos, linguísticos, culturais, educacionais, entre outros. 
 A título de exemplo, podemos citar o Atlas do Brasil: disparidades e dinâ-
micas do território. Esse atlas já está em sua terceira edição e é uma obra essencial 
para quem deseja conhecer a fundo o Brasil. Trata-se de um trabalho que busca 
compreender a dimensão territorial e principalmente as disparidades e dinâmicas 
sociais que forjam o estado brasileiro. O Atlas traz um grande número de mapas 

   AFINAL, 
O QUE É UM 
       ATLAS?
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inéditos sobre o Brasil que, por sua vez, são combinados a textos explicativos que 
procuram retratar os processos sociais, os atores e suas lógicas de organização e 
os fenômenos que deram origem ao estado brasileiro.  

             Fonte: Atlas do Brasil                     Fonte: Atlas do Brasil

 Outro exemplo desse tipo de trabalho é o Atlas Linguístico do Amapá 
(ALAP)1. Essa obra faz parte de um macroprojeto voltado para a análise e a 
documentação do português brasileiro usado na região norte. O ALAP, mais 
especificamente, busca descrever o português falado no estado do Amapá, evi-
denciando o perfil linguístico do falar amapaense no que se refere aos aspectos 
fonéticos (pronúncia) e lexicais. Esse atlas busca contribuir para o entendi-
mento mais coerente da língua e de suas variantes, visando também eliminar 
a visão distorcida que tende a privilegiar apenas uma variedade da língua e 
estigmatizar as demais. Essa obra permite um conhecimento mais detalhado da 
linguagem local, refletindo que língua e cultura traduzem a história de vida das 
pessoas e do lugar que elas ocupam. 

1 O Atlas Linguístico do Amapá é um trabalho organizado por Abdelhak Razky da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), Celeste Maria da Rocha Ribeiro da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e de Romário Duarte 
Sanches da Universidade do Estado do Amapá (UEAP).

IMAGEM DA CAPA DO ATLAS DO BRASIL CONTEÚDO DO ATLAS DO BRASIL



17

 Cabe destacar, ainda, que esse atlas é um valioso apoio para o processo de en-
sino-aprendizagem da língua portuguesa local/regional, pois se configura como um 
trabalho que procura dar subsídios para que se efetive um ensino pautado na variação 
linguística, visto que, com o conhecimento da realidade linguística regional, o pro-
fessor se torna mais capacitado para identificar parâmetros e peculiaridades sociais e 
geográficas da língua que estejam em consonância com os usos locais, os quais lhes 
servirão de modelo no processo ensino-aprendizagem da língua materna. 

Fonte: Atlas Linguístico do Amapá

CAPA DO ATLAS LINGUÍSTICO DO AMAPÁ
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CARTAS LINGUÍSTICAS QUE COMPÕEM A OBRA

Fonte: Atlas Linguístico do Amapá

 No que se refere ao Atlas dos Saberes Tradicionais da Amazônia Amapaense, 
como já assinalado no tópico acima, ele se configura como um atlas enciclopédico de 
caráter pedagógico, pois procura descrever e documentar em um único trabalho os 
saberes locais dos povos e comunidades que vivem no território amapaense, servindo, 
ainda, como um recurso didático para as Escolas Família Agrícolas e Agroextrativis-
tas do Amapá. O objetivo deste atlas é a construção do conhecimento, encaminhando 
o aluno para um estudo contextualizado e crítico da sua realidade. 



19

Atlas
Enciclo
pédico
dos saberes tradicionais 
da Amazônia amapaense
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Notas Gerais
 O Amapá foi um dos últimos territórios a ser incorporado ao estado brasilei-
ro, situando-se no extremo norte do país. O Amapá possui uma área de 142.828.512 
km², sendo delimitado pelo estado do Pará, a Oeste e Sul; pela Guiana Francesa ao 
Norte; pelo oceano Atlântico a Leste; e pelo Suriname a Noroeste. Considerado um 
dos estados mais preservados do país, pois 72% do seu território estão destinados a 

unidades de conservação e terras indígenas; representando 
uma das mais ricas biodiversidades da flora e da fauna do 
planeta ancorada em solo amazônico.
 Estima-se que o Estado do Amapá tenha 877.6133 
habitantes distribuídos em 16 municípios: Macapá, Santa-
na, Laranjal do Jarí; Oiapoque; Porto Grande; Mazagão; 
Tartarugalzinho; Pedra Grande do Amapari; Vitória do 
Jarí; Calçoene; Amapá; Ferreira Gomes; Cutias do Ara-
guary; Itaubal; Serra do Navio; Pracaúba (IBGE, 2021).
 O Amapá está organizado em duas grandes me-
sorregiões: Sul do Amapá e Norte do Amapá, que por sua 
vez, apresentam quatro subdivisões: Oiapoque, Amapá, 
Macapá e Mazagão.

O ESTADO 
   DO AMAPÁ

VOCÊ SABIA?
 
O Amapá está localizado nos dois 
hemisférios: Norte e Sul, sendo que a 
capital Macapá é a única cidade brasileira 
cortada pela Linha do Equador. Para 
demarcar esse privilégio foi construído 
um monumento denominado Marco 
Zero do Equador.
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Mapa do Estado do Amapá 

 O Amapá apresenta uma distribuição espacial irregular, com áreas com ele-
vada concentração populacional (sedes municipais) e outras com populações rarefei-
tas (espaço rural dos municípios) e, ainda, outras com imensos vazios demográficos. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2010), 89,8% da 
população reside em áreas urbanas, restando pouco mais de 10% na zona rural, confi-
gurando o processo de êxodo rural ocorrido espacialmente nos últimos quarenta anos.
 No tópico a seguir, apresenta-se brevemente os municípios do Amapá e suas 
principais características. 

História do Amapá
 A área onde se situa o estado do Amapá teve sua primeira ocupação por parte dos colo-
nizadores portugueses ainda no século XVII. Em 1637, sob o nome de capitania da Costa do Cabo 
Norte, o território foi cedido ao bispo português Bento Manuel Parente e, entre o final do século 
XVII e o século seguinte, a capitania foi alvo de disputas entre ingleses, holandeses e franceses pela 
posse do território que, por sua vez, não saiu dos domínios portugueses. 
 Entre 1900 e 1943, o Amapá encontrava-se anexado ao estado do Pará, passando depois 
para o domínio federal, mas sem dispor, ainda, de autonomia política. Somente quatro décadas 
depois, o Amapá se tornou uma Unidade de Federação.
O Amapá se tornou oficialmente um estado no ano de 1988, quando adquiriu autonomia a partir 
das disposições estabelecidas pela nova  Constituição Federal, promulgada naquele mesmo ano. 
Seu primeiro governador foi Janary Gentil Nunes que tomou posse em 1990.
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Conhecendo os Municípios 
da Amazônia Amapaense

 Macapá é a capital e a maior cidade do estado, concentrando 
60% de toda a população do território amapaense. O munícipio de Macapá se 
situa na região Sul do estado, estendendo-se à margem esquerda do majestoso 
rio Amazonas. A capital amapaense é cortada pela linha do equador até a nas-
cente do rio Maruanum, possuindo as seguintes localidades: o Arquipélago de 
Bailique, território que será apresentado em mais detalhes na próxima seção 
deste material; e o distrito de Fazendinha.  

 Santana, situada na margem esquerda do rio Amazonas, é o segun-
do maior município do Amapá e um dos mais importantes do estado, compondo 
a região metropolitana de Macapá. O município de Santana é conhecido como 
porta de entrada fluvial do Estado. Em seus portos, chegam e partem navios e 

barcos que fazem linha para Belém (PA) e outras cida-
des do Pará e da Região Norte. Também possui o porto 
específico para receber navios cargueiros de grande porte 
de bandeira internacional. O município mantém, ainda, 
sob o seu domínio, o Distrito Industrial do Amapá. Lá 
funcionam diversas empresas e indústrias.

 O município Pedra Branca do Amapari 
está localizado na parte central do Estado, pertencendo à 
mesorregião Sul do Amapá. A história do município se desenvolve 
em quatro momentos principais. O primeiro corresponde às 
atividades agrícolas, com o desenvolvimento das culturas de arroz 
e mandioca que garantiram o abastecimento da população 
instalada nas proximidades, especialmente no munícipio 

do Serra do Navio. A segunda está atrelada à abertura da rodovia Perimetral 
Norte. No terceiro momento, houve uma explosão demográfica no munícipio em 
decorrência da implementação de projetos de mineração na região. Com o declínio 
das atividades ligadas à mineração teve o retorno às práticas agrícolas que, nesse 
momento, são impulsionadas pelos financiamentos federais. Hoje, no entanto, a 
economia do município é marcada pela agricultura e pela pecuária de subsistência. 

VOCÊ SABIA?
 
A construção do Porto de Santana, 
antigo Porto de Macapá, foi iniciada 
em 1980, com a finalidade original de 
atender à movimentação de mercadorias 
por via fluvial, transportadas para o 
Estado do Amapá e para a Ilha de 
Marajó. Mas, por conta da sua posição 
geográfica privilegiada, tornou-se 
uma das principais rotas marítimas de 
navegação. O porto está localizado na 
margem esquerda do rio Amazonas, no 
canal de Santana, em frente à ilha de 
Santana e está a 18 km do município de 
Macapá, capital do Amapá.
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Vale ressaltar que Pedra Branca do Amapari possui também grandes áreas florestais 
com cachoeiras e a famosa Serra do Tumucumaque, um dos pontos mais altos do 
estado, o que propicia o turismo de aventura. Além disso, a área concentra diversas 
comunidades indígenas dos grupos Tiriyó, Kaxuyana, Aparaí e Waiana. 

 Serra do Navio está situado no Sul do Amapá, há 210 km de dis-
tância da capital e o acesso se dá pela BR-210 (Perimetral Norte). A história da cidade 
está intimamente ligada à implementação de grandes projetos de mineração, tendo 
sido projetada com o objetivo de abrigar os funcionários da Vila Operária da Icomi. 
Porém, com a desativação da mineradora, a cidade passa por profundas transforma-
ções, ganhando o status de cidade “fantasma”. Há, ainda hoje, empresas mineradoras 
na região, mas em menores proporções. Além da mineração, também se destaca no 
município a produção do cupuaçu. No mês de setembro, a cidade organiza o Festival 
do Cupuaçu. O evento celebra a alta produção da fruta, com comercialização de polpa 
e seus derivados; da semente do cupuaçu também se produz chocolate branco. Por fim, 
vale pontuar que uma das atrações de Serra do Navio são as temperaturas mais baixas 
em determinadas épocas do ano que atrai turistas para a cidade.  

 Ferreira Gomes está situado na mesorregião Sul do Amapá, 
distante 142 km da capital Macapá. O município é conhecido pelo Carnaguari, 
um carnaval fora de época que ocorre, em geral, no mês de agosto ou setembro. 
As principais atividades econômicas desenvolvidas em 
Ferreira Gomes são a pecuária, agricultura de subsistên-
cia, destacando-se a plantação de pinus e laranja. Atual-
mente, observa-se também o crescimento da piscicultu-
ra, sobressaindo-se a pesca de tucunaré, sarda e cará. 

 Porto Grande é um município que 
está localizado na parte central do Amapá, pertencendo 
a mesorregião de Macapá. No passado, o município era um grande polo de pro-
dução agrícola. Atualmente, Porto Grande se destaca apenas como produtor de 
abacaxi, laranja e milho.  

 O município Itaubal do Piririm está localizado na região les-
te do estado, pertencendo a mesorregião Sul do Amapá. Itaubal se caracteriza por 
suas diversas comunidades, inclusive as quilombolas; pela extração de matérias-pri-
mas existentes no município, como madeira, pesca, palmito, além da pecuária. As 

VOCÊ SABIA?
 
Na década de 70, foi inserida em 
Ferreira Gomes a plantação de pinus 
por uma companhia multinacional, 
para a indústria de celulose. 
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principais fontes de economia são a agricultura e a pecuária, sendo 
que a agricultura é de subsistência. A pecuária se baseia em 

rebanhos bubalinos, bovinos, equinos e ovinos. O extrativis-
mo vegetal está voltado para a extração de madeira, sendo 

as principais espécies: andiroba, pau mulato, cedro e virola. 
Grande parte dessa madeira é comercializada em toras. A pesca 

artesanal tem também um papel fundamental para alimentar a população no mu-
nicípio. Vale destacar que na segunda quinzena de novembro ocorrem os festejos 
de São Benedito que, além de mobilizar o município inteiro, ainda atrai visitantes, 
principalmente, da capital Macapá. 

