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RESUMO 

 

A presente tese intitulada Conflitos Territoriais e identidade quilombola na Comunidade do 

Ambé no Amapá, é resultado da pesquisa sobre a relação entre conflitos territoriais e afirmação 

da identidade quilombola dos membros da Comunidade do Ambé. A pesquisa originou-se do 

Doutorado Interinstitucional firmado entre o Programa de Pós-Graduação em Geografia, do 

Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), iniciado no ano de 2016. A proposta de pesquisa 

insere-se na linha: Dinâmica Sócioespacial e foi desenvolvido durante os anos de 2017 a 2019. 

A Comunidade do Ambé está localizada no município de Macapá, no sudeste do Estado do 

Amapá, cujo acesso é por via terrestre pelas Rodovias BR-210 ou AP-070. As comunidades 

quilombolas são a herança do negro e de sua participação na construção da sociedade brasileira, 

conforme estudos de Fiabani (2008) e refletem um passado de exploração e escravidão, que 

hoje reconfigura-se por novas formas de exploração e expropriação e pela necessidade de 

resistência nas terras que ocupam para sua reprodução material e cultural. A pesquisa resgata a 

história das famílias ao se estabelecerem nas terras do Ambé, no início do século XIX, todavia, 

a periodização da pesquisa concentra-se na primeira década do século XXI, a partir de 2003 

quando ocorre os processos de auto identificação e reconhecimento, diante dos conflitos 

territoriais e das políticas públicas oficiais às comunidades remanescentes de quilombos. O 

estudo proposto teve como objetivo principal compreender os aspectos da relação entre 

território e identidade e interpretar conflitos territoriais que a comunidade apresenta. O percurso 

metodológico buscou dialogar com abordagens da geografia humanista e com a hermenêutica 

fenomenológica na perspectiva de Paul Ricoeur (2007), e pretende-se um olhar hermenêutico 

das entrevistas com os quilombolas e não quilombolas, com a intenção de interpretar os 

depoimentos. Também foram entrevistados representantes de instituições que estabelecem um 

diálogo com a dinâmica socioespacial dos territórios quilombolas no Amapá. Os membros das 

instituições, que foram entrevistados, são representantes de instituições envolvidas nos 

processos de titulação, reconhecimento, identificação e conciliação dos conflitos que envolvem 

territórios quilombolas. Compreende-se que ações coletivas são importantes para a construção 

da identidade territorial, nesse sentido, para pensar a identidade a partir de uma perspectiva 

geográfica, adotou-se a proposição de Haesbaert (1999), segundo o qual determinadas 

identidades são construídas a partir da relação concreta, simbólica, material e imaginária dos 

grupos sociais com o território. Entende-se que os quilombolas, sujeitos marcados pela 

diferença étnica, produzem espacialidades distintas situados num âmbito social discriminado e 

vulnerável. A Geografia visa, dentre outras coisas, a interpretação do território e contribui para 

a reflexão sobre a situação social do quilombo e do negro contemporâneos. Constatou-se que 

os conflitos territoriais existentes estão relacionados à pressão latifundiária dos plantadores de 

grãos sobre as terras quilombolas, cujas terras vêm sendo ocupadas gradativamente. A 

dimensão territorial é imprescindível para a compreensão da identidade apresentada. A 

identidade quilombola é construída na relação com o território. E os conflitos se constituem 

para além do local e afetam diretamente as relações familiares da comunidade.  

 

Palavras-chave: Território. Conflitos. Identidade Quilombola. 

 

 

 

 

 



TERRITORIAL CONFLICTS AND QUILOMBOLA IDENTITY IN THE AMBÉ 

COMMUNITY IN AMAPÁ 

ABSTRACT 

This thesis – entitled Territorial Conflicts and Quilombola identity in the Ambé Community in 

Amapá (Conflitos Territoriais e identidade quilombola na Comunidade Ambé no Amapá) – is 

the result of a research on the relation between the territorial conflicts and the affirmation of 

the quilombola identity of the members of the Ambé Community. The research derived from 

the Interinstitutional Doctorate that was signed between the Post-Graduation Program in 

Geography, from the Socioenvironmental Studies Institute (IESA) at the Federal University of 

Goiás (UFG) and the Federal University of Amapá (UNIFAP), which started in 2016. The 

proposal relates to the research line: Socio-spatial Dynamics and it was developed over the 

years 2017-2019. The Ambé Community is located in the municipality of Macapá, in the 

southeast region of Amapá State, which has access overland by the highway Rodovia BR-210 

or AP-070. The Quilombola communities are a heritage of the black race and its participation 

in the construction of the Brazilian society, according to Fiabani’s studies (2008) and they 

reflect a past of exploitation and slavery, which nowadays is reshaped with new forms of 

exploitation and expropriation and by the need of resistance over the land they occupy for their 

material and cultural reproduction. The research revives the history of the families as they 

established themselves on the lands of Ambé, in the beginning of the 19th century; however, 

the research periodization focuses on the first decade of the 19th century, from 2003 on, when 

the self-identification and recognition processes occur, in the face of territorial conflicts and the 

official public policies for the remaining Quilombo communities. The main objective of this 

study was to comprehend the aspects of the relation between the territory and the identity and 

interpret the territorial conflicts presented in the community. The methodological path aimed at 

engaging a dialogue with a humanist geography approach and with the hermeneutic 

phenomenology according to Paul Ricoeur’s perspective (2007), and a hermeneutic approach 

is intended in the interviews with the quilombolas and people who didn’t belong to quilombola 

communities, in order to interpret the testimonies. We also interviewed representatives of 

institutions who established a dialogue with the socio-spatial dynamics of the quilombolas 

territories in Amapá. The members from the institutions who were interviewed are 

representatives from institutions engaged in the processes of titration, recognition, 

identification and conciliation of the conflicts involving quilombola territories. It is 

understandable that collective actions are important to the construction of the territorial identity, 

in this sense, in order to think the identity as of a geographic perspective, we adopted the 

proposal of Haesbaert (1999), whereby certain identities are built from a real, symbolic, 

material and imaginary relation of the social groups with the territory. It is understood that the 

quilombolas, who are individuals marked by ethnic difference, they produce different spatiality 

situated in a discriminated and vulnerable social context. The geographical scope aims the 

territory interpretation and contributes with a reflection on the contemporary social situation of 

the quilombo and the black people. It was found that the existing territorial conflicts are related 

to grain planters’ landowner pressure on the quilombola lands, which lands are being gradually 

occupied. The territorial dimension is indispensable for the comprehension of the presented 

identity. The quilombola identity is constructed in the relation with the territory. And the 

conflicts are constituted over and above the place and directly affect the family relations of the 

community.  

Keywords: Territory. Conflicts. Quilombola Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda os conflitos territoriais e a identidade quilombola da 

Comunidade do Ambé. A presença centenária de comunidades com atividades tradicionais, cuja 

terra e os recursos são concebidos como de uso comum, caracterizam a ocupação do território 

no Amapá. Todavia, além das comunidades tradicionais há, no estado, grupos ocupando 

grandes áreas, ocasionando processos de expropriação das terras e dos recursos naturais, o que 

instigou este estudo sobre as relações territoriais entre os sujeitos que vivem na área rural do 

estado, em particular, no município de Macapá. 

A Comunidade do Ambé foi certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), em 19 

de maio de 2006, como remanescente das comunidades de quilombos. A Associação de 

Moradores e Produtores Remanescentes de Quilombolas do Ambé (AMPREQUA) foi 

constituída em 01 de fevereiro de 2004. Atualmente, o presidente em exercício é o Sr. Antônio 

José Coutinho Pereira, desde a última eleição e posse da nova diretoria em 09 de junho de 2018.  

Foi escolhida a Comunidade do Ambé, neste estudo, porque nela se conjugavam 

conflitos em duas dimensões: com “os de fora”, os produtores de soja; e os “de dentro”, 

familiares, parentes que disputam também as terras. Frente à abrangência e amplitude da 

pesquisa que a princípio pretendia alcançar as comunidades na Região da Pedreira, optou-se 

pelo estudo de uma comunidade. A Comunidade do Ambé possui uma área de 14.105,8970 

hectares, uma das maiores no Amapá.  

Na Região da Pedreira a origem das comunidades é mediada pelo parentesco aglutinador 

de seus moradores e de sua territorialidade. A região possui uma população predominantemente 

negra, afrodescendente. A origem comum é importante no processo de luta pela manutenção de 

suas terras. Desse modo, o trabalho foi estruturado a partir do estudo da geografia humana, na 

categoria geográfica território, porque a categoria território foi a que mais permitiu 

compreender a natureza dos conflitos. 

No recorte espacial proposto é importante observar que no Amapá, especificamente no 

eixo sul-norte, todas as vias terrestres de circulação rigorosamente passam pelo bioma do 

cerrado. Assim, o Estado financiou o estudo que tem por finalidade o zoneamento 

socioeconômico do cerrado, o qual aponta que os sujeitos que ocupam as áreas de consolidação 

social se conflitam com os sujeitos das áreas para a expansão de bases produtivas. 

 Os quilombolas estão situados ao longo das terras que acompanham os eixos de 

circulação para onde se expandem tais bases produtivas, isso criou uma urgência na demarcação 
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das terras quilombolas. Com o auto reconhecimento, as comunidades quilombolas agiram 

politicamente visando demarcar seus territórios, determinar-se como sujeitos, sente-se parte 

daquilo que se reivindica, que é o território. Mas o que é ser quilombola? O Estado trabalha 

com uma imagem do que é ser quilombola. Resta saber se essa imagem é de fato a que os 

quilombolas têm de si mesmo. O que o quilombola reivindica? O direito de permanecer onde 

está? O direito de ser quilombola? 

A cultura negra, no Amapá, tem representatividade e organização política, que não se 

circunscreve aos limites dos quilombos. No Amapá, observa-se a existência de entidades 

relacionadas aos grupos negros e às suas manifestações culturais, como a identidade negra no 

movimento União dos Negros do Amapá (UNA), o Instituto de Mulheres Negras no Amapá 

(IMENA), as festas com Ciclos do Marabaixo, as festas de Batuque que se realizam anualmente, 

dentre outros eventos, que denotam organização cultural e política além de bandeiras de luta. 

Com relação à formação dos quilombos, no Amapá, é necessário identificar sua origem 

e os processos de sua constituição a nível mais amplo.  A princípio relacionados as fugas do 

trabalho escravo e formação de mocambos, por ocasião do projeto colonial nas terras do 

Amapá2  durante o século XVIII. E, posteriormente, a mobilização dos movimentos negros no 

país diante do Estado que nunca incorporou sua pluralidade, ao defender unicamente um viés 

embranquecido e eurocêntrico, coloca em pauta a defesa dos direitos na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a criação da FCP, o Decreto 4.887 de 2003,  a criação 

da Associação das Comunidades Quilombolas no Amapá, a criação do Programa Brasil 

Quilombola e seus desdobramentos. 

Em 2007, iniciei o estudo sobre terras de negros, no grupo de pesquisa “Terras de 

Negros” na Universidade Federal do Amapá, as discussões tratavam sobre a invisibilidade dos 

referidos grupos sociais e a importância das comunidades rurais negras no estado. Além dos 

estudos que realizei no grupo de pesquisa, contribuiu, também, para minha reflexão um curso 

que fiz em 2008, quando atuava como professora na rede pública estadual de ensino, que tinha 

como temática: “Educação Africanidades Brasil”. Na ocasião o acesso a livros organizados pela 

Universidade de Brasília, permitiu profundas reflexões sobre a história da África, da escravidão, 

do afrodescendente, afro-brasileiro, e o quilombola. O curso de formação atendia à obrigação 

legal de inserir no ensino de história e geografia o referido estudo que muito tempo foi ignorado 

e o pensamento distorcido da formação social do país. Assim, a partir daquele momento o tema 

 
2 As bases do projeto de colonização de São José de Macapá (1751) e Mazagão (1765) se colocam enquanto plano 

político de defesa do território, resultantes de um contexto de tensões e conflitos pelo domínio territorial das terras 

do Cabo Norte, situados na Costa Setentrional do Estado do Grão-Pará. (SOARES, 2009, p.57). 
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e a problemática que ele envolve passaram a fazer parte do meu cotidiano de pesquisa e de 

leituras. 

Desde que cheguei no Amapá em 2004, conheci a predominância da cultura negra, os 

festejos em Mazagão Velho, as festas de santo, as danças de Marabaixo, e passei a me interessar 

pelo tema. Nasci numa região de ilhas no município de Breves, arquipélago do Marajó, no Pará, 

essa não é uma realidade que se apresenta no referido município. A presença negra não é 

manifestada com a afirmação de uma identidade étnica. 

A discussão do movimento afrodescendente ficou muito tempo limitado nas regiões do 

país onde o debate sempre foi mais caloroso. A disseminação da consciência e da importância 

de se discutir a construção social da cor, o ser escravo no Brasil, o genocídio do negro brasileiro, 

as cidades negras, quilombos urbanos, quilombos rurais, foi se consolidando nos movimentos 

sociais, na Academia, em alguns cursos, e os discursos das lutas foram atualizando-se no último 

quartel do século XX. 

A construção das identidades é histórica e social, com o significado determinado na e 

pela diferença; ideia que corrobora que esta construção parte de uma matriz histórica ou da 

memória social. Tais elementos estão ligados às relações de poder, assim, são produtos e 

produtoras das lutas e conflitos sociais, políticos e culturais. 

O objetivo da pesquisa foi interpretar a afirmação da identidade quilombola e sua 

relação com conflitos que a comunidade enfrenta há algum tempo, desdobrando-se em objetivo 

geral: Compreender a relação entre conflitos territoriais e identidade quilombola da 

Comunidade do Ambé, no Estado do Amapá. E objetivos específicos: Interpretar a natureza dos 

conflitos territoriais presentes na Comunidade do Ambé; elucidar como os conflitos “ameaçam” 

a identidade quilombola; compreender a natureza dos conflitos territoriais na comunidade 

pesquisada; analisar as estratégias de enfrentamento dos quilombolas e não quilombolas diante 

dos conflitos territoriais. 

A geografia contribui para este importante tema que envolve as distintas concepções de 

terra onde se afirma a identidade negra, quilombola, afro-amazônica. A investigação está 

alicerçada no estudo do território por sua relevância na tradição geográfica relacionada à 

compreensão das relações de poder, à apropriação, ao domínio e ao seu uso pelos diferentes 

atores. 

O campo temático da pesquisa situa-se no âmbito da Geografia Humana, no qual a 

categoria território é basilar para a compreensão da identidade quilombola. Apresentamos uma 

reflexão sobre os conceitos de identidade e território com o objetivo de situar os quilombolas e 

suas lutas no âmbito das territorialidades e identidades das comunidades tradicionais em 
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Macapá. Destaca-se o processo de reestruturação sócio espacial e reordenamento histórico 

cultural que se impõe às populações, que denota a emergência das identidades territoriais e a 

valorização das culturas com a afirmação material e simbólica dos modos de vida por parte das 

comunidades. 

Nosso estudo também propõe uma análise sobre os conflitos territoriais, a agricultura 

capitalista e a incorporação de terras à produção internacionalizada, aborda a nova base das 

relações entre o Estado e as empresas, e essas novas lógicas de alianças que influenciam as 

políticas territoriais sobre o território. Pois interessa a expansão capitalista, as terras libertas ao 

mercado e à apropriação individual. 

Para a afirmação da identidade e legitimação de uma luta pela titulação da posse da terra 

as comunidades recuperam o passado. Nele situam-se os lugares relacionados às práticas 

culturais, ao sentimento de pertencimento ao território, à relação ancestral com a terra, e o modo 

de vida dos descendentes. 

Na terra estão entrelaçadas a mesma história, a partilha das experiências comuns e a 

construção de uma identidade. O passado e o parentesco aproximam as comunidades no Amapá 

na região da Pedreira. Entretanto, o Decreto 4.887 diz que é a memória que legitima a terra, 

porque os critérios adotados na demarcação são estabelecidos pelas lembranças. São critérios 

jurídico-políticos estabelecidos pelo Estado. Na demarcação das terras, são levados em 

consideração os critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos. 

Nos estudos que desenvolvi sobre a territorialidade da comunidade quilombola do Mel 

da Pedreira, durante a pesquisa de mestrado de 2007 a 2009, encontrei algumas especificidades, 

era uma comunidade evangélica, relacionava-se com as comunidades do entorno por meio das 

trocas comerciais e a assistência escolar, pois recebia e enviava alunos para escolas do entorno, 

produziam mel de forma rudimentar, além da farinha de mandioca.  

Aprofundei meus estudos, passando a me interessar mais sobre a origem de tais 

comunidades, e as relações que mantinham com as demais, pois sempre identificava 

sobrenomes de parentes distribuídos entre elas. Inicialmente, notei as relações familiares. Em 

seguida, notei que havia um discurso semelhante quanto a invasores, à produção que estava 

tomando conta do entorno ou por vezes dentro das terras dessas comunidades. 

O Ambé está, há mais de uma década, lutando frente às ocupações nas terras que 

habitam desde final do século XIX. A partir de 2005, a comunidade busca manter suas terras e 

recuperar aquelas perdidas sob diversas formas, ocupações por posseiros, venda a terceiros. Os 
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conflitos aumentaram e isso gerou a necessidade de defesa, e por conseguinte, um sentimento 

maior de pertencimento do grupo, de comunidade. 

Foram realizadas entrevistas, as quais foram gravadas e transcritas. No decorrer são 

analisadas as informações obtidas com a pesquisa documental e a pesquisa de campo com 

representantes das instituições:  do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do 

Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial (IMAP), da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), da Associação de Produtores de Soja do Estado do Amapá (APROSOJA-AP), do 

Ministério Público Federal (MPF) e com as lideranças quilombolas e moradores do Ambé. A 

pauta das entrevistas foi direcionada de acordo com o papel desempenhado por cada instituição 

participante. Dá-se atenção especial às identidades quilombolas nesses territórios, que se 

levantam pelo reconhecimento dos seus direitos de serem donos de suas terras com as quais se 

relacionam cultural, econômica e afetivamente. As principais fontes da pesquisa são os relatos, 

os depoimentos dos sujeitos envolvidos direta ou indiretamente nos conflitos, nos quais buscou-

se identificar a natureza ou a percepção, o sentido ou as motivações dos conflitos e dos atores 

envolvidos. 

Algumas das questões procuram compreender a dinâmica dos territórios quilombolas 

no presente, situados no eixo sul da rodovia federal e estadual que corta a área rural de Macapá, 

mostrando as contradições que os interesses dos “de fora” impõem sobre os interesses dos “de 

dentro”, apresentando narrativas de comunidades por meio dos depoimentos com quilombolas, 

que estão vivenciando tensões e conflitos em seus territórios.  

Os trabalhos de campo tiveram como procedimento inicial identificar os tipos de 

conflitos existentes nas comunidades quilombolas do Amapá, na área rural de Macapá, onde 

está concentrada a maioria delas. Essas comunidades com suas percepções e vivências e da 

construção dos movimentos quilombolas revelaram conflitos territoriais. 

Essas primeiras incursões possibilitaram identificar conflitos comuns nas diferentes 

comunidades. Entretanto, dada a complexidade da pesquisa em compreender como os conflitos 

põem em questão a identidade quilombola, bem como os procedimentos metodológicos a partir 

dos relatos orais por meio de depoimentos. E, ainda, dada a diversidade das comunidades e a 

complexidade dos conflitos, optou-se pela Comunidade do Ambé, que apresentou conflitos de 

diferentes naturezas. 

A tese que apresento aqui é a de que os conflitos põem em questão o que é ser 

quilombola, isto é, os conflitos territoriais relacionados às ocupações pelos sujeitos “de fora” 

“ameaçam” a identidade quilombola, por outro lado, a afirmação da identidade quilombola 

também ocasionou conflitos territoriais com os sujeitos “de dentro”.  
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Como afirmar a identidade quilombola no confronto com o “outro”? A identidade não 

se manifesta no território como “coisa” física, mas nas relações sociais. A relação entre 

identidade e alteridade implica que a comunidade estabeleça laços sociais, vínculos afetivos 

que reforcem o reconhecimento de sua condição na sociedade.  

As comunidades quilombolas no Amapá desenvolvem basicamente a agricultura, 

combinadas com a pecuária e o extrativismo, sendo a terra sua principal fonte de sobrevivência. 

Dependem diretamente das roças, matas e rios para sobreviverem e estão organizados num 

sistema de uso comum da terra, em grupos familiares para uso compartilhado dos recursos 

naturais. Assim, o território é a garantia de continuidade de seus hábitos cotidianos, de seus 

ritos, o espaço de sua cultura. 

 Nas últimas três décadas, com o dispositivo constitucional de 1988, o artigo 68 da Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê a finalidade de titular as terras das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQs) e sua normatização em novembro de 2003 

e que considerou a auto definição, permitiu a titulação das terras ocupadas pelas comunidades 

negras. Assim, no Amapá, as comunidades quilombolas se organizaram internamente e 

buscaram a certificação junto às instâncias governamentais, reforçando os laços culturais, a 

coesão no sentido de se compreender e se auto declararem remanescentes de quilombos.  

Entretanto, as comunidades, em sua maioria, possuem problemas em relação à 

documentação das terras, devido à falta de escrituras registradas que comprovem as áreas de 

uso e, principalmente, as áreas reivindicadas. Desse modo, vários processos foram abertos pelas 

comunidades para reivindicar do Estado a titulação das terras ocupadas. 

A problemática da pesquisa foi definida a partir desse cenário no qual, a Comunidade 

do Ambé pleiteava a regularização das suas terras, porém o território estava marcado por 

disputas de interesses econômicos e especulativos, interno e externamente. Há conflitos com os 

produtores de soja e com comunidades do entorno, como, por exemplo a Comunidade de São 

Pedro dos Bois, além de conflitos internos à própria comunidade, haja vista que alguns 

membros se colocaram contrários à regularização do território quilombo.  

Com isso, optou-se pelo estudo da narrativa dos moradores quilombolas e não 

quilombolas, pois os registros orais são importantes para a interpretação da identidade 

territorial, e contribuem para o aprofundamento teórico-metodológico concernente à relação 

território e identidade, pois os quilombolas compõem os povos que tem forte tradição oral. A 

construção das identidades é histórica e social, com o significado determinado na e pela 

diferença; ideia que corrobora que esta construção parte de uma matriz histórica ou da memória 
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social. Tais elementos estão ligados às relações de poder, assim, são produtos e produtoras das 

lutas e conflitos sociais, políticos e culturais. 

Foram escolhidas as instituições que estavam diretamente implicadas nos conflitos das 

comunidades quilombolas. Dessa forma, definiu-se que as pesquisas com instituições 

envolveriam o INCRA, o IMAP, a CPT, a APROSOJA-AP e o MPF. Aventou-se a 

possibilidade de entrevista com a FCP; entretanto, como muitos documentos que irão 

fundamentar a pesquisa estão disponibilizados pela Fundação em site oficial, optou-se em 

retirá-la do rol de instituições a serem entrevistadas. 