 O município de Mazagão, localizado na região Sul do Amapá, foi 
fundado oficialmente em 15 de novembro de 1915, mas o município teve origem 
no século XVIII, com a fundação de Mazagão Velho pela Coroa Portuguesa, para 
abrigar famílias vindas da Mazagão Africana, uma colônia portuguesa no Marro-
cos que foi desativada para ser transferida para o Brasil. A história de Mazagão 
está, portanto, diretamente relacionada à expansão política de Portugal na África 
e das lutas decorrentes da tentativa de dominação cristã sobre o islamismo na-
quele continente (RABELO et al., 2005).  Atualmente, o município possui três 
distritos, Mazagão sede, Carvão do Mazagão e Mazagão Velho, com uma popu-
lação estimada em 22.468 habitantes (IBGE, 2021). Economicamente, Mazagão 
se destacou pela sua agricultura e pelo setor oleiro-cerâmico, ambos em declínio 
na região. Na atualidade, o setor público, especialmente o municipal, é a base da 
economia local; o comércio está em ascensão depois que o município passou a 
integrar a chamada Região Metropolitana, junto com Santana e Macapá, após 
a inauguração da ponte sobre o rio Matapi. O setor primário está representado 
pela criação de gado bovino, bubalino, suíno, caprino e equino, avicultura e pesca. 
No extrativismo, são importantes a cultura de castanha-do-Brasil, a extração de 
madeira para a fabricação do carvão e de móveis e, ainda, a extração do látex da 
seringueira, comercializada fora do Estado. 

 O município de Laranjal do Jarí, situado no Sul, do Amapá 
ficou bastante conhecido por abrigar funcionários que trabalhavam na fabricação 
de celulose (matéria-prima do papel) do lado paraense da fronteira. Hoje, o setor 
entrou em declínio e essa atividade industrial já não move a economia da cidade. 
Vale ressaltar também que em Laranjal do Jari está localizada uma cooperativa 
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que vende produtos retirados da floresta (óleo de castanha, andiroba, breu branco, 
etc.) para uma grande indústria de cosméticos, destacando-se, desse modo, no 
setor do extrativismo vegetal na região.

 O município de Vitória do Jarí está localizado na parte Sul do 
Amapá. O acesso à cidade ocorre por vias terrestre e/ou fluvial. As principais ativida-
des econômicas do Vitoria do Jari são: a agricultura, com escoamento da produção, 
com destaque para as plantações de milho, banana e mandioca; cooperativas voltadas 
para o extrativismo. A economia do município gira em torno também de uma fábrica 
de celulose, sediada na cidade vizinha, no Estado do Pará, que mantém em seu qua-
dro de funcionários vários empregados oriundos de Vitória e da extração de caulim, 
também de uma empresa do lado do Pará.

 O município do Oiapoque está localizado no extremo Norte do 
Amapá, há 590 km da capital Macapá. O acesso ao município ocorre, sobretudo 
pela BR – 156, mas é possível também chegar à cidade por via fluvial e aérea. O 
Oiapoque é a única cidade do estado que tem fronteira internacional, fazendo limi-
te com a Guiana Francesa, território francês na América do Sul. Cabe destacar que 
habitam no município quatro povos indígenas, são eles: Karipuna, Palikur, Galibi 
Marworno, Galibi kalinã. Estes povos ocupam três Terras Indígenas (TI Uaçá, TI 
Juminá e TI Galibi), demarcadas e homologadas, que abrangem 23% da extensão 
territorial do município de Oiapoque. 

 Calçoene está situado na mesorregião Norte do Amapá, distante cer-
ca de 356 km da capital Macapá, com acesso pela BR-156 e por via marítima. As 
principais atividades econômicas desenvolvidos no município são: a agropecuária, a 
silvicultura, o extrativismo, a garimpagem e a pesca, sendo que essas duas últimas são 
as ocupações predominantes no município. Calçoene se destaca, ainda, por possuir o 
Parque Arqueológico do Solstício. No local, existe um círculo de pedras, que se supõe 
ter sido construído como um antigo observatório indígena. Há, ainda, a praia do 
Goiabal, bastante procurado pelos visitantes, que fica a 14 km da sede do município. 
O local é banhado pelo Oceano Atlântico e o acesso é por uma estrada de terra.  

 Tartarugualzinho está situado Sul do Amapá, na mesor-
região denominada Amapá. O munícipio se desenvolveu em torno da instalação 
de uma empresa multinacional de celulose que gerou um grande fluxo de mi-
gração para o munícipio. Cabe destacar que há, ainda, no município uma área 
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de floresta preservada e áreas propicias à realização de passeios ecológicos e 
pesca esportiva. Tais atividades vêm proporcionando ao município o desenvol-
vimento de um turismo ecológico.  

 Cutias do Araguari está situado na mesorregião Sul do Ama-
pá, o acesso se dá por via terrestre ou marítima. O município desenvolve uma 
agricultura voltada, principalmente, para a cultura de milho e mandioca, esta úl-

tima usada na produção da famosa farinha de pacuí. Cutias 
desenvolve, ainda, uma pecuária, em especial, da 
criação de búfalos; a pesca artesanal do pirarucu 
e a extração de área utilizado na construção civil. 

Destaca-se também o fenômeno da pororoca que 
atrai surfistas de todo o mundo, dando ao município fama 

internacional. No entanto, hoje, não é mais possível vivenciar este fenômeno natu-
ral devido à implantação de hidrelétricas no rio Araguari. 

 Pracuúba está localizado na região central do Estado, pertencendo 
à mesorregião Norte do Amapá, com acesso pela BR-156 e uma estrada vici-

nal. O município se destaca pela comercialização de diversas espécies de 
pescado, em especial a gurijuba, que, além da carne, produz a grude 

(a bexiga natatória), de grande valor de exportação por servir 
para fabricação de colas e até cosméticos. Observa-se, ainda, 
que a atividade pesqueira de caráter artesanal é bastante fre-

quente nos rios e igarapés do município, principalmente a pesca 
de espécies como pirarucu, trairão e tucunaré. A agricultura é ainda incipiente, 

voltada para a subsistência. A pecuária é um setor que impulsiona também a econo-
mia do município, destacando-se na criação de bovinos e bubalinos. Grande parte do 
rebanho abastece os mercados de Macapá. No que se refere ao extrativismo, o produ-
to que se sobressai é o açaí. Em relação às atividades turísticas no município, passeios 

e banhos nos lagos e igarapés e a pesca esportiva têm atraído 
inúmeros turistas para Pracuúba. 

 O município de Amapá está localizado no 
Norte do estado, distante 312 km da capital Macapá. O 
acesso à sede da cidade se dá pela BR-156, por via marítima 
e aérea. As atividades econômicas desenvolvidas no muni-
cípio são a pecuária, com destaque para a criação búfalos; e 

VOCÊ SABIA?
 
 Base Aérea do município do 
Amapá começou a ser construída em 1941 
e, por conta de sua posição estratégica, 
próxima à costa do Atlântico, foi muito 
utilizada para o atracamento de dirigíveis, 
os famosos Zepelim, também conhecidos 
como Blimps, especializados em detectar 
submarinos nazistas. Esses dirigíveis foram 
essenciais no combate e afundamento de 
dois submarinos alemães que perseguiam 
navios mercantes na costa brasileira.
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a pesca. No que se refere ao turismo, uma opção que a cidade oferece é a visitação às 
ruínas base aeronaval, construída e dirigida pelos Estados Unidos durante a Segunda 
Guerra. A construção em ruína junto com antigos tratores, caminhões e até tanques 
de guerra fazem com que o local seja uma espécie de museu a céu aberto.

Diversidade da   Amazônia Amapaense  

 O Amapá está inserido no bioma Amazônico, possuindo uma cobertura 
vegetal formada por florestas de terra firme e várzea e por uma vegetação litorânea 
coberta por manguezais. Pode-se observar, ainda, áreas com 
vegetações típicas do cerrado. O Amapá é o estado brasi-
leiro mais bem preservado ambientalmente, pois mantém 
intacta quase a totalidade da floresta amazônica, que cobre 
90% do seu território.
 O Estado se destaca também por possuir uma vas-
ta rede fluvial, o que proporciona a utilização dos rios para 
o deslocamento de pessoas e desenvolvimento de ativida-
des econômicas. O Amapá, a exemplo de toda a Amazônia, 
tem na navegação fluvial a principal base de seu sistema de transporte. A existência 
de rios navegáveis constitui um fator decisivo no processo de desenvolvimento da 
região e de formação identitária. 
 A Amazônia Amapaense se caracteriza, sobretudo, por sua rica sociobiodi-
versidade constituída por um complexo quadro linguístico, cultural e natural. Nesse 
território, convivem povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores familia-
res, pescadores artesanais e comunidades que se organizam em torno dos recursos 
naturais que a Amazônia oferece e da dinâmica de fronteira.
 Essa diversidade sociobiocultural pode ser facilmente observada, como já men-
cionamos anteriormente, no quadro linguístico, através das variedades de línguas e fa-
lares encontradas na região, bem como na pluralidade de saberes tradicionais, no que 
ser refere às práticas culturais (manifestações religiosas, de cura, dança, música, etc.); 
confecção da cultura material (cerâmica, cestaria, alimentação, instrumentos musicais, 
etc.); atividades econômicas e no etnoconhecimento relacionado ao meio ambiente.
 A história do Amapá e a sua formação etno, social e cultural estão intima-
mente ligadas à cultura dos povos indígenas e das várias etnias negras que foram 
retiradas do continente africano e escravizadas no território brasileiro. 

VOCÊ SABIA?
 
No estado do Amapá, 72% do território 
do Estado são protegidos. As terras 
públicas estão distribuídas entre o 
controle da FUNAI, (6,30%); IBAMA, 
(30,96%) INCRA, (40,45%), e apenas 
40.605 km2 (22,27%) está sob o 
controle do governo do estado.
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 Vivem na Amazônia Amapaense etnias indígenas dos principais agrupa-
mentos da América do Sul, a saber: família Tupi-Guarani (Wajãpi); Karibi (Galibi, 
Wayana, Apalaí) e Aruák (Palikur). Há, ainda, a presença dos grupos Karipuna e 
Galibi-Marworno, falantes de variedades do Kheuól, crioulo de base francesa perten-
centes ao subagrupamento dos Créoles guyanais (SANCHES, 2019; OLIVEIRA; 
VASCONCELOS, 2019). Esses grupos indígenas estão distribuídos em cinco gran-
des reservas que representam 8,6% de todo o território amapaense.

Mapa com as áreas indígenas do Amapá
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 No que se refere à tradição negra na Amazônia Amapaense, destaca-se as 
várias comunidades afrodescendentes e quilombolas presentes no Amapá. Em todo o 
Estado são mais de 200 comunidades quilombolas identificadas. O elevado número 
de comunidades quilombolas no Amapá consolida a importância da cultura negra 
para a formação da identidade sociocultural do Estado, bem como demonstra que 
esse ente federativo amazônico localizado no extremo norte do país como um dos 
mais relevantes para as políticas públicas de regularização de territórios étnicos. O 
Mapa a seguir apresenta a localização aproximada das áreas onde se encontram as 
comunidades quilombolas do Amapá. 
 A formação da maioria das comunidades quilombolas tem origem em dois 
principais movimentos de ocupação do território. O primeiro corresponde à fuga da 
escravidão e à ocupação de áreas em lugares estratégicos e de difícil acesso como a 
beira dos rios. O segundo está relacionado à migração familiar em busca de terras ou 
trabalho. Mas observa-se também, em menor escala, a formação de comunidades cuja 
origem está vinculada aos casamentos de brancos proprietários de terras com negros 
descendentes de escravizados (SILVA, 2015).
 A formação das comunidades quilombolas do Amapá era marcada pela pre-
sença de africanos e índios, fugitivos, na sua maioria, das cidades de Macapá, Maza-
gão, Guiana Francesa e do Baixo Amazonas-Pará. As comunidades se concentraram 
em dois pontos importantes, no rio Araguari e nas cercanias do rio Pedreira. 