Com relação às comunidades quilombolas, optou-se por entrevistar as lideranças 

quilombolas ou o representante da associação de cada comunidade (Ambé, Curiaú, Santo 

Antônio da Pedreira), porque as lideranças atuam como representantes da comunidade. São 

reconhecidos como lideranças e são eleitas com a finalidade de zelar pelos interesses da 

comunidade. Também foram escolhidos para entrevistas, dentro da Comunidade do Ambé, 

pessoas acima de 60 anos para responder às questões norteadoras, voltadas para os nascidos e 

não nascidos do quilombo, porque elas têm uma vivência da comunidade e asseguram a 

transmissão de conhecimentos, costumes e tradições da comunidade às novas gerações. 

Na ocasião da pesquisa exploratória, as comunidades visitadas estavam na proposta 

inicial da pesquisa, que era o de abordar os quilombolas em contato com terras ocupadas pelo 

cultivo de grãos, situadas entre as rodovias BR 210 e AP 070. Nesse sentido, foram visitadas 

treze comunidades: Ambé, São Pedro dos Bois, Campina Grande, Rosa, Curralinho, Mel da 

Pedreira, Ressaca da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, Abacate da Pedreira, Curiaú, São 

José do Mata Fome, Alegre e Conceição do Macacoari. No percurso ao longo das rodovias foi 

possível perceber as transformações e uma delas refere-se ao plantio de soja ocupando vastas 

áreas que em sua maioria avança nas imediações ou nas terras das comunidades quilombolas.  

Assim, para compreender a história dos sujeitos foram ouvidos preferencialmente a 

memória dos velhos. O estudo de Bosi (1994) sobre as lembranças dos velhos, afirma que o 

velho ao lembrar do passado “não está descansando por um instante, das lidas cotidianas, não 

está se entregando fugitivamente às delícias do sonho: ele está se ocupando consciente e 

atentamente do próprio passado, da substância mesma da sua vida”. (BOSI, 1994, p.60). 

 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo da 

sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: neste 

momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de 

lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade. 

(BOSI, 1994, p. 63) 
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O mais velho se configura como o sujeito que lembra, aquele que possui uma função 

social própria, a de lembrar, pois “o homem já afastado dos afazeres mais prementes do 

cotidiano se dá mais habitualmente à refacção do seu passado” (BOSI, 1994, p. 63). Daí a 

relevância dos depoimentos para a pesquisa, pois resgatam memórias da família, do grupo, da 

comunidade quilombola. 

Há diversos procedimentos metodológicos importantes para o estudo das comunidades 

quilombolas: mapas mentais, história de vida, depoimentos, etnografia, todavia, optou-se pelo 

estudo da memória a partir dos depoimentos. A partir das falas foi com o olhar da 

fenomenologia de Paul Ricoeur. A análise dialética para apreender o acontecimento e o sentido 

presentes nos relatos. Porque ao interpretar a linguagem produzida a partir da perspectiva do 

inconsciente e do imaginário, esta pode revelar ações, afirmar experiências, exprimir vivências, 

pode revelar, mas também ocultar, interesses, anseios de indivíduos, grupos sociais. 

A tese está estruturada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, intitulado: A 

Geografia Humana e a abordagem territorial, esboçamos a contribuição da geografia 

humanista e a hermenêutica fenomenológica para o estudo. Uma geografia humanista 

fenomenológica é aquela na qual não é possível separar a dimensão física da humana. Porque 

compreende a geografia como esta é vivenciada, experienciada, articulando as duas vertentes. 

Incorpora a perspectiva de como os fenômenos aparecem para as pessoas que estão implicadas 

neles, e o que as pessoas pensam sobre os seus lugares. Apontamos o estudo do território e suas 

várias acepções que permite uma compreensão da identidade, embora este conceito não seja 

propriamente da geografia, ele nos dá suporte para compreender a situação dos conflitos 

territoriais que emergem ou que passam a ter visibilidade com as lutas nos territórios 

quilombolas pelo seu reconhecimento e demarcação.  

 No segundo capítulo: Território e identidade quilombola na Amazônia, explora-se o 

processo de formação territorial do país para demonstrar que a multiterritorialidade presente no 

cenário nacional é fruto dos diferentes processos de ocupação do território, contribuindo para 

uma formação identitária múltipla e com diferentes formas de se relacionar com a terra, com os 

lugares. Na Amazônia há grupos sociais que partilham um pertencimento étnico e partilham 

também problemas comuns diante da sua alteridade. Resta saber se somente a questão territorial 

é a razão principal ou mesmo única para conflitos que afetam os sujeitos no território. 

Evidencia-se no Amapá, como os territórios quilombolas se constituem e partilham problemas 

relacionados a falta de demarcação das terras dada a fragilidade fundiária atual. Devido ao 

conflito territorial, quando não há a efetiva regulamentação da gestão territorial das terras 
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repassadas da União para o Estado, influenciando na ilegalidade e na difusão da propriedade 

privada e expropriação de famílias de suas terras. 

No terceiro capítulo: Os territórios em disputa e as identidades quilombolas no Amapá, 

abordamos que no país há um cenário de disputas em relação às terras quilombolas. No Amapá, 

apresenta-se a história do primeiro quilombo titulado, com intuito de demonstrar a importância 

do reconhecimento para diminuir os conflitos. Contudo, as disputas pelo território não cessam 

mesmo após a titulação, pois há para a comunidade novos desafios, novos enfrentamentos. 

Discute-se a relação das instituições com o estudo, dentre estas, a FCP, INCRA, IMAP e CPT 

na dinâmica dos territórios em disputa. Para elucidar a identidade territorial interpreta-se a 

tradição da religiosidade a Festa de São Roque na comunidade do Ambé, na qual observamos 

rituais, festejos, hábitos e costumes que revelam os traços identitários dos quilombolas.  

No quarto capítulo: Conflitos territoriais da Comunidade do Ambé no Amapá há 

imagens e descrições da configuração territorial e dos principais conflitos territoriais que se 

colocam para a definição das terras da Comunidade do Ambé. Na dinâmica socioespacial, há 

conflito de interesses quanto território, em que o Estado e o agricultor empresarial conflitam 

das formas culturais de lidar com a terra pelos quilombolas. O Ambé situa-se no eixo de pressão 

fundiária e nos remete a uma discussão sobre fronteira para elucidar as relações territoriais no 

campo amapaense.  

A pesquisa nos instiga a pensar a identidade quilombola, pensar a resistência 

contemporânea, que o quilombo não é um passado a ser rememorado, mas uma forma presente 

de luta por direitos, porque a situação de conflito territorial resiste ao longo do tempo e a 

resistência histórica dos quilombolas também. 
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CAPÍTULO 1: A GEOGRAFIA HUMANA E ABORDAGEM TERRITORIAL 

 

A proposta de discussão, neste capítulo é a de situar a pesquisa no âmbito da Geografia 

Humanista, numa abordagem fenomenológica que considere a importância da memória para 

compreender o território. 

Nosso objeto de estudo é a Comunidade do Ambé, com os aportes da geografia 

humanista, buscou-se compreender a relação entre território, conflitos territoriais e a identidade 

quilombola, isto é, o enfoque está nos conflitos territoriais que envolvem os sujeitos 

quilombolas e não-quilombolas, as relações entre os sujeitos, o território e a terra. 

 

1.1 GEOGRAFIA HUMANA E FENOMENOLOGIA 

 

Gomes (2010), em seu livro Geografia e Modernidade, aborda as correntes e os debates 

que permeiam a construção do conhecimento geográfico. No qual a geografia é refletida sob o 

seu caráter moderno enquanto ciência. Aponta no campo da ciência, as novas tendências pós-

modernas que se contrapõem aos modelos da ciência convencional. 

 No campo das ciências sociais, dentre as alternativas de produzir um saber alternativo à 

ciência racional está a proposta de reintroduzir a hermenêutica, que este autor aponta, baseando-

se em Vattimo (1981), um idioma que comungasse com a filosofia e a cultura nos anos 1990, e 

que possibilitasse caminhos alternativos aos idiomas cristalizados no marxismo e 

estruturalismo que prevaleceram nos anos precedentes.  Para Gomes (2010, p.24), “o horizonte 

da hermenêutica abriria espaço para um conhecimento não hierarquizado, menos pretensioso 

em suas generalizações e mais atento às especificidades, pois não está comprometido com uma 

ordem lógica, estável e geral”.  

 Partindo desse princípio, entende que “em lugar de explicar, a partir da construção de 

um sistema abstrato e racional, a ciência deveria compreender o sentido das coisas” (GOMES, 

2010, p.33), pois, quando há um distanciamento dos fatos, perde-se a possibilidade de 

compreender efetivamente a diversidade dos fenômenos, o uso do sentimento, a empatia e a 

identidade são instrumentos epistemológicos importantes tanto quanto o raciocínio lógico. Para 

este autor, os fatos devem ser interpretados a partir de suas expressões, sendo necessário 

desenvolver meios para sua interpretação. Por conseguinte, a ênfase fundamental deve situar-

se no conteúdo do fenômeno.  

 Relph (2012) ao refletir sobre a emergência, aspectos e essência do lugar denota que 
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Levou cerca de trezentos anos para que os geógrafos ultrapassassem essa 

mudança epistemológica e percebessem que sua disciplina pode ser 

compreendida em termos de espaço e de relações espaciais [...]. A defesa do 

lugar na geografia nos anos de 1970 e 1980 foi inicialmente uma alternativa 

para o achatamento da disciplina. Os cientistas espaciais haviam justificado 

sua abordagem apelando para a autoridade dos filósofos da ciência. Uma vez 

que o lugar é o fenômeno da experiência, era apropriado que ele fosse 

explicado por meio de uma rigorosa abordagem fenomenológica que havia 

sido desenvolvida por Husserl e Heidegger. Uma abordagem que fundamenta 

o trabalho de Yi-Fu Tuan, David Seamon, Anne Buttimer, o meu e de outros. 

Essa perspectiva passou a ser chamada de geografia humanista. (RELPH, 

2012, p. 19-20). 

 

 Para este autor, a geografia por longo tempo dedicou-se à descrição e ao mapeamento 

da diversidade de lugares o que atrasou sua mudança epistemológica. Sua redefinição como 

ciência espacial não acompanhou o movimento das demais ciências sociais, pois esta manteve-

se numa abordagem positivista. Entretanto, segundo Relph (2012) o interesse pelo lugar a partir 

de 1990 extrapola o âmbito da ciência geográfica, e passa a atrair a atenção de várias disciplinas 

acadêmicas. Na perspectiva da geografia humanista, o lugar, como conceito e fenômeno de 

experiência vivida, acompanhou o movimento direção ao pós-modernismo, no qual colocou-se 

como fonte e expressão da diferença. 

A geografia humanista possui uma posição epistemológica holística, segundo a qual “o 

todo não é a soma das partes e o fato de se estudar os fenômenos somente sob certos aspectos 

não permite dar conta da totalidade fenomenológica” (GOMES, 2010, p.311). Embora se parta 

de um ponto antropocêntrico, este não pode estar separado do seu contexto social ou físico. 

O homem é produtor de cultura, porque atribui valores às coisas que o cerca, esta por 

sua vez somente pode ser interpretada a partir dos grupos que a criam. Para os humanistas isso 

evitaria negligenciar as propriedades fundamentais dos contextos particulares (GOMES, 2010, 

p.311). Na concepção humanista o método de investigação deve levar em conta contextos 

próprios e específicos a cada fenômeno, diante disso Gomes (2010), refere-se a hermenêutica, 

ou seja, a arte da interpretação, por ser um método eficaz de interpretação.  

De acordo com os estudos de Marandola (2013) a geografia humanista é um esforço da 

geografia em considerar a perspectiva da experiência nos seus estudos. Esses estudos podem 

ser os mais variados desde que haja a preocupação de se incorporar o ponto de vista das pessoas 

que vivem os lugares, os espaços, as paisagens.  

As correntes da geografia, seus campos e subcampos possuem preocupações que 

compartilham dentro da geografia humanista, mas há caminhos metodológicos e teóricos para 

serem seguidos. Nesse sentido, a fenomenologia que surge no começo do século XX e que se 
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propõe a ajudar a entender as relações entre sujeito e objeto, ou seja, entre aqueles que 

pesquisam e aqueles que vivenciam as coisas. 

 A fenomenologia possibilitou uma renovação epistemológica da geografia no interior 

do movimento humanista. Segundo Marandola (2013), a geografia humanista foi um 

movimento de renovação da geografia que ocorreu a partir dos Estados Unidos e do Canadá em 

1970, mas a corrente possuiu antecedentes observáveis desde os anos 1960, contexto no qual a 

Geografia buscava alternativas ao neopositivismo e às tendências de quantificação que 

predominavam na época. A crítica era de que a Geografia, ao buscar ser ciência, havia se 

distanciado das humanidades, pois privilegiava modelos abstratos e cartesianos de análise da 

sociedade e do espaço.  

 

Nesse contexto, a fenomenologia é pela primeira vez incorporada de forma 

sistemática ao corpus geográfico, na condição de uma filosofia capaz de 

atender a alguns destes anseios, inserindo questões como mundo vivido, ou 

mundo da filosofia husserliana (Lebenswelt), a ideia de habitar (dwelling) da 

fenomenologia existencial de Martin Heidegger e especialmente a ideia de 

experiência geográfica, desdobramento das ideias anteriores e de princípios 

fenomenológicos. (MARANDOLA, 2013, p.50). 

 

 A partir dessa incorporação da fenomenologia ao corpus geográfico, lugar tornou-se o 

conceito chave de renovação, dos quais destacam-se os estudos de Relph (1973) e de Tuan 

(1974), que propunham pensar sua essência. Outra vertente que se refere aos estudos da 

consciência e percepção, espaço ou ambiente. A fenomenologia também foi buscada nos 

estudos de Merleau-Ponty, embora nos anos 1970, tenha havido a predominância de 

perspectivas de base psicológica ou comportamental.  

Quando a geografia humanista surge, uma das motivações que levaram os geógrafos até 

ela era uma religação dos geógrafos as humanidades, da filosofia, da literatura, das artes, da 

história. É uma religação da tradição das humanidades como contraposição a perspectiva 

neopositivista das ciências.  

 Merleau-Ponty, em Fenomenologia da percepção, aborda que a descrição da percepção 

do mundo funda nossa ideia de verdade, pois o mundo é aquilo que nós percebemos. Buscar a 

essência da percepção é entender que esta não é presumidamente verdadeira, mas que nós a 

definimos como acesso à verdade. Para ele “o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo 

que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o 

possuo, ele é inesgotável.” (2006, p.14). 

 Na experiência do mundo atual, há grupos sociais que partilham um pertencimento 

étnico e partilham também problemas comuns diante da sua alteridade. Resta saber se somente 
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a questão territorial é a razão principal ou mesmo única para conflitos que afetam os sujeitos 

no território. A partir dos estudos da geografia humanista, observa-se que há pertencimento do 

sujeito ao lugar.  

Na geografia humanista, a fenomenologia ajuda a entender a paisagem, o lugar, o espaço 

não como algo externo, mas algo que implica as próprias pessoas que vivem esses lugares. A 

ideia de fenômeno é a inteireza, onde estuda-se ao mesmo tempo, a paisagem e o sujeito que 

vive essa paisagem, isto é, compreensão articulada das duas coisas.  

A abordagem fenomenológica na geografia e sua adoção nesta pesquisa permite que 

durante a interpretação dos depoimentos seja possível compreender a intencionalidade dos 

sujeitos envolvidos nos conflitos, a percepção que eles têm do território, e o sentido de ser 

quilombola. 

 A palavra hermenêutica3 significa interpretar. Para Silva (2012, p. 166), “toda leitura de 

um texto é sempre feita em função de óculos específicos (tradição, comunidade, corrente de 

pensamento, de pessoas vivas, que elaboram pressupostos e exigências)”. O autor aponta que 

trata de uma constante dialética de crer, observar e refletir. Por ser uma relação dialética não há 

precedência de um ato sobre o outro, pois são atos que estão imbricados na cotidianidade de 

nossas vidas.  

O pensamento filosófico de Paul Ricoeur4, que faz da fenomenologia de Hurssel um 

momento decisivo de sua reflexão filosófica, com intuito de decifrar os comportamentos 

simbólicos do homem. Este filósofo vê na psicanálise freudiana um momento privilegiado do 

método da interpretação, o que permite contornar as dificuldades da fenomenologia. 

 Assim, no método de interpretação, tem-se a tentativa de exprimir e dizer o sentido não 

dito, embora dizível, da existência e da vida. É hermenêutica, pois recorre à interpretação e 

explicação de um sentido previamente dado, uma análise hermenêutica sobre a linguagem. É 

pensar à luz das reflexões hermenêuticas de Paul Ricoeur, para uma compreensão 

fenomenológica da verdade que se manifesta como desvelamento.  

 
3 Segundo Domingues (2004, p. 345), a Hermenêutica surgiu como “reflexão teórica-metodológica acerca da 

prática de interpretação dos textos sagrados clássicos (literários) e jurídicos (leis)”. Compreende atualmente um 

vasto campo com diferentes objetivos e posições filosóficas, assim como diferentes métodos de interpretação de 

textos inspirados em teóricos como Schleiermacher (1768-1834), Dilthey (1833-1911), Weber (1864-1920), 

Mannheim (1893-1947), Heidegger (1899-1976), Gadamer (1900-2002), Habermas (1929-) e Ricoeur (1913-

2005). 
4 “O hermeneuta francês é alvo de múltiplas pesquisas tanto no campo filosófico quanto nas fronteiras 

epistemológicas. Nasceu em Valence em 1913. Estudou em Rennes e tornou-se professor de filosofia. Foi 

prisioneiro, durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1945), traduziu Les Idées (As ideias) de Hurssel. Ensinou 

em Estraburgo de 1950-55; na Sorbonne de 1956-65 e em Nanterre de 1966—78; a partir de 1978 na Universidade 

de Chicago. Em 1985, foi o primeiro francês a receber o Prêmio Hegel. Em julho de 2003 recebeu o Prêmio 

Internacional Paulo II. Paul Ricoeur faleceu em 2005 “. (SILVA, 2012). 
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 Silva (2012, p. 172) ao tratar da ontologia hermenêutica de Paul Ricoeur destaca que 

“[...] Paul Ricoeur nos ajuda a perceber que o que procuramos já foi dado; precisamos apenas 

captar. A hermenêutica é um eficaz elixir para a memória; seu objeto principal realmente é o 

texto; contudo, sua preocupação fundamental já não é o texto em si, mas é a vida”. 

 O olhar fenomenológico de Ricoeur (2007) sobre a memória, ocorre a partir do livro A 

memória, a história, o esquecimento, na tentativa de se compreender qual a abordagem 

fenomenológica sobre a memória/lembrança que a partir do pensador francês pode ser 

importante para a proposta de compreensão do objeto de estudo desta pesquisa.  

 Quase sempre nossas memórias são associadas a lembranças, seja por meio de imagens 

que entrelaçam o poder da lembrança ao poder do imaginário o que poderia comprometer a 

condição de veracidade daquilo que se resgata a partir da memória. Para Bosi (1994, p. 68) “a 

narração da própria vida é o testemunho mais eloquente dos modos que a pessoa tem de 

lembrar”. Para a autora “a lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se 

no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança”. (BOSI, 

1994, p. 53). 

Ricoeur (2007), entende a memória como grandeza cognitiva, para isso ele procura 

separar memória e imaginação, pois ambas possuem intencionalidades distintas. Pois a primeira 

estaria relacionada a uma realidade anteriormente vivida e a segunda relacionada ao irreal, a 

ficção. O autor estrutura sua reflexão sobre a memória em torno de duas questões substanciais: 

“O que se lembra?”, “Quem se lembra?”. A memória transforma o passado em algo vivo. A 

memória é sempre de descoberta e diz respeito às coisas que existem. É o passado que no 

presente possui outros sentidos, outras apropriações. Assim, a memória tem dimensão 

ontológica.  

No contexto fenomenológico, a consciência é sempre a consciência de alguma coisa. 

Além disso, Ricoeur (2007), aponta uma outra questão: “Como se lembra?”, pois entende que 

os aspectos contidos nas três questões apresentadas apontam que se pode fazer usos e abusos 

da memória, a depender da intenção dos atores envolvidos. 

  

1.2 O TERRITÓRIO E SUAS VÁRIAS ACEPÇÕES 

 

Para a leitura espacial ou geográfica empregamos conceitos que nos possibilitam 

explicar determinada problemática. Haesbaert (2014, p. 32) trata de uma constelação de 

conceitos 
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Podemos então definir, no interior da Geografia, uma constelação ou sistema 

de conceitos que, mergulhados na categoria espaço, se ordenam e se 

reordenam constantemente a partir das problemáticas que enfrentamos e das 

bases teórico-metodológicas que acionamos para melhor defini-las e enfrentá-

las – sempre cientes de que a percepção clara da problemática é o ponto de 

partida fundamental. 

 

Este autor problematiza a categoria que é considerada central da geografia, o espaço, 

como um conceito mais amplo ou geral, e que se impõe frente aos demais conceitos como 

região, território, lugar e paisagem. O conjunto desses conceitos é o que ele considera uma 

constelação geográfica de conceitos. Para ele, cada conceito mantém potencial de 

esclarecimento se mantivermos relacionado a categoria central. 

Souza (2015), em Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial, se ocupa da 

reflexão sobre os conceitos e as categorias geográficas. O autor aborda os conceitos como 

unidades explicativas fundamentais, imprescindíveis a toda pesquisa empírica. Afirma que para 

a pesquisa sócio-espacial é relevante que se domine conceitos e ainda é necessário saber como 

combinar vários conceitos. Nessa análise, interessa principalmente as relações sociais, ou seja, 

a estrutura sócio-espacial, em que o social apenas qualifica o espacial, os processos vivos, as 

interações que se desenrolam.  

 

Para se compreender e elucidar o espaço, não basta compreender e elucidar o 

espaço. É preciso interessar-se, profundamente, e não somente 

epidermicamente, também pelas relações sociais. É necessário interessar-se 

pela sociedade concreta em que relações sociais e espaço são inseparáveis, 

mesmo que não se confundam. E é aqui que entra o sócio-espacial, no qual o 

“sócio”, longe de apenas qualificar o “espacial”, é, para além de uma redução 

do adjetivo “social”, um indicativo de que se está falando, direta e plenamente, 

também das relações sociais. (SOUZA, 2015, p.16). 

 

Este conceito tem sido submetido, nas últimas décadas, a redefinição e depuração. 