Mapa com as áreas onde estão localizadas 
as comunidades quilombolas
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Comunidades Quilombolas do Amapá 
Certificadas pela Fundação Cultural Palmares

MUNICÍPIO COMUNIDADE

Macapá

Lagoa dos Indíos 
Conceição do Macacoari
Mel da pedreira
Ilha Redonda
Rosa
São José do Mata Fome
São Pedro dos Bois
Ambé
Porto do Abacate
São João do Matapi
Curralinho
Ressaca da Pedreira
Santo Antônio do Matapi
São José do Matapi do Porto do Céu
Santa Lúzia do Maruanum I
São João do Maruanum II
Curiaú
Campina Grande
Carmo do Maruanum

Santana

São Raimundo do Pirativa
Engenho do Matapí
Nossa Senhora do Desterro dos Dois 
Irmãos
Alto Pirativa
Cinco Chagas
Igarapé do Lago

Calçones Cunani
Oiapoque Kulumbú do Patuazinho

Tartarugalzinho São Tomé do Aporema

Ferreira Gomes Igarapé do Palha
Itaubal do Piririm São Miguel do Macacoari

Laranjal do Jari São José
Vitória do Jari Taperera

Mazagão Lagoa do Maracá
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 A partir dos aquilombamentos do Araguari, os escravos fugitivos ocuparam 
grande território ao longo do rio Matapi, afluente do Araguari, e redondezas, inician-
do um processo de migração pelos igarapés e rios afluentes. Partindo do rio Pedreira, 
se distribuíram, também, pela região do Vale do rio Pedreira. Esses dois grandes ter-
ritórios, hoje zonas rurais dos munícipios de Macapá e Santana, são onde se concen-
tram o maior número de comunidades negras do estado e a maioria das certificadas 
como autorreconhecidas remanescentes de quilombolas. 
 Fora dessa área, encontram-se poucas comunidades: Cunani, em Calçoene, 
Kulumbú do Patuazinho, no Oiapoque, São Tomé do Aporema, em Tartarugalzinho, 
Igarapé do Palha, em Ferreira Gomes e Conceição do Macaoari, em Itaubal, como 
pode ser observado no mapa e no quadro acima.

Principais Atividades Econômicas 
Desenvolvidas no Amapá

 A economia do Amapá é liderada pelo setor terciário, segmento pautado 
no oferecimento de serviços e na prática de comércio, seguido pelas atividades: 
agrícolas, extrativistas e pecuária. 
 O extrativismo constitui um importante setor eco-
nômico e social no Estado do Amapá, que envolve cadeias 
produtivas centradas na relação de vida das populações tra-
dicionais e no mercado de produtos florestais relevantes, 
entre os quais se destacam: o açaí (fruto e palmito) casta-
nha-do-Brasil, as sementes oleaginosas (por exemplo, a an-
diroba) e a pesca artesanal.
 Destaca-se também, no Estado do Amapá, o setor Pecuário. Esse segmento 
é representado pela criação de gado bovino, bubalino, suíno, ovino e caprino, sendo 
que apenas os dois primeiros são representativos para a economia do Estado. Gran-
de parte desses rebanhos é criado de forma extensiva em pastagens naturais, com 
destaque para os rebanhos bubalinos. A mão-de-obra utilizada nessa atividade é, na 
sua maioria, familiar. 
 O Estado, ainda, possui um grande potencial mineral, com destaque, hoje, 
para a exploração do ouro, caulim e manganês. Esse último já foi a base da econo-
mia amapaense, perdendo sua importância com o esgotamento das jazidas. 

VOCÊ SABIA?
 
Desde 1995, com a criação do Programa 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Amapá (PDSA), o governo do estado 
busca desenvolver ações que associam o 
crescimento econômico e a preservação 
ambiental.
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Manifestações Culturais 
do Estado do Amapá

 De modo geral, o Marabaixo e o Batuque são as expressões culturais que 
mais se destacam no Estado do Amapá. Tais manifestações estão intimamente liga-
das à cultura negra, simbolizando a fé, a resistência e a tradição desses povos. 
 Destaca-se, ainda, que o Marabaixo e o do Batuque se confundem também 
com a fé religiosa, mais especificamente a fé católica, pois muitas comunidades afro-
descendentes e quilombolas, onde essas manifestações culturais ocorrem, iniciaram 
tais festejos com o objetivo de agradecer os santos uma graça alcançada.

Mapa com as principais atividades econômicas 
desenvolvidas no território amapaense
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Marabaixo

 Marabaixo é uma expressão cultural de devoção 
e resistência com origem nas comunidades negras do es-
tado do Amapá. A tradição do Marabaixo se manifesta 
por meio da dança e das cantigas denominadas ladrão, 
espécie de poesia oral. Os ladrões são versos que expres-
sam os acontecimentos corriqueiros ou extraordinários do 
cotidiano sejam eles vivenciados em âmbito pessoal ou 
comunitário que, por sua vez, são musicados por meio de 
toques das caixas, instrumentos de percussão em formato 
cilíndrico fabricados a partir da escavação do tronco de 
uma madeira e recoberta por duas peles devidamente tra-
tadas para essa função. 
  O Marabaixo acontece primordialmente no contexto das festivida-
des religiosas ligadas ao catolicismo popular, sendo a manifestação compreendida 
enquanto oferta aos santos e santas de devoção em agradecimento pelas graças alcan-
çadas e pela proteção dirigida à comunidade.
  A dança realizada no Marabaixo é executada por homens, mulhe-
res e crianças, formando um círculo que se movimenta ao ritmo dos tocadores e das 
cantadeiras. A sonoridade do Marabaixo, por sua vez, é estabelecida por um toque 

padrão, que é responsável pelo acompanhamento musical dos ladrões. 
Mas essa sonoridade pode mudar conforme o gosto e criativi-
dade dos tocadores. Esses toques podem apresentar diferenças, 
compreendidas pelos detentores como especificidades de cada 
comunidade e de cada tocador. Os sons produzidos pelas cai-

xas também exercem funções de delimitação entre um momento 
lúdico e o ritual quando nesta última ocasião o toque se torna 
mais vibrante. O universo do Marabaixo inclui, ainda, vesti-
menta própria, na qual as mulheres usam trajes constituído 

por ampla saia rodada, florida e colorida, blusa com babados, san-
dália ou sapatilha, flor no cabelo, brincos, pulseiras e colares; alimentos e bebidas 
servidas durante as apresentações, como por exemplo, o caldo de carne e legumes e 
a gengibirra, produzida a partir da cachaça e do gengibre, ambos servidos nos Ma-
rabaixos de Macapá e de algumas comunidades rurais do Estado; o beiju cica, feito 

VOCÊ SABIA?
 
O nome da manifestação cultural 
remonta às mortes de negros 
escravizados em navios negreiros 
que eram jogados na água. Em sua 
homenagem, hinos de lamento eram 
cantados mar abaixo, mar acima. 
Posteriormente, o Marabaixo se 
integraria à vivência religiosa das 
comunidades negras do Amapá, que 
o realizavam quando, por meio de 
promessas, alcançavam as graças 
pedidas às suas entidades de devoção. 
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à base de mandioca e do chocolate, produzido com cacau regional e servido apenas 
no Marabaixo da Festa do Divino Espírito Santo em Mazagão Velho.
 Em, Macapá, o rito do Marabaixo acontece em conformidade à devoção ao Divi-
no Espírito Santo e à Santíssima Trindade e ocorre em consonância com o período festivo 
católico, iniciado no sábado de aleluia, prosseguindo até o dia de corpus christi. Este período 
de comemorações é denominado Ciclo do Marabaixo e se caracteriza pelo acontecimento 
de vários rituais promovidos pelas associações de Marabaixo de Macapá, a saber: 

(i) Sábado do Mastro - 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; 

(ii) Domingo do Mastro -  dia em que o tronco percorre 
em cortejo as ruas dos bairros onde as festas ocorrem; 

(iii) Quarta-feira da Murta - quando acontece um cortejo 
pelas ruas dos bairros com os ramos de murta na mão;

(iv)  Quinta-feira da Hora -  quando o mastro é en-
feitado com a murta e levantado na frente da casa do 

VOCÊ SABIA?
 
Murta é uma planta com cheiro peculiar 
que de acordo com a crença do Marabaixo 
espanta os “maus olhados” e traz felicidade.
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festeiro ou nas respectivas asso-
ciações; 

(v)  Derrubada do Mastro - últi-
mo dia de festa, quando também 
é escolhido o festeiro para o ano 
seguinte.

 Durante este período, nas casas dos festeiros ou 
nas sedes das associações de Marabaixo da capital ocor-
rem ladainhas e novenários, além das missas celebradas nas 
igrejas dos bairros Laguinho e Favela, redutos tradicionais 
da prática do Marabaixo em Macapá. 
 Nas comunidades rurais, o Marabaixo é oferecido em conformida-
de com a santidade de devoção de cada localidade, por exemplo: São Tomé, 
comunidade Carvão; Divino Espírito Santo, Mazagão 
Velho; Sagrada Família, Campina Grande; São Sebas-
tião, Ilha Redonda; São José, Abacate da Pedreira; San-
tíssima Trindade, Casa Grande; Divino Espírito Santo, 
Ressaca da Pedreira; Santa Maria, Curiaú; Nossa Se-
nhora da Assunção, Torrão do Matapi; São Sebastião, 
área urbana do município de Mazagão.

Batuque

 O Batuque é uma manifestação cultural também de tradição afrodescen-
dente presente em comunidades quilombolas da zona rural do Amapá. O Batuque 
surgiu entre os negros escravizados com o objetivo de comemorar as parcerias e 
união dos seus pares por meio da dança e de reuniões alegres (SILVA, 2014). Atu-
almente, o Batuque, assim como o Marabaixo, é uma festa dedicada aos santos 
padroeiros das comunidades em que essa expressão cultural se realiza. 
 O rito do Batuque mistura rezas, ladainhas, testemunhos de graças al-
cançadas através dos santos homenageados na festividade. No Batuque, uma das 
características mais marcantes é a participação predominante dos homens, sendo 
que na cúpula, somente uma mulher pode participar ocupando o papel de madri-

VOCÊ SABIA?
 
Na maioria das comunidades, as 
celebrações religiosas obedecem um 
calendário próprio, que pode diferenciar-
se ou não do calendário do ciclo de 
Macapá. Os ritos de levantamento, 
decoração e derrubada de mastros, 
ladainhas, novenas, missas e escolha de 
festeiros também integram as celebrações 
realizadas pelas comunidades.

ASSOCIAÇÕES E GRUPOS 
DE MARABAIXO 

 
- Associação Cultural Berço do     Marabaixo  
    (ACBM), Bairro Favela.
- Associação Cultural Raimundo Ladislau 
   – ACRL (Bairro Laguinho) 
- Associação Folclórica Cultural Raízes 
   da Favela – AFCRF (Bairro Favela) 
- Associação Folclórica Marabaixo do 
   Pavão – AFOMAPA (Bairro Laguinho)
- Associação Zeca e Bibi Costa – 
   AZEBIC (Bairro Favela)
- Associação cultural Raizes do Bolão 
    (Quilombo do Curiaú)
- Herdeiros do Marabaixo (Macapá)
- Marabaixo do Laguinho (Macapá)
- União dos Devotos de Nossa Senhora 
    do Igarapé do Lago (Santana)
- Grupo devotos de São Benedito
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nha da bandeira. Ao restante das mulheres, fica a respon-
sabilidade pelo trabalho da cozinha que vai do preparo a 
distribuição da comida. Os alimentos servidos no festejo 
são à base de carne bovina, legumes e farinha de mandioca.  
 O universo do batuque inclui, além da dança, o canto 
denominado bandaias ou simplesmente canto do batuque. Os 
versos da bandaias transmitem alegria, celebra 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. 
As bandaias são acompanhadas por tambores chamados de 
amassador (com som mais grave) e macaquito (com som mais 
agudo), pandeiro e/ou pau de chuva. 

Zimba

 Destacamos, ainda, a manifestação cultural denominada Zimba, dança 
também de matriz africana, realizada na comunidade do Cunani, município de 
Calçoene. No Zimba, os zimbeiros e zimbeiras (denominação dada aos que dan-
çam o Zimba) se organizam em um círculo e se movimentam de forma contrária 
ao sentido do relógio ao som da música embalada por dois tambores e duas varas 
que ditam o ritmo da dança. Os instrumentos utilizados no Zimba são confec-
cionados pela própria comunidade. 

Turé

 O Turé1 é uma festa indígena dos povos do vale do Uaçá, munícipio do 
Oiapoque, no extremo norte do Amapá. O ritual do Turé é realizado para agradecer 
os seres sobrenaturais e invisíveis que vivem no “Outro Mundo”, chamado Karu-
anã, pelas curas que eles propiciaram por meio de práticas xamânicas dos pajés. O 
Turé é feito no lakuh, cercado por varas chamadas de pirorô que são enfeitadas com 
bolas de algodão e ligadas por fios onde são presas penas brancas de garça. O Turé 

1 As informações sobre o Turé foram retiradas do livro O Turé dos povos indígenas do Oiapoque, uma obra organiza-
da pelo Museu do Indío e do Plano Setorial do Estado do Amapá - culturas populares -: Festas juninas e Carnaval/
Afro-Amapaense.
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Pode ser realizado a qualquer momento, mas o “verdadeiro”, o tradicional é feito 
durante a lua cheia de outubro, quando são produzidos grandes bancos de Cobra 
Grande e Jacaré, pintados os mastros e levantado o lakuh. O banco usado pelo pajé 
no ritual fica no pé do mastro principal, ao lado do pakará, o cesto onde ele guarda 
o maracá, cigarros de tauari e outras coisas. Ele canta para chamar os Karuãna, que 
somente o pajé pode ver, e usa o maracá e os cigarros de 
tauari para viajar ao Outro Mundo.
 No ritual os homens se vestem com pedaços de pano 
vermelho preso à cintura e chamado de kalembê. Usam bu-
txiê (enfeite usado por homens e mulheres durante a dança), 
kuhun (enfeite utilizado por homens e mulheres na cabeça) 
de penas de arara e plimaj (enfeite usado apenas por ho-
mens) na cabeça. As mulheres enfeitam o corpo com colares 
de miçangas e butxiê, além de pintarem o rosto, braços e 
barriga com marcas diferentes. Elas usam também saia de 
buriti ou de pano nas cores vermelha ou verde e as blusas po-
dem ser também de buriti ou pano. Em algumas ocasiões as 
mulheres vestem sutiã feito de cuias. A festa costuma durar 
até o caxixi (bebida tradicional) terminar, uma, duas ou três 
noites, parando no início da manhã e retornando no final da 
tarde. No intervalo da dança toca-se o cuti (buzina).

VOCÊ SABIA?
 
Para dançar o Turé é preciso de 15 a 25 
pares de dançarinos no lakuh, estes são 
os que vão imitar os Bichos ou Karuãna. 
E há pequenas diferenças na coreografia 
da dança entre os Karipuna e os Galibi-
Marworno. No primeiro momento, a 
dança é normal. Ela começa no final 
da tarde com a dança do gengibre. 
Quando dá meia-noite começam as 
imitações dos Bichos. Nesse momento 
é preciso começar imitando um grande 
Karuãna, como os Bichos da floresta 
(Djab dã bua), as Ondas (lamê), o 
Golfinho (masuê), Tucano (ghobek), o 
Sapo (khapô/kapô) e principalmente 
a Cobra Grande (ghã kulev/aramari/
wamuí), que sempre aparece no turé 
dos Galibi-Marworno para finalizar a 
festa. Para que isso aconteça é preciso 
fazer uma dança especial, a kulev, para 
mandar a Cobra Grande de volta ao 
Outro Mundo. A kulev é feita alguns 
dias depois que termina a primeira 
parte do Turé e sem ela o pajé não pode 
terminar o o ritual Turé, pois a Cobra 
Grande fica vagando invisível pela 
aldeia. Cabe destacar que para cada 
dança há também um canto diferente.
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O ARQUIPÉLAGO 
DO BAILIQUE

Apontamentos Iniciais 
Sobre o Território 

 O Arquipélago do Bailique está geograficamente localizado na Foz do rio 
Amazonas, fazendo limite ao Norte com o rio Araguari, ao Sul com o Canal do 
Norte, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com a região do Pacuí, numa 

área distrital rural do município de Macapá. Esse território 
é formado por oito ilhas, são elas: Ilhas do Bailique, Brigue, 
Curuá, Faustino, Franco, Marinheiro, Igarapé do Meio e 
Parazinho, sendo que esta última não é habitada. O Bailique 
conta com uma população de aproximadamente 10 mil pes-
soas distribuídas em 53 comunidades. Nos mapas a seguir, 
segue a localização das ilhas.
O nome Bailique remete, segundo os próprios moradores 
locais, à frase “ilhas que bailam”, em referência à caracte-
rística oscilante das terras do arquipélago, que se movem 
de tempos em tempos devido às forças de rio e mar sobre 
as faixas de terra, tendo como um dos principais fatores de 
influência as famosas pororocas do local, como contam a 
narrativa dos comunitários.

VOCÊ SABIA?
 
 O Bailique fica a cerca de 180 km da 
cidade de Macapá, capital do Estado 
do Amapá, e seu acesso se dá apenas 
por barco em uma viagem que dura 
aproximadamente 12 horas ou de 
voadeira, onde o tempo da viagem 
diminui para cinco ou seis horas. A 
viagem de Macapá ao Bailique tem seu 
fim na comunidade de Vila Progresso, 
a maior e principal vila do Bailique. O 
lugar concentra a maioria dos serviços 
públicos, como saúde, ensino de nível 
médio, além de bancos, correios, campo 
de futebol, servindo como espécie 
de centro urbano para as demais 
comunidades do arquipélago.
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 A localização geográfica e a influência dos diferentes ecossistemas que for-
mam o arquipélago proporcionam a seus moradores uma paisagem e uma biodiver-
sidade únicas, gerando também uma rica diversidade de conhecimento tradicional 
acerca dos elementos que compõem esse território. 

Mapa do Arquipélago 
do Bailique
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 Os moradores do Bailique possuem um modo de vida próprio que está 
ligado profundamente ao ecossistema presente nesse território, mantendo, desse 
modo, uma relação sustentável com os rios e as florestas que formam esse espaço. 
Vale destacar que, em virtude dessa relação tão profunda entre os moradores do 
Bailique e o meio ambiente, é possível encontrar um grande o número de ho-
mens e mulheres que detêm o conhecimento dos saberes tradicionais vinculados 
à biodiversidade da região. Encontra-se nas comunidades distribuídas ao longo 
do arquipélago inúmeras pessoas que têm um amplo conhecimento sobre o clima, 
rios, floresta, plantas e remédios caseiros, são eles: pescadores, agricultores, partei-
ras, benzedeiras, erveiras, puxadores, curandeiros. Esse conhecimento tradicional 
possibilita aos moradores locais sua sobrevivência, no que se refere à alimentação, 
deslocamento no território e atendimento primário a saúde. 

 As comunidades do Arquipélago se autodenominam comunidades tradicionais, con-
forme disposto na convenção 169/OIT, na Lei No11.284/2006 e no artigo 3º do Decreto Nº. 
6.040/2007, pois desenvolveram ao longo de gerações, características peculiares de organização 
social e uso da biodiversidade local, com forte interação e interdependência com o ecossistema 
local (várzea estuarina), determinado por influência diária das marés (lançante e vazante) e, por 
isso, todo o sistema de vida é adaptado a essa condição. 

As águas do Bailique
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 No entanto, toda essa diversidade ambiental, social e cultural vem sofrendo 
abalos profundos em virtude de dois fenômenos que vêm atingindo suas ilhas: 

(i) O primeiro consiste no processo avançado da erosão, 
que gera a abrupta queda das margens das ilhas. Esse fe-
nômeno ficou conhecido localmente como “terras caídas”. 
Esse fenômeno torna o Arquipélago extremamente sen-
sível às mudanças climáticas e ao aumento do nível dos 
oceanos. De forma mais imediata, a erosão vem causando a 
destruição de casas, escolas, rede elétrica, estações de trata-
mento de água, entre outros prejuízos. 

(ii) O segundo corresponde à salinização das águas que ba-
nham as comunidades do Arquipélago. Esse fenômeno é 
provocado pelo avanço do mar na foz do rio Amazonas. A 
principal consequência desse fenômeno é a falta de água 
potável para beber e cozinhar. Outro efeito observado pela 
grande presença de água salgada é o afastamento dos pei-
xes de água doce e camarão. Mas, de acordo com relato dos 
moradores, essa mudança não tem causado prejuízo, pois 
os peixes de água salgada são valorizados e têm sido cap-
turados em abundância e, posteriormente, comercializados. 

Fenômeno “terras caídas” 
no Bailique
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Complexo Territorial e Social 
do Arquipélago do Bailique 

 O Bailique é um território com múltiplas territoriedades, uma vez que reúne 
um número significativo de comunidades que estão conectadas por uma rica rede de 
parentesco. Nessa área, desenvolvem-se diferentes atividades econômicas, culturais e 
religiosas. Elementos que forjam o modo de vida dos comunitários. Nas subseções 
abaixo iremos apresentar um pouco dessa complexidade. 

As Ilhas e as Comunidades que Bailam 
 As comunidades do Bailique são típicas comunidades ribeirinhas que vivem 
em função das águas e da coleta de produtos da floresta. As águas, sobretudo, são a 
fonte de alimentos, é a via de transporte, é o local de lazer para as famílias, das ativi-
dades domésticas. Faz parte da paisagem do Arquipélago o preparo do peixe a “beira” 
do rio, a lavagem de roupa pelas mulheres, as brincadeiras da criançada. As águas 
representam, portanto, a fonte de vida dos bailiquenses.

Paisagem do Bailique
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 Como já mencionamos anteriormente, o Arquipélago do Bailique é formado 
por oito ilhas, das quais apenas duas não são habitadas, a Ilha do Meio e Parazinho, 
sendo que esta última se localiza na reserva biológica do Parazinho. As outras ilhas 
abrigam 53 comunidades: 

Ilha Curuá 

 Porta de entrada para o Arquipélago, a ilha Curuá é uma das áreas mais po-
pulosas do Bailique, abrigando quize comunidades, são elas: Igarapé Grande; Santa 
Paz; Ponta do Curiá; Itamatatuba; Andiroba; São João Batista; Jaburuzinho; Jangada; 
Salmo 121, Jaburu Grande; Ilhinha; Cubana; Carneiro; São Pedro; Buritizal.

Mapa da comunidade 
São João Batista
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Ilha de Terra Grande 

 A porção territorial denominada ilha de Terra Grande é uma área que com-
põem o complexo sociocultural e econômico do Arquipélago do Bailique, mas que 
tecnicamente não se caracteriza como uma ilha, porém há, pelos comunitários, o 
sentimento de pertencimento. Encontram-se nessa área a comunidade de Maranata, 
Filadélfia, Equador, Campos do Jordão, Boa Esperança, Monte Carlos, Arraiou, São 
Pedro da Ponta do Bailique, Santo Antônio, Livramento, Uricurituba, Junco, Foz do 
Gurijuba, Ilha Vitória, Ponta Esperança.

Mapa da Comunidade Campos do Jordão
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Mapa da Sede da Comunidade Arroio

Ilha Faustino 
 Há na ilha Faustino quatro comunidades: Mupéua, Maúba, Bom Jardim, 
Deus me Ama.  

Ilha Brigue 
 Na ilha Brigue, encontra-se as comunidades de Igarapé do Meio, Macedô-
nia, Jaranduba e Nossa senhora Aparecida. 
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Ilha Marinheiro 
 A ilha Marinheiro abriga as comunidades do Igarapé do Macaco, Marinhei-
ro de fora e a Vila Progreso - principal vila do Arquipélago.

Ilha Franco 
 Na ilha Franco, encontram-se nove comunidades: Igaçaba, Bailique, Fregue-
sia, Franquinho, Boa Esperança, Franco Grande, Cristo Rei, Capinal, Eluzai. 

Ilha do Bailique 
 Encontra-se na ilha do Bailique apenas a comunidade São Pedro do Bailique.