Segundo ele, a palavra “território” continua sendo usada de modo bastante amplo nas falas 

cotidianas. Para o autor, o território “é, fundamentalmente, um espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p.78). Portanto, o território nos remete à 

conjunção dos conceitos de espaço e poder, o que evidencia que este pode ser concebido com 

poder. Para o autor 

[...] também o poder só se exerce com referência a um território e, muito 

frequentemente, por meio de um território. Não há influência que seja exercida 

ou poder explícito que se concretize sem seus limites espaciais, ainda que às 

vezes vagos, igualmente sejam menos perceptíveis. (SOUZA, 2015, p.88). 
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Para ele, o exercício do poder é o aspecto definidor do território. Souza (2015) chama a 

atenção para os autores clássicos que “coisificaram” o território, dado aos fatores ideológicos 

em jogo; pelo fato de a palavra “território” ser, costumeiramente, utilizada como sinônimo de 

“espaço geográfico” por alguns pesquisadores. Outra utilização do termo também esteve 

associada a um tipo de recorte político-espacial, definido pelo Estado-nação. O autor afirma 

que  

 

[...] historicamente “não apenas se privilegiou”, no tocante ao uso do termo, 

um tipo de fonte de poder em particular, mas também tornou-se difícil desolar 

o emprego da palavra “território” das necessidades ideológicas especificas 

vinculadas à legitimação dessa fonte de poder, mediante a construção de um 

discurso de enaltecimento e, na esteira disso, de total privilegiamento 

analítico-conceitual do “território pátrio”, do “território nacional”. (SOUZA, 

2015, p.92). 
 

  Durante muito tempo, o “território” foi abordado como área na qual aparelho do Estado 

exerce ou busca exercer sua soberania. O que requer um esforço maior de se construir um 

conceito, com vistas a categoria território, um que não confunda a projeção espacial do poder e 

os objetos geográficos materiais, privilegiando uma única fonte de poder; mas uma abordagem 

que não negligencie a materialidade do espaço, tampouco a dimensão cultural e simbólica da 

sociedade. 

 Gottmann (2012), geógrafo francês, ao definir o conceito, nos chama a atenção para se 

considerar o território, seus componentes naturais foram delimitados pela ação humana e são 

usados por um certo número de pessoas por razões específicas, relacionados a um processo 

político. Para ele 

 

[...] como geógrafo, sinto que seja indispensável definir território como uma 

porção do espaço geográfico, ou seja, espaço concreto e acessível às 

atividades humanas. Como tal, o espaço geográfico é contínuo, porém 

repartido, limitado, ainda que em expansão, diversificado e organizado. O 

território é fruto de uma repartição e de organização. Tal como todas as 

unidades do espaço geográfico, ele deve ser, em teoria, limitado, embora seu 

formato possa ser modificado por expansão, encolhimento ou subdivisão. 

(GOTTMANN, 2012 p. 525). 
 

 O autor, ao abordar a evolução do conceito do território, expõe que o conceito foi 

alterado ao longo dos séculos. Ele afirma que o conceito existiu muito antes do século XIV, e 

que adquiriu outros significados desde então.  

 

Território é uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão 

espacial da jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do 

corpo político organizado sob uma estrutura de governo. Descreve a arena 

espacial do sistema político desenvolvido de um Estado nacional ou uma parte 
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deste que é dotada de certa autonomia. Ele também serve para descrever as 

posições no espaço das várias unidades participantes de qualquer sistema de 

relações internacionais. (GOTTMANN, 2012, p. 523). 
 

Para além dos significados, Gottmann (2012), relata os antigos debates em torno do 

território, como o isolacionismo platônico versus o cosmopolitismo alexandrino. Debates que 

tratavam do tamanho, da estrutura e do uso do território. Em Platão, “o território deveria ser 

grande o suficiente para a manutenção de um certo número de homens de ambição moderna e 

não maior do que isso” (GOTTMANN, 2012, p.526), essa afirmação se constituía numa 

doutrina de isolamento, de contenção política e econômica, bem como de autossuficiência. 

Aristóteles, por sua vez, embora concordasse com o desejo de autossuficiência e da limitação 

do território, desejava um território que fosse “de difícil acesso para o inimigo e de fácil egresso 

para os habitantes”. (GOTTMANN, 2012, p. 527).  

Nestes conceitos imperiais, a noção de território recua ao plano de fundo, e segundo 

Gottmann (2012, p. 527) 

 

organização territorial, em termos administrativos, militares e econômicos, é 

importante; mas a vida política é razoavelmente divorciada da localização e 

da compartimentação geográfica, ao ser trazida à esfera da organização da 

sociedade por meio da lealdade das pessoas. 

 

 

Os debates sobre a base territorial continuaram influenciando a política interna das 

nações e suas relações externas. Contudo, vale destacar que entre os séculos XV e XX, emerge 

a importância do território como a base e estrutura essencial da política. Permanecem as ideias 

políticas de soberania nacional e autonomia, e se reforça o fator geográfico, por meio da 

compartimentação dada com a delimitação territorial, constituindo-se as fronteiras nacionais 

chamadas de fronteiras naturais. Nesse sentido, as diferenças culturais são adotadas na 

delimitação, tal qual acontecia entre os poderes imperiais anteriores. O conceito de território 

estabelecido nesse contexto é 

 

O território enquanto quadro para um sistema político separado é geralmente 

desejado para prover segurança física contra invasão ou controle estrangeiro, 

e como uma plataforma para a oportunidade econômica de desenvolver 

recursos em seu interior e em possíveis redes externas. Devido ao fato de o 

conceito de território ser construído sobre uma busca dual, por segurança e 

oportunidade, o processo político que se empenha em conseguir o melhor 

equilíbrio possível para a satisfação geral da população deve continuar 

debatendo se é preferível o isolacionismo ou o cosmopolitismo. 

(GOTTMANN, 2012, p.529). 
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 Para o Estado nacional, o território foi considerado o sustentáculo fundamental da 

segurança e do bem-estar. A partir das explorações marítimas e o meio século que a sucedeu, o 

território foi adquirindo um sentido de porto seguro para as pessoas, no qual se desenvolvia o 

modo de vida e o acesso aos recursos internos às suas fronteiras. Desse modo, o Estado nacional 

deu uma importância particular às feições geográficas do território e as suas fronteiras. 

 Entre povo e território, uma relação particularmente direta foi estabelecida no final do 

século XVIII, com as Revolução Francesa e Americana. Segundo Gottmann (2012, p.529), as 

duas revoluções “estabeleceram como lei fundamental a unidade do território nacional em 

termos econômicos, como um mercado unido para os bens e um espaço de livre circulação para 

as pessoas”. Todavia, objetivaram resultados diferentes, enquanto a primeira enfatizava a 

igualdade social e um governo popular, a segunda previa uma divisão política e uma 

organização política federal; no entanto, sem homogeneidade territorial. 

 Para Gottmann (2012, p. 530) 

 

Durante essa evolução, que parece ter causado, na metade do século XX, o 

triunfo da soberania nacional sobre territórios distintos, uma curiosa alteração 

ocorreu no conceito real de território, em termos de seu sentido prático. O 

resultado dessa alteração parece ter feito, nos dias de hoje, nações 

independentes menos soberanas dentro de seus territórios, e o território mais 

importante como uma plataforma para oportunidade do que como um abrigo 

para segurança. 
 

 

 Se traçarmos um esboço da organização territorial, os conceitos território e soberania 

estiveram intimamente conectados, com a proliferação dos Estados nacionais, o território passa 

a definir as jurisdições governamentais de ação política e militar. Hoje, o território ainda como 

reduto que pode responder a propósitos estratégicos, embora com menos segurança que meio 

século atrás. 

 Com a expansão de um pequeno número de superpotências, que detêm um domínio 

mundial por vias militares, “o conceito de território evoluiu na direção de uma função 

econômica e cultural” (GOTTMANN, 2012, p.541). Observa-se que a utilidade das fronteiras 

políticas diminui e a tensão está sobre o que o povo faz. Assim, o valor do território é reduzido 

a questões de organização territorial pelas pessoas.  Gottmann (2012, p 543) afirma que a 

evolução do conceito territorial agora enfatiza o povo e sua organização como o corpo político, 

também como legislador. Significa dizer que, na atualidade, este é “um dispositivo 

psicossomático necessário para preservar a liberdade e a diversidade de comunidades separadas 

em um espaço acessível independente”. 
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1.3 TERRITÓRIO E IDENTIDADE 

 

 Haesbaert (2007), em Identidades territoriais: entre a multiterritorialidade e a reclusão 

territorial (ou do hibridismo cultural à essencialização das identidades), apresenta uma 

proposta teórica da construção identitária, situando-a no contexto histórico-geográfico, 

marcadas por questões identitário territoriais concretas e por seus efeitos políticos e 

estratégicos. O autor esboça uma abordagem geográfica de identidade, que é conduzida pelo 

viés das chamadas identidades territoriais.  

 

Como sabemos, nossas identidades – em seu caráter mais ou menos múltiplo 

– são sempre configuradas tanto em relação ao nosso passado, à nossa 

memória e imaginação, isto é, à sua dimensão histórica, quanto em relação ao 

nosso presente, ao entorno espacial que vivenciamos, isto é, à sua dimensão 

geográfica. (HAESBAERT, 2007, p.33-34). 
 

 Os processos identitários são vivenciados por tensões entre a construção de um 

sentimento mais estável de identidade e a busca por autonomia e liberdade. Na discussão sobre 

as identidades territoriais se estabelece um elo entre território e cultura, mais propriamente entre 

território e identidade. Haesbaert afirma que os conceitos de cultura e identidade são definidos 

por meio de proposições com outros conceitos. Quanto ao conceito de cultura seu contraste 

seria a relação com o conceito de natureza, e o conceito de identidade aparece contrastado com 

o conceito de diferença. De tal modo, as definições são feitas a partir dos que perpassam os 

conceitos, pois estão inseridos um no outro, tornando-se assim parcelas indissociáveis de suas 

próprias definições.  

 

Com relação a identidade e diferença ocorre um cruzamento ainda mais 

íntimo, pois não há como “identificar-se” algo sem que sua “diferenciação” 

(em relação ao “outro”) seja construída, a ponto de “diferenciar-se” e 

“identificar-se” tornarem-se completamente indissociáveis – isto demonstra, 

de saída, o caráter permanentemente relacional da construção identitária, 

sempre produzida na relação com aquele que é estabelecido como o seu 

“outro”. (HAESBAERT, 2007 p.36). 
 

O autor trabalha com a concepção de identidade na esfera das Ciências Sociais 

(Sociologia e Antropologia), filiadas ao debate geográfico. À vista disso, identidade e território 

transitam em diferentes perspectivas, todavia, o autor discute a partir da concepção que envolve 

processos com grupos sociais, tais como as identidades regionais e nacionais. 

Quanto ao conceito de território, Haesbaert propõe uma perspectiva que valoriza as 

relações e os processos, as múltiplas temporalidades e velocidades nas quais é construído; uma 
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conjugação entre ou um continuum que se estende dos territórios funcionais aos territórios com 

manifestação simbólica (poder). 

A afirmação da identidade possui causa e consequência material, como afirma 

Haesbaert (2007, p. 43), que “vão desde a alusão a objetos do cotidiano até espaços geográficos 

bastante amplos que se tornam referenciais simbólicos por meio dos quais os grupos se 

reconhecem e afirmam suas identidades”. 

 O que Haesbaert (2007) caracteriza como identidades territoriais, é a identidade cultural 

que inclui o próprio espaço, que faz referências a recortes espaciais, que se constituem a partir 

de espaços e tempos, geografias e histórias que moldam a identidade, no qual habitantes de um 

território se reconhecem, como pertencentes de um espaço e sociedade comuns. 

 

[...] se toda identidade territorial é, obviamente, uma identidade social, nem 

toda identidade social (como a identidade de gênero, por exemplo) é, 

obrigatoriamente, uma identidade territorial. [...] como toda relação social, 

toda identidade cultural é “espacial”, na medida em que se realiza no/através 

do espaço, mas nem toda identidade é “territorial”, no sentido da centralidade 

adquirida pelo referente espacial em estratégias de apropriação, culturais e 

políticas, dos grupos sociais – ou seja, realiza-se claramente, neste caso, o elo 

entre o espaço, política e cultura. (HAESBAERT, 2007, p.44). 