Mapa com a distribuição aproximada das 
comunidades que formam o território do Bailique
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Formas de Ocupação do Território 
e Uso dos Ambientes 

 O Bailique está dividido em duas regiões bem distintas, a saber: a várzea alta 
ou terra firme - Baixo Araguari, região continental com acesso terrestre pela região 
do Pacuí, chegando bem próximo ao arquipélago; e várzea baixa, que abrange as ilhas 
que compõem o arquipélago em que, por sua vez, está localizada a maioria das comu-
nidades e onde a influência do Oceano Atlântico se faz sentir com mais intensidade. 
Esses espaços determinam a ocupação do território, o modo de vida, e a sobrevivência 
dos moradores da região. 

Classificação do ambiente no arquipélago: 

Florestas de Várzeas - são ecossistemas típicos da região, caracterizam-
-se por serem periodicamente inundadas pelas marés, abrangendo inúmeras espécies vege-
tais e animais. Dessas florestas, os moradores locais tiram boa parte de seu sustento, com 
extração do açaí (fruto e palmito), frutas, sementes, madeira e caça para sua subsistência. 

Campos de Várzea - são ecossistemas que ficam próximo às florestas, 
nas áreas internas do arquipélago, mas também são sujeitos às inundações provocadas 
pelas marés e chuvas, e oferecem alimento a diversas espécies de aves. Nestes ambien-
tes inundáveis pratica-se, atualmente, a pecuária em grandes fazendas, onde os búfa-
los predominam já que são animais fortes e propícios para o ambiente inóspito das 
várzeas. Por outro lado, os moradores antigos relatam que há décadas os búfalos vêm 
modificando a paisagem, pois destroem barrancos e alargam os igarapés, causando 
prejuízos às comunidades tradicionais do arquipélago.

Rios e Igarapés - compõem a paisagem, pois cortam 
as ilhas em todas as direções, levando e trazendo a água das ma-
rés. Os rios e igarapés são importantes para os moradores do Baili-
que, pois é deles que saem muitos dos alimentos das comunidades, 
como peixes e camarões. Além disso, são por eles que os moradores 
do Bailique se deslocam diariamente.
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Manguezais - são ambientes que aparecem na faixa costeira, no contato 
com a água salgada. O mangue do Bailique não é muito extenso nem produz caran-
guejo. Os manguezais não fazem parte do cotidiano dos moradores da região, já que 
a concentração humana ocorre mais na parte interna do arquipélago. 

Praias - são elementos constantes da paisagem local, que ficam mais ex-
postas quando a maré está baixa. Nelas vivem espécies vegetais e animais ca-
racterísticos como, por exemplo, as tartarugas marinhas que procuram as praias 
para reproduzirem. É o caso das praias da ilha do Parazinho, uma área protegi-
da por uma lei estadual.

Atividades Econômicas do Bailique

 Os moradores do Bailique sobrevivem, principalmente, da extração dos re-
cursos que a natureza oferece, sendo a caça e a pesca a base da alimentação dos Baili-
quenses, complementada com a extração de frutos, em especial o açaí. Além disso, esses 
recursos também complementam a renda familiar dos moradores do Arquipélago. As 
principais atividades econômicas desenvolvidas pelos ribeirinhos, são, portanto: a pesca 
artesanal, a agricultura de subsistência, o extrativismo vegetal e a construção naval. 

Pesca – o peixe é um dos principais alimentos das co-

munidades do Bailique. O Arquipélago produz uma varie-
dade de espécies de peixes, destacando-se os “peixes de pele” 
de grande e médio porte, oriundos das águas oceânicas. Os 
moradores locais se aventuram em seus barcos pelas regiões 
próximas do Oceano Atlântico, onde as águas já são salgadas 
e obtém em grandes quantidades peixes como dourada, fi-
lhote, gurijuba, piramutaba, entre outros que são usados para 

consumo próprio e comercializados nos centros urbanos. Vale mencionar também que 
nos meses de julho a dezembro, acentua-se a reprodução de grandes cardumes de vá-
rios peixes como Tamuatá, Gijú, traíra, Aracú – os chamados “peixes do mato”, que 
se reproduzem em igarapés. Os ribeirinhos utilizam, então, a técnica da gapuia para 
capturar esses tipos de peixe. Outra atividade relacionada a pescaria que gera renda aos 

VOCÊ SABIA?
 
Gapuiar é uma técnica rústica que 
consiste em tapar com lama os dois 
lados de um igarapé e proceder a 
retirada da água, permanecendo o 
peixe, sendo facilmente capturado. 
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bailiquenses é a retirada do grude, que consiste na extração 
da bexiga da gurijuba. Esse produto é usado no preparo de 
colas como, por exemplo, o Super Bonder em alguns países do 
Oriente e na produção de cosméticos. Além disso, o grude é 
usado também no preparo de remédios caseiros. 

Construção naval – se destaca pela qualida-

de na produção de embarcações de madeira, em diversos 
t a m a n h o s , propicias à navegação nas turbulentas águas do Rio Amazonas, 

embora os carpinteiros da região não tenham formação em 
engenharia naval, apenas usando o saber tradicional e 

empírico, conseguem construir embarcações de ex-
celente qualidade, estabelecendo a exata di-
mensão de comprimento, largura e altura, em 

harmonia com a forma da estrutura, a propiciar 
um perfeito equilíbrio no barco. 

Extrativismo Vegetal – As atividades extrativistas se configuram 

também como uma das principais fontes de renda dos moradores do Bailique. A 
renda bailiquense é obtida, sobretudo, da extração de açaí (fruto e palmito). A ca-
deia produtiva do açaí envolve, em maior parte, os homens adultos, que realizam o 
trabalho braçal de manejo do açaizal nativo e plantado. Os jovens, que não possuem 
áreas de cultivo da planta, são contratados pelos mais velhos para a atividade de pe-
conheiros. Os trabalhos nos açaizais são desenvolvidos por mem-
bros de uma mesma família ou coletivamente se necessária 
a realização de um mutirão. As dinâmicas de organiza-
ção individual e coletiva na produção do açaí podem 
mudar de uma comunidade para outra, seguindo 
critérios e costumes próprios. A extração do açaí 
era feita, principalmente, para serem vendidos nos 
centros urbanos de Macapá e no Pará. A comer-
cialização desse açaí era realizada nas próprias ilhas para 
atravessadores que compravam o açaí por preços muito 
baixos, se comparados os valores de venda nos portos. A estratégia 
utilizada pelos ribeirinhos para valorizar o produto e o seu trabalho foi a 

VOCÊ SABIA?
 
O manuseio e o transporte do grude da 
gurijuba movimentaram muitas pessoas 
na região. Os regatões alimentavam as 
docas de Belém, tanto de grude como 
de estórias narradas sobre as aventuras 
fluviais dessas embarcações navegando 
na imensidão do rio Amazonas, num 
movimento de idas e vindas desse. 
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organização das comunidades em torno do desenvolvimento de um Protocolo Co-
munitário com o objetivo de fortalecer a economia local. Esse documento, por sua 
vez, gerou a criação da Amazonbai. O açaí é então repassado para a cooperativa que 
beneficia o produto. Unindo os conhecimentos tradicionais dos bailiquense às ino-

vações tecnológicas. Desse modo, a Amazonbai possibilita 
que os moradores do Bailique produzam o açaí de forma 
sustentável e que negociem o seu produto a um preço jus-
to. Além do açaí, as comunidades do Arquipélago também 
fazem a extração de castanhas e sementes com alto poder 
de extração de óleos. Dentre essas sementes, destacam-se a 
andiroba e o pracaxi com alto poder medicinal.

Agricultura – caracteriza-se como um sistema agrícola tradicional, isto é, 

uma agricultura familiar de subsistência. Observa-se uma rica agrobiodiversidade, for-
mando um mosaico de paisagens que integra quintais, roçados, manejo florestal e flo-
resta nativa. As espécies mais cultivadas nos roçados são a banana, melancia, maxixe, 
jerimum, macaxeira, entre outras espécies; nos quintais é possível observar, ainda, o 
cultivo de manga, goiaba, limão, etc., bem como plantas medicinais. As comunidades 
têm a cultura de trabalhar em regime de mutirão, devido à mão de obra ser familiar. 
Esse modelo tem garantido a segurança e soberania alimentar das famílias bailiquenses. 

Formação Identitária dos Bailiquenses
 A localização geográfica do Bailique e o modo de vida de seus moradores 
apresentam-se como um ambiente propício ao desenvolvimento de um imaginário 
coletivo. É onde os homens se realizam como coautores de mitos e lendas que, por 
sua vez, os permitem compreender os fenômenos naturais, ditam os aspectos culturais 
que os norteiam como sociedade, bem como constroem sua identidade.  
 A formação identitária do bailiquense é composta por uma combinação de 
diferentes elementos como aspectos mágicos, tabus tradicionais, crenças nos pajés e 
seus espíritos, crença em poderes sobrenaturais das florestas, rios e seus encantados, 
superstições, o catolicismo popular e o culto aos santos. 
 A construção cultural da região do Bailique é, portanto, marcada pelo en-
trelaçamento de costumes e culturas diversas. Podemos observar traços da cultura 
indígena, negra, quilombola, branca, católica, e, mais recentemente, protestante.

VOCÊ SABIA?
 
O muru-muru é uma espécie vegetal 
cuja amêndoa possui alto poder de 
oleosidade, da qual era costume se 
extrair uma espécie de manteiga. Hoje, 
é raro alguma família consumir esse 
produto.
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 É muito comum nas várias comunidades do Arquipélago a realização de fes-
tas para os santos padroeiros. Todas elas com forte tradição entre os moradores locais. 
Essas festas possuem ao mesmo tempo o aspecto religioso e profano, combinando fé 
e diversão. Nas ocasiões das festas, as pessoas aproveitam para pagar suas promessas 
e realizar sacramentos como batismo, crisma e matrimônio, além de se divertirem, o 
que torna cada uma das festividades uma atração no calendário anual dos moradores 
do Bailique. Praticamente todas as comunidades possuem uma santidade em que 
depositam sua fé e fazem pedidos de intercessão a Deus, destacando-se a festividades 
em homenagem a Nossa Senhora da Conceição (Comunidade do Buritizal); São 
Sebastião (Comunidade Bom Jardim), São João Batista (Comunidade Macaco de 
Fora), São Pedro (Comunidade Franquinho). Além dessas, existem as festas organi-
zadas por famílias, denominadas localmente de “mucurinhas”.
 Essas festividades se constituem, como já assinalamos, a partir de dois eixos 
básicos. O primeiro consiste no fazer religioso, que é formado pelas novenas, missas, 
procissões, levantamento e derrubada do mastro. O segundo corresponde ao diverti-
mento, no qual se realizam bingos, leilões, campeonatos de futebol e festas dançantes.

Frutos da União das Comunidades: 
Protocolo Comunitário, Amazonbai, 

Escola Família Agroextrativista
 O Protocolo Comunitário do Bailique é uma experiência no cora-
ção da Amazônia que visa diminuir desigualdades estruturantes por in-
termédio da criação de um instrumento de proteção aos direitos das co-

Algumas Entidades do Imaginário Bailiquense 

Galo Preto – ser que habita a extremidade de uma ribanceira no entroncamento dos Igarapés do 
Cardoso e Furo. Essa entidade proíbe a entrada de pessoas sem sua autorização e quando alguém in-
siste nisso, são supostamente “mexidas”/ “bulidas” ou “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)
Camarado - Entidade espiritual que era invocado pelo pajé durante as seções espirituais. O 
camarado sempre acompanhava o pajé e era quem o guiava e o ensinava a produzir os remédios.
Carapirá - Entidade que se manifesta em forma de pássaro.
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munidades, gestão do seu território, manejo, uso sustentável dos recursos 
naturais e proteção dos conhecimentos tradicionais. 
 O processo de desenvolvimento do Protocolo Comunitário ocorreu entre 
os anos de 2013 a 2016, conduzido pelo Grupo de Trabalho Amazônico (GTA). O 
processo abrangeu habitantes de trinta e duas comunidades, que participaram de 

oficinas de capacitação e encontrões, onde se discutiu sobre 
temas considerados importantes pelos bailiquenses. O do-
cumento gerado como produto do protocolo do Bailique 
compreende uma série de acordos definidos pelos partici-
pantes e, posteriormente, legitimados por ampla consulta 
pública e aceitos por votação em assembleias comunitárias. 
  As principais ações instituídas a partir do Protocolo 
Comunitário foi a criação do Comitê Vocacional Tecnoló-
gico (que atualmente está inativo); A Cooperativa dos Pro-
dutores Extrativistas do Bailique (Amazonbai); e a Associa-
ção da Escola Família do Bailique (AEFAB).