 

A identidade territorial em tempos de globalização é a do Estado-nação. Nesse contexto 

existe identidade contínua/ contígua, descontínuas, identidades fragmentadas, ou sobrepostas. 

Contudo, a descontinuidade ou superposição territorial e identitária não significa a perda da 

relevância do território e das identidades territoriais. 

Para Bauman (2005)  

 

A ideia de “identidade”, e particularmente de “identidade nacional”, não foi 

“naturalmente” gestada e incubada na experiência humana, não emergiu dessa 

experiencia como um “fato de vida” autoevidente [...]. A ideia de “identidade” 

nasceu da crise do pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido 

de transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a realidade ao nível dos 

padrões estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à semelhança da ideia. 

(BAUMAN, 2005, p. 27). 

 

O autor afirma que a globalização é um processo dinâmico que afetou as estruturas 

estatais, as condições de trabalho, as relações entre o Estado, assim, nos países mais avançados 

do ponto de vista tecnológico e econômico, criaram-se uma subjetividade coletiva, a produção 

cultural, as relações entre o eu e o outro. E tornou as afiliações sociais diluídas ou alteradas, 

ocasionando a procura de novos grupos com os quase se vivencie o pertencimento, que facilitem 

a construção da identidade. Segundo o autor  
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Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam parecer “natural”, 

predeterminada e inegociável, a “identificação” se torna cada vez mais 

importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que 

possam pedir acesso. (BAUMAN, 2005, p. 30). 

 

Isso porque as identidades são dinâmicas, construídas socialmente e assumem um 

sentido para com o indivíduo por meio da linguagem e sistemas simbólicos representativos. 

Além disso, possuem relação direta com o ambiente. Entende-se que o medo da “perda” da 

identidade local, provoca a busca de mantê-la viva, como a cultura local que procura se adaptar 

ao movimento global.  

Na tentativa de estabelecer uma relação entre território e identidade, Claval (1999, p. 

24), afirma que o território está associado, “conforme as circunstâncias, às ideias de poder e 

controle, à natureza do laço social ou ao papel das representações simbólicas”. Por esse ângulo, 

o território se constitui como base para sentimentos de identidade de diversos modos. Conforme 

o autor, atualmente é “aos lugares e àquilo que os diferenciam que muitos se referem para dizer 

o que eles são e em que se distinguem uns dos outros” (CLAVAL, 1999, p.7). 

Com relação à natureza das identidades, Claval (1999) o indivíduo está confrontado com 

as forças da alteridade tem a necessidade de definir sua identidade. Nesse sentido, a identidade 

surge como uma construção cultural que responde a uma necessidade existencial profunda de 

se saber “quem sou eu?”. Desse modo, um conjunto de elementos são considerados no intuito 

de se caracterizar o indivíduo e o grupo, como “artefatos, costumes, gêneros de vida, meio, mas 

também sistemas de relações institucionalizadas, concepções de natureza, do indivíduo e do 

grupo[...]” (CLAVAL, 1999, p.15). 

Como visto, as reflexões sobre a identidade requerem referências espaciais, pois a 

experiência humana e as narrativas identitárias constroem seus pilares no e com o território. 

Claval (1999, p. 16) afirma que o sentimento identitário permite que o indivíduo se sinta 

plenamente membro de um grupo, pois as questões sobre o território e a identidade estão 

indissociavelmente relacionadas. Assim, afirma que “a construção das representações que 

fazem certas porções do espaço humanizado dos territórios é inseparável da construção das 

identidades”. 

A identidade não se restringe ao campo das representações, destaca-se a importância da 

base material para a construção das muitas identidades territoriais.  Nossa investigação tem por 

objetivo compreender a relação entre território e identidade na Comunidade do Ambé, que 

requereu o reconhecimento de seu território quilombola em 2005. É um território quilombola, 
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uma comunidade, cuja origem e existência independem da classificação definida pelo Estado. 

Porém, sua visibilidade, enquanto quilombo, passou a existir a partir da regularização das terras 

e políticas voltadas aos territórios quilombolas. Desde então, se autodeclara uma comunidade 

quilombola.  

A certeza de sua ancestralidade africana e história escravizada no Brasil nunca 

foi objeto de dúvida para as comunidades de afrodescendentes. Entretanto, à 

medida em que movimento negro e quilombola conquistam nacional e 

internacionalmente o compromisso público e estatal com os direitos das 

comunidades tradicionais e com a dívida histórica da escravidão, um conjunto 

de direitos formando uma cidadania específica para estas comunidades foi 

estrutura[do] no Estado. Para ter acesso à esta cidadania específica e usufruir 

dela, a comunidade tem de provar sua ancestralidade e sua especificidade 

étnica à estrutura jurídica do Estado.  (SILVA, 2019, p.174). 

 

Como afirma Silva (2019, p. 177) os processos de construção identitária com base em 

uma tradição cultural preexistente visa sustentar a ação coletiva e a mobilização por direitos. 

Fenômeno semelhante é observado nos povos tradicionais indígenas. Para o autor, a etnogênese 

é principalmente de ordem territorial. Pois uma vez que as comunidades quilombolas têm 

dificuldade em assegurar o seu território, acionam o fenômeno identitário que é simbólico-

cultural, porém a transformação identitária representa uma pretensão territorial. (SILVA, 2019, 

187-188). 

Outro autor que contribui para discussão de identidade é Castells (1999), ao tratar da 

construção da identidade, enfatiza que esta é a fonte de significado e experiência de um povo. 

É um processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou conjunto de 

atributos os quais prevalecem sobre outras fontes de significado. O autor afirma que, do ponto 

de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída.  

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 

por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações cunho religioso. Porém, 

todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, 

que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais 

enraizados, em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. 

(CASTELLS, 1999, p.23). 

 

Desse modo, a construção das identidades se faz no interior dos contextos sociais que 

determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas representações e suas 

escolhas. O autor afirma que “quem constrói a identidade coletiva e para que essa identidade é 

construída são, em grande medida, os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade; 

bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem”. 

(1999, p. 23-24). 
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Castells (1999) estabelece que a construção social da identidade ocorre em um contexto 

marcado por relações de poder, distinguindo três formas e origens de construção de identidades: 

a legitimadora, a de resistência e a de projeto. Em nossa análise, centraremos a discussão na 

identidade de resistência, pois se configura como  

 

a criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas 

e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras 

de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que 

permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo opostos as estes últimos. 

(CASTELLS, 1999, p.24). 

  

A identidade de resistência leva à formação de comunas, ou comunidades, e dá origem 

a formas de resistência coletiva diante de uma opressão que, do contrário, não seria suportável; 

em geral com base em identidades que aparentemente foram definidas com clareza pela história, 

geografia ou biologia, facilitando assim a “essencialização” dos limites da resistência. 

(CASTELLS, 1999, p.25). 

Castells (1999, p. 84) também analisa as identidades territoriais, em particular as 

comunidades locais, traçando suas observações sobre movimentos urbanos e seus discursos, 

atores sociais e organizações. As comunidades locais que são construídas por meio da ação 

coletiva e preservadas pela memória coletiva constituem fontes específicas de identidades. O 

autor caracteriza as comunas culturais por traços distintivos: reação a tendências sociais 

predominantes; as que constituem identidades defensivas e as que são construídas 

culturalmente.  

 

1.4 A COMUNIDADE DO AMBÉ 

 

No período de 2015 a 2016, o INCRA realizou o levantamento fundiário do território 

reivindicado pela Comunidade do Ambé, que foi feito por meio da localização e delimitação 

do território composto por áreas de terra pública, posses ou propriedades de ocupantes 

quilombolas e não quilombolas. O trabalho do INCRA consistiu na realização de vistorias rurais 

nas áreas pretendidas, com o objetivo de caracterizar os imóveis rurais a partir da sua extensão, 

data de ocupação e benfeitorias existentes. A partir do aprofundamento do estudo fundiário, do 

estudo antropológico e das visitas in loco produziu-se as informações que seguem, com objetivo 

de caracterizar o território reivindicado pelos quilombolas do Ambé. 
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As terras da Comunidade do Ambé estão localizadas no Município de Macapá, estado 

do Amapá, e seu acesso é feito principalmente pela BR 210 (Figura 1), é possível acessá-la 

também pelo Rio Pedreira e pela Rodovia AP-070.  

Figura 1:Foto do trecho da Rodovia BR 210, aproximadamente no km 50, início do ramal que 

dá acesso à Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

O percurso até a vila principal da comunidade é feito pela BR 210, sentido Macapá – 

Porto Grande, aproximadamente 50 km, depois segue pela Rodovia AP 340 até 3 km, em   

seguida acessa um ramal por mais 27 km até a vila, onde concentram-se os moradores da 

comunidade, conforme Figura 2.
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Figura 2: Mapa da localização da Comunidade do Ambé 

 

Fonte: Elaborado por Anderson Lameira e concebido por Liliane Soares, 2018. 
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Os moradores do Ambé possuem uma escritura pública antiga de 1898, que especifica 

os limites naturais. De acordo com essa escritura Sr. Pereira recorda que as terras pertenciam à 

sua família.  

 

Foi uma herança da minha avó que recebeu da tia dela. Fizeram... ela... a 

senhora tia dela, Mariana, dona Mariana. Ela era... ela tinha essas terras, ela 

regularizou a terra em 1898. Foi quando ela faleceu. Ela não tinha filhos. Aí 

como ela tinha sobrinhos – o patrimônio dela era até certo ponto um bom 

patrimônio – aí ela foi dividida entre os sobrinhos. Entre a irmã dela e os 

sobrinhos. E a minha avó foi uma que foi contemplada. Inclusive o terreno, 

parte do terreno, metade da posse que ela tinha ficou com minha avó, que é 

essa que é a nossa. E a outra metade ficou com a irmã dela, da minha avó.5 

 

 A demarcação solicitada no processo de regularização fundiária está baseada na 

escritura pública antiga. As terras sempre foram utilizadas para a cultura de subsistência da 

comunidade. Os usos com roças, criação de gado, cavalo, carneiro, porco, criações, conforme 

relata Sr. Pereira. Na roça havia o plantio de mandioca, milho, sobretudo para a sobrevivência 

dos seus familiares antepassados e atuais. Assim afirma Sr. Pereira 

 

Naquele tempo que vivia era só mesmo pessoal da comunidade, as terras [era] 

tudo utilizada pela gente, tudo em comum acordo. Se se ia fazer uma roça 

numa ponta de mata teria que ter o acordo de todo mundo. Aí, um tanto fazia 

aqui, não dava para fazer os outros tantos fazia na outra lá, tudo em comum 

acordo, trabalhando tudo em cima, aquele termo mutirão. Eles, antigamente, 

até nem chamavam mutirão, era “puxurim” que se chamava. Então, a gente 

trabalhava dessa forma.6 

 

 De acordo com o estudo fundiário do INCRA (2017), realizado no território quilombola 

do Ambé, existem quatro tipologias vegetais no referido território: o campo herbáceo 

periodicamente inundado, a floresta de várzea, a floresta de galeria e o cerrado. O campo 

herbáceo representa aproximadamente 14% do território, importante para a comunidade, pois 

nele se concentram suas atividades ligadas ao modo de vida.  

Outra importante e predominante tipologia é o cerrado, cobrindo aproximadamente 55% 

do território do Ambé, onde é feita a coleta de espécies frutíferas e medicinais, o plantio de 

mandioca e a criação de gado, situando-se na parte central, norte e oeste da comunidade. Em 

grande parte dessa área de cerrado, ocorre, na época atual, o plantio de soja, arroz e milho. De 

 
5 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira (Sr. Pereira) em maio de 2018, apêndice L. 
6 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira (Sr. Pereira) em maio de 2018, apêndice L. 
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acordo com as figuras 3 e 4, observa-se o plantio de soja na Comunidade do Ambé, o que 

demonstra a coexistência de atividades produtoras distintas num mesmo território. 

Figura 3: Foto da instalação de galpão pertencente aos produtores de soja na Comunidade do 

Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

Figura 4: Foto do plantio de soja na Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 
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O Ambé também possui 16% de cobertura vegetal formada por florestas de várzea, 

composta por planícies de inundação dos rios e igarapés. Outros 14% da área é formada por 

floresta de galeria (tipologia que corresponde ao espaço de transição entre o cerrado e os campos 

inundáveis), conforme Figura 5. 

Figura 5: Mapa das tipologias vegetais no território da Comunidade do Ambé 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

O território do Ambé está situado na bacia hidrográfica do Rio Pedreira (situado a leste) 

e seus afluentes. Apresenta potencial turístico e pesqueiro, boa navegabilidade. Ao norte, situa-

se o Igarapé Peixe-boi, que possui um lago com o mesmo nome. É uma região onde ocorreram 

apropriações indevidas por pessoas de fora da comunidade, dado o seu potencial turístico e 

diversidade biológica.  
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Na parte sul do território, há uma região campestre que, durante a estação chuvosa, fica 

totalmente inundada, conhecida como Lago do Ambé; tem grande importância econômica para 

a comunidade, pois é onde se concentram a criação de gado bubalino e bovino (Figura 6).  

Figura 6: Foto do gado bovino na Vila da Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

O território do Ambé apresenta uma diversidade ambiental, com seus lagos, rios, 

campos. A maioria dos habitantes faz uso comunitário do território, por meio da piscicultura, 

do extrativismo, da pesca e agricultura, lazer, transporte. Predomina a produção de subsistência, 

com a criação de animais. Na vila, se observa animais pastando próximos ao campo de futebol 

e às casas. A vila do Ambé está situada às margens do lago de mesmo nome (Figura 7). 
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Figura 7: Mapa da rede hidrográfica no território da Comunidade do Ambé 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

 As principais atividades produtivas desenvolvidas pela Comunidade do Ambé são a 

agricultura, a pecuária, a pesca, a criação de animais de pequeno porte e o extrativismo. Como 

visto, a atividade de subsistência é característica marcante em todas as atividades, sendo 

incipiente a tecnificação da produção, para geração de maiores excedentes, devido as 

dificuldades de comercialização e a falta de assistência técnica, principais fatores que limitam 

a produção. 

Na Figura 8, pode-se observar a distribuição do uso do solo com as diferentes atividades 

que constituem o modo de vida da Comunidade do Ambé. O uso do território envolve atividades 

agropecuárias e extrativistas, extrativismo vegetal, pesca, criação de gado bovino e gado 

bubalino, caprídeos, equídeos, aves e suínos.  
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Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

As culturas anuais referem-se ao plantio de mandioca, banana, coco, milho, macaxeira 

e plantas medicinais. A pesca é desenvolvida em toda a extensão hídrica disponível no território, 

como lagos, rio e igarapés. Há ainda a piscicultura, criação de peixes em tanques que, além de 

alimento, serve como fonte de renda para os moradores que a praticam. O extrativismo vegetal 

que faz o aproveitamento de frutos silvestres, principalmente do fruto açaí, cuja parte da 

produção é levada até Macapá para ser comercializado in natura. As atividades de caça 

acontecem esporadicamente como complemento à alimentação. Contudo, é a atividade pecuária 

que predomina, seja ela de gado bovino ou bubalino e caprídeos, aves e suínos. 

A escola Joaquim Manoel Jesus Picanço, recebeu este nome em homenagem a um de 

seus primeiros habitantes e professor naquela região. Ela foi construída em madeira e telha de 

fibrocimento e dispõe de duas salas de aula e um anexo, construído pela própria comunidade, 

Figura 8: Mapa da distribuição espacial do uso do solo na Comunidade do Ambé 
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destinado para o alojamento dos professores (Figura 9). Assim, atende ao Ensino Fundamental 

I, com professores lotados na própria escola; e ao Ensino Médio com base no Sistema Modular 

de Ensino7; em que a cada período de 60 dias, há três professores ministrando disciplinas 

específicas na comunidade.  Não há oferta do Ensino Fundamental II, e por isso os alunos 

frequentam a escola na comunidade mais próxima São Pedro dos Bois. 

Figura 9:  Foto da Escola Estadual, da Igreja Católica e da caixa d’água de abastecimento da 

Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

A igreja foi construída em alvenaria, esquadrias de madeira e cobertura de telhas em 

fibrocimento. Por ser um dos principais atrativos do local, a igreja leva o nome do padroeiro do 

distrito, São Roque. Há, também, uma igreja evangélica, pois existem moradores adeptos da 

religião, e os encontros semanais são conduzidos por um pastor fundador da igreja.  

A vila possui dois centros comunitários construídos de forma distinta e com funções 

específicas, localizados na entrada da comunidade. O primeiro, é mais antigo, chamado de São 

 
7 O Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), hoje dividido em duas unidades de ensino, a unidade de 

ensino fundamental e unidade de ensino médio, garante o ensino sistemático a zona rural do Estado do Amapá. O 

projeto apresenta, como objetivo, garantir e expandir o ensino sistematizado nas diversas localidades do Estado 

do Amapá (Ensino Fundamental 5º ao 9º ano e Ensino Médio), assegura a ampliação do nível de escolaridade, o 

acesso e a permanência dos alunos em suas comunidades por meio da redefinição desse nível de ensino para um 

sistema de organização modular.   
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Roque, com uma edificação em madeira pintada de azul e telhas de fibrocimento, construído 

pela própria comunidade, usado como refeitório e onde se concentram as atividades de mutirão 

para preparação dos alimentos oferecidos por ocasião dos festejos. O segundo, mais recente, foi 

construído em alvenaria e telhas de barro; construção feita pelo governo estadual que recebeu 

o nome de Laudergário Picanço; nele são realizadas, principalmente, as reuniões onde são 

tratados os assuntos pertinentes à coletividade. Ambos são construções abertas, sustentadas por 

pilares que visam à maior ventilação do local. 

A Unidade Básica de Saúde tinha uma pequena edificação em alvenaria com cobertura 

em telha de fibrocimento e esquadrias em madeira, com a reforma que estava sendo feita pela 

prefeitura de Macapá, a pedido da comunidade, as telhas foram substituídas por telhas de barro, 

mas ainda não estava concluída durante pesquisa exploratória em janeiro de 2018, conforme 

Figura 10. 

Figura 10: Foto da Unidade Básica de Saúde da Comunidade do Ambé 

 

 Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

 Uma vez ao mês, a comunidade recebe a visita de uma ambulância com um médico e 

dois enfermeiros que oferecem atendimento básico de saúde aos moradores da comunidade e 

demais vilas próximas. Quando há casos mais graves, os moradores são conduzidos à zona 

urbana de Macapá. Há na comunidade uma agente de saúde, moradora do lugar, que atua nos 
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atendimentos mais simples como curativos e fornece remédios básicos para situações menos 

graves. 

Dona Maria mora na Vila do Ambé há 45 anos, desde que se casou com um dos 

descendentes do quilombo, embora não seja natural da vila é uma das moradoras antigas do 

Ambé. Funcionária do posto de saúde desde 1982, quando começou a trabalhar lá, dois anos 

após ser inaugurado. Ela mora há duas casas do seu trabalho e descreve a sua rotina de trabalho: 

 

Ah, mana! Ah, mana! É tão difícil pra mim chegar na minha casa aqui do meu 

trabalho. [risos] É do posto mana, de lá pra cá. De manhã, como eu te falei, 

de manhã eu fico até onze horas, aí depois eu vou embora pra casa. Aí quando 

vem os pacientes, eles me chamam lá e eu venho, que nem aconteceu ainda 

agora, é assim que funciona.8 
 

 Na ocasião em que foi realizada parte das entrevistas em agosto de 2018, a reforma já 

havia sido concluída, conforme Figura 11. 

Figura 11: Foto da Unidade Básica de Saúde da Comunidade do Ambé após reforma 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 
8 Entrevista concedida à autora por Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria) em agosto de 2018, 

apêndice N. 
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É um posto que atende também outras comunidades do entorno, como São Pedro dos 

Bois ou mesmo das vilas vizinhas ou de Macapá. Sobre a necessidade da reforma na Unidade 

Básica de Saúde, ela relata que  

 

A última reforma dele agora, foi dia 30. Mas ele não era assim, ele era feio, 

feio [risos]! Aí, depois, não deu mais “pra” eu vim pa. cá porque tenho 

problema de diabete né?! Aí tinha muito cocô de morcego e dava uma alergia 

e era pelos meus braços... Aí eu só vinha aqui atender e já ia rapidinho... Aí 

graças à Deus mexeram ano passado, em junho começaram. Aí foram terminar 

agora em junho. Mas agora ficou excelente, né?9 

 

 A Dona Maria possui 37 anos de serviço, mas não tem intenção ainda de se aposentar, 

devido às perdas que a aposentadoria ocasionaria no momento. Assim continua em atividade e 

relata que desde que a Unidade Básica de Saúde foi reinaugurada dia 30 de junho, de 2018, 

ainda não havia comparecido médico. Contudo, os medicamentos são fornecidos todo mês. Ela 

costuma ir até a Macapá uma vez ao mês e recebe os medicamentos que abastecem a Unidade 

Básica de Saúde, para assim realizar a sua atividade que é  

 

Não, aqui é o mínimo, né? Digamos assim, é só numa emergência. No caso, 

eles não queriam nem que a gente aplicasse injeção. Mas eu aplico porque não 

tem... Vocês ouviram aquela moça dizendo: “Eu não vou levar injetável 

porque não tem quem me aplique, moro muito longe”.  Né? Aí, um curativo, 

aí também nós não podemos... A receita ‘tá” aqui, mas nós não podemos dar, 

porque só quem pode é enfermeiro, né? Só onde tem enfermeira no caso [as 

comunidades] Abacate, Santo Antônio. Porque eu sou auxiliar de enfermagem 

e aí não tem enfermeira. Já no Abacate tem, a mulher do Júnior, do 

Garrincha... Lá tem. É uma enfermeira, é o mesmo que ser uma médica, né? 

Pode tudo. Lá no Santo Antônio tem.10 

 

Quando há a necessidade de um tratamento mais específico, o atendimento é feito em 

Macapá, como esclarece Dona Maria: “Aqui o que que eu faço... quando eu vejo que não dá 

pra resolver aqui, vai logo embora, que é a ordem que a gente tem”.11
 

A história do Ambé, segundo os registros fornecidos pela comunidade, indica que a área 

era uma “ressaca”12 descoberta pelo velho Manoel Souza, mais conhecido como Manoelzinho 

 
9 Entrevista concedida à autora por Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria) em agosto de 2018, 

apêndice N. 
10 Entrevista concedida à autora por Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria) em agosto de 2018, 

apêndice N. 
11 Entrevista concedida à autora por Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria) em agosto de 2018, 

apêndice N. 
12 Ressaca é uma expressão regional empregada para designar um ecossistema típico da zona costeira do Amapá. 