 A Amazonbai é uma cooperativa de produtos Agroextrativistas do Arqui-
pélago Bailique. A cooperativa é fruto, como já mencionamos, de um marco inédito 
das relações comerciais na Amazônia. O objetivo da coo-
perativa é organizar a cadeia produtiva do açaí em bases 
mais equitativas, com empoderamento local e ênfase no 
potencial do açaí sem desmatamento. A Amazonbai foi 
a primeira organização do País a receber o carimbo do 
Forest Stewardship Council (FSC) para serviços ecossistê-
micos, em 2019, de olho no mercado de carbono.
 A Associação da Escola Família Agroextrativista do 
Bailique (AEFAB), por sua vez, surgiu de inquietações acerca 
do acesso à educação das crianças e jovens das comunidades que formam o Arquipé-
lago do Bailique.  Os filhos dos bailiquenses precisavam deixar suas casas para estudar 
nas cidades onde havia níveis mais avançados de ensino. 
 Diante disso, durante a construção do Protocolo Comunitário, ficou decidido 
que por meio de suas organizações comunitárias que 5% dos recursos dos associados 
da Amazonbai seriam destinados para a manutenção da EFA do Bailique, para que 
assim as crianças e a juventude pudessem ter acesso à escola, sem a obrigatoriedade 
de sair de seus territórios para estudar os níveis Fundamental II e Ensino Médio. Tal 

VOCÊ SABIA?
 
Os Protocolos Comunitários são 
documentos criados pelas comunidades 
que refletem sobre seu próprio caráter 
tradicional, estabelecendo a forma como 
a comunidade vai interagir internamente 
e também com os agentes externos. 
Além disso, os protocolos comunitários 
podem definir, ainda, procedimentos, 
critérios e ferramentas para a gestão, 
uso e manejo sustentável dos recursos 
naturais do território ocupado. 
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iniciativa busca contribuir para a diminuição do êxodo rural e principalmente para a 
continuidade do trabalho desenvolvido pelas associações comunitárias locais.
 A Escola Família Agroextrativista do Bailique (EFAB) ainda não se encon-
tra em funcionamento, mas sim na base de construção de suas filosofias e percepções 
pedagógicas, por meio da AEFAB, que entende a necessidade de formação e inter-
venção da realidade local do campo, das águas e das florestas. 
 A proposta da EFAB é se constituir enquanto espaço educativo que visa 
empoderar a população que compõe as comunidades locais, pautada nas bases da 
educação formal, bem como no saber fazer necessário à conservação e utilização 
consciente e sustentável dos recursos naturais existentes no Arquipélago do Bailique. 
Para tanto, a proposta pedagógica que se busca implantar se fundamenta nos pilares 
da Pedagogia da Alternância, proposta essa que considera que o tempo-escola e o 
tempo-comunidade, proporcionam aprendizagens formais e não formais, intervindo 
tanto na formação cidadã quanto na formação para o trabalho agroextrativista.
 Atualmente, a Associação dos Comunitários Agroextrativistas do Bailique 
(ACTB) é a organização responsável pela manutenção da articulação comunitária. 
A associação conta com o apoio administrativo e financeiro da Oficina Escola de 
Lutheria da Amazônia (OELA). 
 Tais ações têm proporcionado o fortalecimento das organizações locais, de-
senvolvimento local, engajamento social, competência legal, administrativa e finan-
ceira para a população do Bailique. 

A vida no Bailique



54

Atividades

Faça uma pesquisa com os moradores mais antigos da sua comu-
nidade sobre quais foram as primeiras comunidades do Arqui-
pélago do Bailique e quem as fundou. Em seguida, produza um 
texto contando essa história.

Represente, por meio de um mapa, os espaços onde se encontram 
os principais produtos usados na alimentação, no tratamento de 
doenças e os que geram fonte de renda para sua família e para a 
comunidade que você vive. 

Conte para a turma o que o rio e a floresta representam para sua 
comunidade e para a sua vida. 
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DISTRITO DO 
CARVÃO (MAZAGÃO)

Informações Iniciais Sobre o Território
 O Distrito do Carvão está localizado no município de Mazagão, situado a 36 
km da capital Macapá, com uma área estimada em 13.131 Km², estando seus limites 
entre os municípios de Santana, Porto Grande, Amapari, Laranjal e Vitória do Jarí, 
com uma população de aproximadamente 17.030 habitantes (IBGE, 2010).  

 O acesso ao Distrito do Carvão pode ser feito através de via 
terrestre e/ou via fluvial. Por via terrestre, o acesso é realiza-
do pela rodovia AP-110, partindo em um primeiro trecho, da 
capital Macapá até a cidade de Mazagão Novo, com percurso 
de 30,5 km. O segundo trecho da viagem é feita de Mazagão 
Novo até o Distrito do Carvão, o percurso é feito em estrada de 
chão batido por 13 km. Nesse trajeto, se passa por quatro rios 
da região, são eles: rio Matapi, Anauerapucú, Vila Nova e Furo 
do Mazagão, sendo que os rios Matapi e Vila Nova não pos-
suem ponte e, portanto, a travessia é realizada através de balsas. 
O acesso ao Distrito do Carvão por via fluvial é realizada, por    

                                  sua vez, pelos rios Amazonas e Mutuacá.
 

VOCÊ SABIA?
 
O nome da localidade tem uma origem 
curiosa. Segundo contam os moradores, 
uma determinada senhora chegando 
a uma área em que é hoje localizada o 
Distrito do Carvão, observou que havia 
um tronco de árvore pegando fogo e 
sendo queimado, produzindo carvão. 
Após esse fato, quando se referia à área 
chamava-a como “do carvão”, de onde 
teria originado o nome da vila.
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Contexto Histórico de 
Formação do Território

 O Distrito do Carvão foi formado por famílias oriundas da Vila de Mazagão 
Velho. A primeira família que se instalou nessa região foi a de sobrenome Luz, que 
fixou morada nas proximidades do rio Mutuacá-Mirim, no braço que leva o nome 
da comunidade, em seguida as famílias Belo, Carmo, Santos e Reis vieram também 
povoar esta região. Tais famílias mantinham uma certa distância uma da outra e ape-
nas com a construção da capela comunitária, em 1970, que as famílias resolveram se 
estabelecer em um único núcleo, constituindo assim, a comunidade do Carvão. Em 
1980, a comunidade é elevada à categoria de Distrito.

Mapa com a localização 
do Distrito do Carvão
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Organização Social do Território: Comunidades 
e Modo de vida dos Comunitários

 Os moradores das vilas que constituem, atualmente, o território do Carvão, 
possuem um enraizamento histórico camponês, com seu modo de vida e práticas 
culturais intimamente ligados ao uso da terra e com os recursos naturais que a 
floresta e os rios oferecem. Tal relação norteia a organização social, garante sua per-
manência no ambiente, bem como desenvolve nos comunitários diferentes saberes 
ligados à forma de uso e ocupação do território, ecossistemas e a biodiversidade 
presentes na região. Esse conhecimento, por sua vez, gera diferentes potencialida-

des como, por exemplo: a bioeco-
nomia, produção de remédios ca-
seiros utilizando recursos da fauna 
e flora (gorduras, cascas, raízes, 
folhas, ervas, etc.) e pessoas com 
habilidades de cura e assistência à 
saúde – benzedeiras e parteiras. 
 O complexo social que 
abrange o território do Carvão 
é formado por uma dezena de 

Porto no Distrito do Carvão

Paisagem do Carvão
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comunidades que se organizam às margens dos rios e igarapés que cortam a região. 
Abaixo segue alguns mapas dessas comunidades produzidos a partir de desenhos 
feitos pelos comunitários:

Mapa da Foz do Rio Mazagão Velho

Mapa da Ilhas das Cinzas
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Mapa da Comunidade Cafezal

Mapa da Comunidade São José do Maracá
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Mapa da comunidade do Rio Açaituba

Usos do Espaço

Ambientes e Recursos 

 No Carvão, a floresta está dividida em: Floresta de Várzea, inundada apenas 
durante as cheias dos rios e Floresta de Terra Firme, não atingida pela inundação. 
Observa-se ainda a presença de Campos, que se apresentam como campos inundá-
veis e campos limpos, com predomínio dos primeiros.

Principais características dos ambientes 
que predominam na área do Carvão:1

Floresta de Várzea - apresenta duas características principais. A pri-
meira é a condição de inundação, ocasionada principalmente pela variação das ma-
rés, fazendo com que haja uma renovação constante de nutrientes, provenientes do 
sistema de descarga da foz do rio Amazonas. A segunda corresponde à riqueza de 

1 Vale ressaltar que as características ambientais descritas nesse tópico correspondem aos territórios de atuação da 
EFAC.
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palmeiras, com destaque para o açaizeiro, o buritizeiro e o murumuruzeiro. Esse ecos-
sistema abriga também espécies economicamente importantes para os comunitários, 
como a andirobeira, a macacaubeira, o cedreiro, a ucuubeira; pracúubeira, seringueira, 
pracaxizeiro, taperebazeiro, dentre outras. 

Floresta de Terra Firme - caracteriza-se pela presença de uma 
grande massa florestal que abriga espécies vegetais de grande porte e que são consi-
deradas nobres, tais como: a castanheira da Amazônia, sapucaieira, maçarandubeira, 
angelinzeiro-vermelho, acapuzeiro, etc. 

Campos inundáveis – são ambientes que têm seu regime de inunda-
ção intimamente relacionado aos níveis das chuvas anuais. Os campos inundáveis são 
formas naturais que, em alguns locais, compõem a paisagem da margem ribeirinha e, 
em outros, situam-se imediatamente posteriores à floresta. Ocupam áreas geralmente 
rebaixadas ou em depressão, o que além da influência fluvial também passam a ser 
diretamente influenciadas pelo acúmulo de águas pluviais. Sua flora característica é 
herbácea, com predominância de vegetação aquáticas. Nesses tipos de campos, prati-
ca-se a criação de gado bovino e bubalino.  
 Vale destacar que esses diferentes ecossistemas que compõem a área do 
Carvão condicionam a existência e formação de habitats e nichos ecológicos 
variáveis, os quais abrigam uma fauna representativa e variada, apresentando 
répteis, roedores, uma rica diversidade de aves e peixes. Os peixes, por sua vez, 
são a base alimentar dos moradores da região, destacando-se a traíra, jejú, tam-
baqui, tamoatá, tucunaré.

Atividades Econômicas no Carvão2

 O meio de produção e a economia desenvolvidas no território que abrange o 
Distrito do Carvão são centrados em práticas de subsistência. Observa-se, sobretudo, 
a extração dos recursos naturais, a produção agrícola de caráter familiar e de modo 
muito incipiente a prática da pecuária: 

Extrativismo - com ênfase na extração vegetal do fruto e do palmito 
do açaí, castanha-do-Brasil, coleta do fruto da andiroba para a produção de 

2 Principais atividades econômicas desenvolvidas nos territórios de atuação da EFAC.
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óleo, exploração de madeira. No que corresponde à 
extração animal, destaca-se a pesca artesanal de ca-
marão e de peixe de água doce. 

Agrícola -  atividade que também tem um papel 
importante na comunidade, esta prática se caracteriza pelo predomínio do uso de mão-
-de-obra familiar e de baixo uso de recursos tecnológicos. O principal produto agrícola 
cultivado na comunidade é a mandioca para a produção de farinha. Observa-se, ainda, 
o cultivo em pequena escala de macaxeira, milho, hortaliças, banana, abacaxi, melancia, 
entre outros.

Pecuária - observa-se, de modo tímido, o desenvolvimento da pecuária que é 
realizada por pequenos criadores que se dedicam à criação extensiva de búfalos e em 
menor escala a criação de gado bovino, carneiro. A pastagem utilizada é eminentemen-
te natural, aproveitando-se das áreas de campos inundáveis que, além de abundantes 
na região, oferecem boas condições de forragens e baixos custos de manutenção.

Representação da Cadeia Produtiva do Carvão
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Manifestações Culturais 
no Distrito do Carvão

 No Distrito do Carvão, podemos observar a presença muito forte da 
cultura quilombola, através das festas religiosas, nas quais os moradores cantam 
e dançam ao ritmo do Batuque, Marabaixo e Sairé.

  No mês de dezembro, é realizada na comunidade 
a festa de São Tomé, que teve como idealizadores a famí-
lia de sobrenome Belo, nas figuras dos irmãos Francisco 
Miguel da Silveira Belo e Raimundo da Silveira Belo. A 
festa teve origem em uma promessa feita a São Tomé, 
padroeiro dos agricultores, pelo avô deles. A promessa 
consistia na organização de uma festa em agradecimen-
to, caso o Santo intercedesse para que chovesse na roça 

onde a família havia plantado mandioca, pois na época ocorria uma estiagem 
prolongada na região, o que vinha prejudicando a plantação. Com o pedido sendo 
alcançado, deu-se, então, o início a tradição da festa de São Tomé. 

VOCÊ SABIA?
 
O Sairé é a mais antiga manifestação 
da cultura popular da Amazônia. A 
tradicional festa acontece há mais de 300 
anos em diversas regiões. Para o Distrito 
do Carvão, o Sairé veio de Santarém – 
PA trazido por viajantes que conheciam 
os seus versos e dança.

Festa de São Tomé
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 Os festejos em agradecimento a São Tomé acontecem no final do mês de de-
zembro na comunidade de Santo Antônio de Mutuacá, Distrito do Carvão. A festa 
é celebrada pelos moradores com cantos e danças ao rítimo de Marabaixo, Batuque e 
Sairé. Esta última é realizada, no Estado do Amapá, apenas na comunidade do Carvão. 
 A tradição da festa e das folias de São Tomé 
são transmitidas oralmente ao longo das gerações da 
família Belo. A festividade tem a participação da co-
munidade, mas o trabalho de organização fica sob a 
responsabilidade da família Belo. 
 Os membros da comunidade do Carvão se en-
volvem também na organização e realização da festa de 
São Tiago. O festejo é uma tradição trazida da África 
pelas famílias de colonos portugueses, em decorrência dos 
conflitos político-religiosos entre portugueses (cristãos) e 
muçulmanos (mouros). A festa é realizada desde 1777, na vila de Mazagão Velho, 
o evento consiste na encenação de um espetáculo de fé, que conta a história do 
guerreiro Tiago, soldado que lutou ao lado do povo de Cristo, ajudando a vencer 
as grandes batalhas contra os mouros.
 A festa se constitui a partir de três atividades principais: (i) a parte religiosa de 
devoção ao santo católico com novenas, missas, procissões, pagamento de promessas, 
entre outros aspectos; (ii) da parte cultural, constituída de feira de artesanato, shows, 
festas dançantes, bingos; (iii) e o momento mais esperado de toda a festividade que é 
a encenação teatral da guerra travada entre mouros e cristãos. 
 A programação diária do festejo é constituída 
de alvorada de fogos (realizada por volta de quatro ho-
ras da manhã), a dança do vominê nas casas dos mo-
radores (no horário de onze horas) e novena às 18:30. 
Nesse período, os moradores de Mazagão Velho acor-
dam com os fogos de alvorada, que se repetem também 
nos horários de meio-dia, quando os foliões realizam 
o vominê, e às 18h para anunciar a novena em louvor 
ao santo. A cidade e a população vão vivenciando aos 
poucos o clima e o ambiente da festa, que se acentua 
a cada momento com a realização de outros eventos, 
como bingo, arraial, shows e festa dançante.

VOCÊ SABIA?
 
A festa é organizada e realizada por duas 
associações, formadas exclusivamente 
por homens (jovens e adultos), que 
constituem praticamente as duas 
entidades: a Associação Cultural de São 
Tiago e a Associação dos Cavaleiros 
de São Tiago. A primeira é responsável 
pela organização da festa e a segunda 
é formada pelos cavaleiros que atuam 
como personagens mouros e cristãos.

VOCÊ SABIA?
 
Vominê é uma dança, embalada pelo 
som dos tambores (chamados de 
caixas) e canto. É realizada por um 
grupo de homens, formado por adultos, 
jovens e crianças, que acompanhados 
por um cortejo de batuqueiros 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. 
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 No que se refere à encenação teatral, ápice da festividade de São Tiago, ela 
se fundamenta na história lendária de que São Tiago havia aparecido anonimamente 
como soldado que lutou contra os mouros. A lenda conta, ainda, com a participação 
de vários personagens interessantes como o Capitão Atalaia e São Jorge. A encenação 
começa com a entrega dos presentes dos mouros aos cristãos. A entrega é realizada 
pelos cavaleiros mouros nas casas dos cristãos. A finalidade do presente é o envenena-
mento dos cristãos. Estes, por sua vez, desconfiados, jogam uma parte da comida aos 
animais. Ao perceberem que se tratava de uma armadilha para envenená-los, levam a 
parte que sobrou para entregarem aos mouros na noite do “baile de máscaras”, reali-
zado pelos mouros para a comemoração da possível vitória sobre os inimigos cristãos. 
 Os cristãos levam a comida envenenada para o baile e oferecem aos 
mouros. Neste episódio, tem-se a morte do rei Caldeira, o chefe supremo dos 
mouros. O filho (Caldeirinha) assume o seu lugar como rei. 
 O dia 25 é o auge da festa, quando a cidade recebe uma multidão de pes-
soas para participarem da missa campal (pela manhã), da procissão após a missa 
e da encenação da batalha encenada pelos cavaleiros mouros e cristãos. Na parte 

religiosa, pela manhã, muitos devotos da cidade e de ou-
tras localidades pagam promessas a São Tiago. Por volta 
de meio-dia, um personagem da festa entra em cena pelas 
ruas da pequena cidade: o Bobo Velho. Trata-se de um es-
pião mouro que vai até o acampamento dos cristãos para 
espioná-los e levar informações a seus companheiros. Isto, 
segundo a narrativa, é parte das estratégias de guerra ado-
tadas por ambas as partes. 

 É importante destacar também que, durante a corrida de ca-
valo pelas ruas, o público participa da apresentação jogando baga-
ço de laranja no espião, representando o apedrejamen- t o 
do personagem. Como contraparte das estratégias de guerra, 
os cristãos também mandam um espião – denomi-
nado Atalaia – ao acampamento mouro. De acordo 
com a narrativa, Atalaia é ferido pelos mouros, mas 
ainda assim consegue transmitir as informações para 
seus companheiros cristãos. Após transmitir as infor-
mações, Atalaia é capturado e decapitado pelos guerrei-
ros mouros, que mantêm o corpo em seu poder.

VOCÊ SABIA?
 
O baile é animado com estilos de 
músicas conhecidos na região Norte: 
lambada, guitarrada e música da Guiana 
Francesa, especialmente o kassikó.
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  Na cena seguida, o rei Calderinha manda seus soldados sequestrarem as 
crianças cristãs para serem vendidas. O dinheiro seria usado para comprar armas e 
munições. Essa parte é encenada pelos “máscaras” que pegam crianças na plateia e 
carregam para a rua onde se situa o centro da apresentação – normalmente são crian-
ças de famílias locais ou de pessoas familiarizadas com a narrativa da encenação. Em 
seguida, os cristãos entram em batalha sangrenta com os mouros.
 Há um momento da batalha que o rei Calderinha propõe a troca da bandeira 
moura – apreendida pelos cristãos – pelo corpo do Atalaia. Os cristãos receberam o 
corpo de volta, mas não entregam bandeira. Novamente, uma batalha sangrenta volta 
a acontecer, sendo que desta vez São Tiago e São Jorge intervêm e consolidam a vi-
tória dos cristãos sobre os mouros. Ao final, todos dançam o vominê para comemorar 
a vitória dos cristãos sobre os inimigos infiéis.
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Escola Família Agroextrativista 
do Carvão (EFAC)

 A Escola Família Agroextrativista 
do Carvão – EFAC, localizada na zona ru-
ral do Distrito do Carvão, foi fundada em 
8 de setembro de 1997, caracterizando-se 
como uma instituição de ensino particular 
de caráter comunitário, sem fins lucrati-
vos.  A EFAC é mantida pela Associação 

da Escola Famí-
lia Agroextrati-
vista do Carvão 
– AEFAC. A 
associação é for-
mada por apro-
x imadamente 
duzentos e vinte 

integrantes, a maioria são agricultores, pes-
cadores artesanais e extrativistas. O acesso 
à EFAC ocorre pela AP-010 e pelo rio 
Mutuacá e seus afluentes, por onde chega 
a maioria dos estudantes da instituição. 
 No início, a EFAC atendia apenas uma turma de 5ª série do Ensino Funda-
mental. Em 2002, começou a trabalhar com o Ensino Médio, com duas turmas de 
1° ano. Em 2005, iniciou o Ensino Técnico Profissionalizante em Agroextrativismo,  
 Produtos e Recursos Florestais, como uma alternativa para a educação 
no campo, atingindo um público que estava sendo preterido do processo educa-
cional. Atualmente, a escola oferta três níveis de ensino: Fundamental de 5ª a 8ª 
série, Ensino Médio e Curso Técnico Profissionalizante em Agroextrativismo. 
A EFAC desenvolve várias atividades como: produção de hortaliças, mudas 
frutíferas, composto orgânico, ração de base orgânica, cultivo de plantas medi-
cinais, manejo de açaizais, criação de galinha caipira, apicultura, suinocultura e 
conta, ainda, com uma unidade de produção de feijão.

VOCÊ SABIA?
 
A EFAC possui uma plataforma 
socioambiental participativa gerida 
pelo grupo de associações existente no 
território que compõem a ANAMA 
(Nossa Amazônia) que protagoniza a 
atuação da EFAC nas comunidades no 
tempo - escola e tempo - comunidade.
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 A EFAC vem atendendo alunos de seis municípios: 
Mazagão, Vitória do Jari, Anauerapucu (Santana Rural), Ma-
capá Rural e região das ilhas do Pará (Afuá e Gurupá). Estes 
dois últimos pertencendo ao Estado do Pará. A presença de 
alunos oriundos de municípios do Pará na EFAC se justifica 
pela proximidade geográfica, sociocultural e da realização de 
atividades econômicas parecidas entre os dois Estados. Tal 
fato demonstra que na “Amazônia os rios não separam, mas quebram barreiras frontei-
riças, pois a dinâmica sociocultural determina as relações estabelecidas para além das 
delimitações territoriais” (GOMES et al, 2020, p. 24). 

VOCÊ SABIA?
 
A EFAC tem atendido ao longo de 
sua história, estudantes vindos de 
vários municípios do estado do Amapá 
e do Pará. De acordo com o banco de 
dados da própria escola, passaram pela 
instituição alunos que moravam em 
Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Serra do 
Navio, Pedra Branca, Macapá, Itaubal, 
Santana e Mazagão e de municípios 
paraenses como Afuá e Altamira.

Territórios atendidos pela EFAC



70

Atividades 

Peça para uma pessoa da sua comunidade, que detenha um co-
nhecimento tradicional, acerca, por exemplo, de plantas medici-
nais, técnica de plantio ou de pesca ir à escola falar sobre essa 
habilidade e a forma como ela adquiriu tal conhecimento.

Produza um texto em que você apresente ideias pertinentes a se-
rem aplicadas na sua escola que ajudariam no fortalecimento da 
identidade e do modo de vida dos povos do campo, das águas e 
das florestas. 
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O Beira Amazonas e o Modo 
de Vida de seus Moradores 

 
 O território conhecido por Beira Amazonas é uma região litorânea que 
abrange o município de Itaubal Piririm e Macapá. O Beira se destaca por sua rica 
rede hidrográfica composta pelos rios Piririm, Jupati e Macacoari e seus afluen-
tes. Esse complexo de rios e igarapés é o espaço por onde passam as pessoas, é a 
rua, é o lazer, é o sustento, é a vida. De igual modo, a floresta também proporciona 
aos moradores do Beira fonte de vida, pois é dela que também se tira o alimento, 
o remédio, a moradia e a fonte de renda. 
 Os rios e a floresta, que têm fundamental importância para a vida da 
população do Beira Amazonas, representam referenciais centrais em sua orga-
nização espacial, em seu ritmo social, na sua identidade e no seu imaginário - 
mitos, lendas e crenças. 
 No processo de ocupação do território, ao longo das várzeas dos rios, os 
moradores dessa região constituíram um modo de vida bem peculiar e caracte-
rístico. Sua experiência histórica com os rios e com a floresta legou-lhes prá-
ticas e valores que possibilitam a manipulação de ecossistemas extremamente 

BEIRA 
AMAZONAS



73

complexos que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento da pesca, da agri-
cultura e do extrativismo vegetal, práticas que garantem o segurança alimentar 
e nutricional dos moradores do Beira.

As Comunidades do Beira Amazonas
 Ao longo do território Beira Amazonas estão distribuídas vinte e duas 
comunidades que se localizam ao longo das áreas de várzea dos rios que cortam 
a região, a saber: Nossa Senhora de Nazaré na foz do Rio Amazonas, Distrito de Ca-
rapanatuba, Ipixuna Miranda, Ipixuna Grande, Bacaba, Carmo do Macacoari, São 
Tomé do Macacoari, Curicaca, Inajá, São Miguel, Rio Jordão, Limão, Pau Mulato, 
Igarapé Novo, Bom Sucesso, Capim, Cobra, Quintino, Cacau, Uruá, Poraque, Jupati, 
Siriuba. Na página ao lado segue um mapa com a distribuição das comunidades 
que compõem o Beira e das principais vilas da região 
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Mapa com a Distribuição Aproximada 
das Comunidade do Beira Amazonas

 De modo a representar as comunidades que compõe o território do 
Beira Amazonas, apresentamos o mapa de duas comunidades que constituem 
esse complexo sociobiocultural:
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Mapa Foz do Macacoari

Mapa da Sede da Comunidade Uruá
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 Essas comunidades possuem uma forte tradição no modo de viver que, 
como já pudemos observar no tópico acima, está intimamente ligado ao meio am-
biente e aos recursos que ele oferece. Uma característica que salta aos olhos, no que 
se refere ao modo de organização dos comunitários e a sua sobrevivência, é o mode-
lo de produção agroecológico, modelo que vem contribuindo para a sobrevivência 
do modo de vida tradicional dos seus moradores. 
 As comunidades do Beira estão, portanto, intimamente vinculados com seu 
território. Não é apenas uma questão econômica de cultivo da terra para sobrevi-
vência, mas, de garantia de continuidade de seus hábitos cotidianos, de seus ritos, da 
existência. Os comunitários constroem seus espaços com os elementos que compõe 
o mundo vivido, com sua prática cotidiana de vida ligada ao trabalho, morada, lazer, 
atividades sociais e confraternizações internas e entre as comunidades próximas. As 
memórias dos mais antigos demarcam lugares que contam a história das comunida-
des e atribuem sentidos ao espaço que estão preenchendo de significados e de iden-
tidade para os que compõem o grupo social. 
 O território da comunidade, para além os espaço geográfico é também da 
produção cultural expressa nas roças, nas construções e distribuição das casas, no 
campo de futebol, na igreja, no posto de saúde, na escola, no centro comunitário, nas 
matas, nas águas e em tantos outros espaços de construção social. O território repre-
senta para a população do Beira Amazonas patrimônio cultural e identitário.

Principais Atividades Econômicas 
do Beira Amazonas 

 As principais atividades econômicas desenvolvidas pelas comunidades que 
compõem o território Beira Amazonas são a agricultura, o extrativismo (vegetal e 
animal) e, em menor escala, a pecuária.  

Agricultura -  esta prática se caracteriza por ser uma atividade familiar, 
onde quase tudo que se produz é consumido por ela, com a comercialização de 
uma pequena parte excedente da produção. Os quintais agroflorestais são com-
postos por diversas espécies que vão das culturas alimentares tradicionais (man-
dioca, macaxeira, jerimum, banana, limão etc.) aos produtos típicos da floresta. 
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Esse modelo promove a biodiversidade e sustentabilidade da produção, sendo, 
portanto, uma ferramenta importante no desenvolvimento local. 

Extrativismo -  atividade que também se destaca bastante na região, 

tendo como seu principal produto o fruto do açaí. O açaí representa na região fonte 
de alimentação e complemento de renda familiar. Em virtude 
da sua alta produção no mês de julho, época em que o fruto 
se encontra em alta, é celebrado uma festividade em sua 
homenagem, o Festival do açaí. A festa é uma ferra-
menta de valorização da cultura local e da produção 
extrativista. As comunidades do Beira fazem, ainda, a 
extração vegetal de castanha-do-Brasil, sementes oleagi-
nosas e madeira, sendo as principais a andiroba, pau-mulato, ce-
dro e virola. No que se refere à extração animal, destaca-se a atividade 
pesqueira tradicional, de natureza fundamentalmente artesanal, tendo 
como seus principais produtos o peixe e o camarão. 

Pecuária – esta atividade representa uma pequena porção da 

economia da região, baseando-se, principalmente, na criação de gado bovino, buba-
lino e suíno. A pecuária desenvolvida no Beira se caracteriza por ser uma atividade 
familiar, em que a maior parte da produção é usada para consumo próprio. 

Mobilização Comunitária 
no Beira Amazonas 

Nasce uma EFA Agroecológica: Escola Famílias 
Agroecológica do Mocacoari - EFAM

A Escola Família Agroecológica do Macacoari (EFAM) 
está localizada na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, 
na foz do rio Mocacoari, zona rural do município de Itaubal 
do Piririm, a 90 km de distância da capital Macapá. Existem 

VOCÊ SABIA?
 
A nomenclatura da escola foi escolhida, 
de início, apenas para diferenciá-la das 
EFAs, até então existentes, porém, ao 
se debruçarem sobre o significado do 
termo “agroecológica”, perceberam que 
a definição se assentava, perfeitamente, 
aos objetivos a serem perseguidos pela 
escola.
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duas formas de acesso à EFAM, a primeira é saindo do Canal do Jandiá em Macapá 
no Bairro do Perpétuo Socorro em barco de linha, onde a viagem dura em média 
quatro horas até o trapiche que fica localizado na comunidade de Nossa Senhora de 
Nazaré, seguindo viagem de voadeira ou rabeta até o igarapé Urucuri onde a escola 
se encontra. A segunda forma de acessar a EFAM é saindo de Macapá pela Rodovia 
AP-70 - Rodovia do Curiaú rumo ao Distrito do Lontra da Pedreira, o que dura 
cerca de 45 minutos, e depois seguir de voadeira pelo rio Pedreira, Ipixuna Grande e 
Macacoari, percorrendo a Foz do Macacoari.

Mapa com a Localização 
Aproximada da EFAM



79

 A EFAM foi fundada em 2014, com caráter privado e comunitário, re-
sultado de um processo coletivo consolidado, uma vez que a Associação da Es-
cola Família Agroecológica do Macacoari, instituição mantenedora foi criada em 
2008. A associação é composta pelos pais dos alunos, agricultores e agricultoras; 
moradores das comunidades atendidas pela escola e por 
simpatizantes do projeto. 
 Assim como muitas EFAs do Amapá, a EFAM 
também foi construída em madeira, por meio de mutirões 
realizados pelos próprios comunitários. A escola é conduzida 
por uma equipe jovem e mantida, como já mencionamos, por 
uma associação que está disposta a enfrentar desafios para 
entregar uma educação de qualidade e contextualizada aos 
saberes locais da população que vive na região onde se locali-
za a instituição. Cabe destacar que um dos principais cuida-
dos traçados pelos fundadores da EFAM foi em relação ao 
perfil de egresso a ser formado, pois compreendiam, naquele momento, a necessidade 
de um ensino que dialogasse com as vivências e saberes dos sujeitos Amazônidas 
inseridos no território do Macacoari (Beira Amazonas).

VOCÊ SABIA?
 
Em 2014, no ano em que foi fundada, a 
EFAM obteve matrícula de 15 alunos. 
Em 2015, registrou-se a matrícula 
de 40 alunos, o que subiu no ano de 
2016, totalizando 60 matrículas. No 
ano de 2017, foi onde houve até então 
o menor número de matrículas com 
registros de apenas 46. No ano de 2018, 
houve um aumento considerável em 
relação aos anos anteriores, atingindo, 
aproximadamente, 80 matrículas. Em 
2019, a escola recebeu a matrícula de 78 
alunos e 2020 somente 50 educandos.

Escola Família Agroecológica do Macacoari – EFAM
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 A EFAM parte do prisma de que homens e mulheres dos diversos terri-
tórios rurais podem ser sujeitos da reflexão de sua própria educação, colocando em 
evidência a diversidade de saberes e experiências construídas cotidianamente em seu 
território por atores individuais e coletivos, com enfoque no empoderamento local 
e valorização das atividades socioeconômicas desenvolvidas nas comunidades que 
constituem a região. 
 Atualmente, a EFAM atende vinte e três comunidades, com oferta de vagas 
para Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Cabe destacar que a escola não atende 
apenas as comunidades que compõem a região do Beira Amazonas, território onde 
está inserida, mas abrange comunidades de outros municípios do Amapá, como por 
exemplo, o município de Mazagão.
 Em parceria com o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), 
a EFAM desenvolveu o Projeto do Aviário que foi construído na área da escola, 
onde, além da estrutura física e de insumos, também foram incluídas as famílias 
dos alternantes para que pudessem receber ração, aves e material para construção 
dos aviários em suas propriedades. Nos mesmos moldes, também existem os pro-
jetos de criação de peixes e de hortas dentro da escola, porém não se estendem às 
famílias dos alternantes. Há, atualmente, também um outro projeto que vem sen-
do destaque na região, trata-se do manejo de açaizais, que a EFAM é a condutora 
entre as famílias dos alunos.
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A EFAM e o Protocolo Comunitário
 A EFAM participou ativamente da construção do Protocolo Comunitário 
do Beira Amazonas, um instrumento de gestão do território que se fundamenta 
pelo Projeto Cadeias Inclusivas no Amapá, que, por sua vez, possui três eixos de 
atuação: cadeia de valor (organização-produção-indústria-mercado); circularidade 
do produto (bem-estar do consumidor-meio ambiente-distribuição justa) e sistema 
financeiro (próprio-público-privado). 
 O Protocolo Comunitário do Beira Amazonas é uma ferramenta construí-
da pela comunidade e para a comunidade, objetiva o empoderamento comunitário, 
favorecendo um diálogo que possibilite ser permeado pela voz da própria comuni-
dade ao tratar com atores externos, como instituições governamentais e mercados 
consumidores. 
 Fazem parte do Protocolo nove comunidades da região do Beira Amazonas, 
são elas: Ipixuna Miranda; Bacaba; Carapanatuba; Igarapé do Amazonas; Foz do 
Macacoari; Uruá; Ilha da Croa da Pedreira; São Tomé e Ipixuna Grande. Os prin-
cipais encaminhamentos gerados a partir desse documento foram: a entrada de pro-
dutores de açaí da região como cooperados na AmanzoBai; a adoção de um sistema 
de monitoramento social, produtivo e ambiental para a certificação do açaí produzido 
e para a promoção de ações para o desenvolvimento territorial. 

 Cozinha Coletiva: 
A força da Mulher do Beira

 Impulsionadas por uma segurança alimentar e nutricional, uma economia 
solidária e a manutenção da floresta em pé, as mulheres de seis comunidades do 
Beira Amazonas se uniram e desenvolverem um projeto denominado Cozinha 
Coletiva do Beira Amazonas. A sede da cozinha está localizada na Vila Nossa 
Senhora de Nazaré, anexo à EFAM. O projeto soma, atualmente, trinta e oito 
mulheres de seis comunidades da região. 
 O objetivo do projeto é contribuir para o protagonismo das mulheres e para 
que se constituam como sujeitos ativos nas estratégias de desenvolvimento territorial 



82

com base na sustentabilidade. O trabalho realizado por essas mulheres parte, sobretu-
do dos saberes e práticas produtivas que elas obtiveram a partir da sua relação com a 
natureza, pois nessa cozinha elas trabalham com produtos advindos da floresta como, 
por exemplo, açaí, cupuaçu, taperebá, macaxeira, entre outros. 

Atividades

Em grupo elabore algumas ideias para a conservação do meio 
ambiente e para o melhor aproveitamento dos recursos retirados 
dos rios e das florestas da região onde você mora.

Produza um texto em que você relate a sua relação com a escola 
e de que modo ela mudou a sua realidade no que diz respeito à 
forma de se relacionar com o seu território e o que ele oferece.
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