São áreas encaixadas em terrenos quaternários que se comportam como reservatórios naturais de água, 

caracterizando-se como um ecossistema complexo e distinto, sofrendo os efeitos da ação das marés, por meio da 

rede formada de canais e igarapés e do ciclo sazonal das chuvas.  
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do Ambé. A comunidade ficou conhecida por este nome, devido a abundância de um tipo de 

cipó, o ambé, existente naquela época. 

 Nos registros aparecem que havia o “Ambé de cima” e o “Ambé de baixo” (onde está a 

Igreja de São Roque). Quando foi criado o “Ambé de baixo”, todas as pessoas que residiam no 

“Ambé de cima” passaram a residir no “Ambé de baixo”, onde permanecem até os dias atuais. 

Seu Feliciano relata a origem dessas denominações, tal como ele as descobriu:  

 

[...] quando eu me entendi, os meus avós diziam assim: “eu vou lá no Ambé 

de cima”. Eu não sabia, eu fui curioso, “ei mãe velha”, a minha avó “mãe 

velha, o que é Ambé de cima?”, “Tu sabe lá o cemitério?  Lá foi a primeira 

comunidade do Ambé”. “Mas, minha avó, por que lá?” Onde aqui tudo era 

mais fácil, era beirada, lago, a água mais fácil. “Não meu filho, é porque 

naquela época, quando começou o Ambé, no tempo dos meus bisavós, era 

descendência de escravos, então, eles pegavam as partes mais altas que tinham 

nessas comunidades para fazer os acampamentos deles e, além de alto, perto 

das matas para eles se esconderem quando viessem os senhores para pegar”. 

Eu disse: “meu Deus! Vida de escravo era muito difícil!” Aí ela disse: “pois é 

meu filho, o meu bisavô contava que o teu avô ainda pegou uma parte, que a 

família era de escravos fujão e eu conheci ele e uma parte da família dele 

assim”. Aí, isso lá em 1847, que foi descoberto, então ela falava para a gente. 

E aí veio evoluindo, quando chega na nossa época, agora, tinha sido tudo 

esquecido.13 

 

No histórico consta que havia três santos: São Roque, Santo Antônio e Nossa Senhora 

da Conceição. Cada santo tinha seu próprio “dono”, Manoel Rosano com São Roque, Manoel 

Lucas de Souza com Santo Antônio e Mariana Souza com Nossa Senhora da Conceição. Porém, 

somente São Roque foi escolhido para ser o padroeiro da Comunidade do Ambé. 

 De acordo com o laudo antropológico  

 

O território histórico aparece no documento emitido pela Divisão de Terras e 

Colonização do Território Federal do Amapá, comarca de Macapá datado de 

28 de outubro de 1891. Foram requerer a posse das terras que hoje pertence à 

comunidade Ambé: Joaquim Manoel de Jesus Picanço, Estevão Gonçalves, 

Benedito Gonçalves picanço, Manoel Francisco da Silva. Os três primeiros 

tinham posse através de herança. O último através do título de compra. (2012, 

p.15). 

 

Há uma torre com caixa d’água e poço artesiano que abastece algumas casas da vila, as 

demais ainda utilizam água de poço. Possuem energia 24h, e um telefone público. Ao redor das 

casas há várias árvores frutíferas e plantas medicinais. No entorno de algumas casas há uma 

 
 
13 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
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cerca para proteção das plantas, pois os animais são criados soltos pela vila. A Vila da 

Comunidade do Ambé possui casas construídas (Figura 12 e 13), a maioria, em alvenaria e o 

posto de saúde no entorno das vias, formando um agrupamento em que campo, igreja e escola 

ficam centralizados (Figura 14). 

Figura 12:Foto de residência na Vila da Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

Figura 13: Foto de residência na Vila da Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018.
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Figura 14: Mapa da Vila da Comunidade do Ambé 

 

. Fonte:  Elaborado por Anderson Lameira e concebido por Liliane Soares, 2018. 
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A Vila da Comunidade do Ambé concentra as edificações, casas, escola, campo de 

futebol, igreja, contudo, para realizar a atividade produtiva, os moradores dependem de uma 

maior parte do território, que é onde se realiza a pesca, a criação dos animais soltos, o 

extrativismo. Nesse sentido, a ocupação do território não se limita somente à Vila, por ser um 

território diversificado em tipologia vegetal, rede hidrográfica e solos, isso permite a integração 

de várias atividades de subsistência, demonstrando a importância do território para a 

manutenção da comunidade e seu modo de vida.  

Figura 15: Foto do igarapé do Peixe-Boi na Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

As margens do Igarapé e do Lago Peixe-Boi (Figura 15) foram ocupadas por pessoas 

que vivem na zona urbana de Macapá, quilombolas e não quilombolas. Algumas dessas terras 

foram adquiridas por meio de compra de membros de famílias quilombolas, outras foram 

somente apossadas. Os espaços são destinados ao lazer, nos fins de semana, constituindo-se 

como uma segunda residência para os referidos sujeitos. Há ainda algumas posses que foram 

transformados em balneários, com fins de aproveitamento econômico, onde dispõem de 

restaurantes e acomodações para turistas (Balneário Portal do Sol, Balneário Santa Helena, 

entre outros). 
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1.5 CONFLITOS TERRITORIAIS 

 

No século XX, as novas frentes de expansão marcam os processos de territorializações 

e reivindicações territoriais de povos quilombolas. Os movimentos migratórios e a expansão 

das fronteiras territoriais e políticas desenvolvimentistas alteraram sensivelmente as relações 

fundiárias no país, atingindo diversos povos tradicionais.  

A invisibilidade social e a marginalidade econômica ficaram evidentes diante das novas 

pressões sobre as áreas sob as quais estavam assentadas as comunidades quilombolas. Nesse 

sentido, as comunidades negras elaboraram novas estratégias na defesa de suas terras. Criou-se 

um espaço político para a luta das comunidades rurais. 

 Little (2002), em Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma 

antropologia da territorialidade, discute a diversidade fundiária no país, com destaque aos 

povos tradicionais, dentre eles, povos indígenas e quilombolas. Para ele, a consolidação das 

categorias fundiárias, só foi possível com o surgimento dos movimentos sociais nas décadas de 

1970 e 1980, ocasião em que as duas modalidades territoriais receberam conceito jurídico de 

reconhecimento fundiário por parte do Estado, por meio da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) de 1988.  

 

 [...] o conceito jurídico de reconhecimento fundiário estabelecido pelo Estado 

tende a se confundir com os conceitos político e etnográfico, os três formando 

parte de um mesmo processo de constituição e resistência dessas 

comunidades. Se as categorias territoriais utilizadas pelo Estado tiveram e têm 

finalidade de controle social dessas populações, a luta em torno das categorias 

jurídicas territoriais tornou-se uma luta de mão dupla, já que as categorias 

utilizadas para a dominação política também podem servir para a reafirmação 

social e territorial, processo em que passam a agir como fonte de novas 

identidades sócio culturais. (OLIVEIRA apud LITLE, 2002, p.15). 

 

O autor chama a atenção para a historicidade dos territórios, que é complementada pela 

historicidade dos conceitos que servem para entender e ao mesmo tempo explica-los; mas que 

requer cuidados para que as categorias jurídicas não substituam as categorias etnográficas, uma 

vez que a realidade empírica possui sua complexidade e especificidades, e independe do 

reconhecimento legal para existir socialmente. 

Almeida (2006), ao tratar da questão do direito quilombola afirma, que esse vem 

contribuindo para, nos últimos anos, realçar no país a existência de diferentes concepções, e 

formas de uso e apropriação do território. Uma concepção que prioriza os usos e as apropriações 

individuais e privadas e a liberação das terras como um produto de mercado com abertura 

inclusive para o capital internacional. Outra concepção que enfatiza a terra como meio de 
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desenvolvimento social por meio dos usos coletivos por famílias de agricultores organizados 

em associações comunitárias.  

O acesso à posse coletiva da terra e a existência de terras, no país, que não estão 

destinadas ao mercado, mas voltadas exclusivamente para o desenvolvimento social, desafia os 

parâmetros de propriedade individualizada.  

Quando as terras de comunidades quilombolas recebem a regularização fundiária, o 

controle passa a ser das associações comunitárias. Essa forma de propriedade inviabiliza as 

terras enquanto mercadoria, tornando-as de função social precípua. Tal modalidade impede que 

grandes domínios venham a ser expropriados ou transacionados no mercado de terras. 

(ALMEIDA, 2006).  Observa-se que foi crescente o movimento quilombola que reivindica a 

regularização de suas terras, visto que a história das comunidades negras precede o artigo 

constitucional. Entretanto, o movimento quilombola está relacionado à descoberta deste 

dispositivo. Para Fiabani (2008, p. 33), a expressão “movimento quilombola” surgiu 

nacionalmente a partir do conhecimento do conteúdo do Artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) 

 

[...] trata-se de um movimento de camponeses com ascendência africana, em 

situação de conflito agrário, que resistiu ao longo do tempo e atualmente exige 

a regularização do território onde a comunidade fez sua história, baseado em 

critérios étnicos culturais.  

 

Atualmente, o trabalho dos antropólogos para a elaboração dos laudos distancia-se 

daquele do passado, quando eles emitiam uma opinião preconcebida sobre os fatores sociais e 

culturais e definiam a existência de limites entre os quilombos. Nos dias atuais, consideram 

somente as diferenças julgadas significativas pelos próprios membros dos grupos, procurando 

assim caracterizar os remanescentes. 

 

Cabe ressaltar que os grupos que orientam suas ações no sentido da aplicação 

do preceito constitucional (o art.68 do ADCT) são frequentemente 

considerados de exclusividade negra, o que evoca diretamente a noção de raça 

há muito banida das ciências sociais pela associação entre características 

morfológicas: os traços fenotípicos e a cultura. Também nesse domínio a 

aparência exterior só importa quando sentida como característica comum, 

constituindo, portanto, uma fonte de contrastividade entre os grupos. 

(O’DWYER, 2002, p.17). 

 

A identidade étnica que faz referência a uma origem comum presumida parece recuperar 

a própria noção de quilombo definida pela historiografia. O passado ao qual os membros dos 
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grupos quilombolas fazem referência não é o da ciência histórica, mas aquele em que se 

representa a memória coletiva (O’DWYER, 2002, p.17). 

 

A perspectiva dos antropólogos reunidos no Grupo de Trabalho da ABA sobre 

Terra de Quilombo, em 1994, é expressa em documento que estabelece alguns 

parâmetros de nossa atuação nesse campo. De acordo com esse documento, 

“o termo quilombo tem assumido novos significados na literatura 

especializada e também para grupos, indivíduos e organizações. Ainda que 

tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ‘ressemantizado’ para 

designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e 

contextos do Brasil. [...] Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo 

não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou 

de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 

população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram 

constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelado mas, 

sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 

resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos 

e na consolidação de um território próprio. [...] (O’DWYER, 2002, p.18). 

 

Em Almeida (1989), há apontamentos sobre os diversos processos sociais e políticos 

que permitem discutir a construção histórica de uma autonomia camponesa fora do domínio da 

grande propriedade territorial e de seu poder de coerção. Não há coerência em se trabalhar com 

uma categoria histórica acrítica, cristalizada na definição de 1740, em “resposta ao rei de 

Portugal”, em virtude de consulta feita ao Conselho Ultramarino. 

Em seu livro Terras de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livres”, castanhais do 

povo, faxinais e fundos de pasto, o autor considera diversas situações sociais que apontam para 

sistemas distintos e não reconhecidos legalmente de apossamento e uso comum da terra na 

estrutura agrária brasileira, com manifestação de fatores étnicos. 

Assim, a categoria quilombo representa um interesse diferenciado para os diversos 

sujeitos históricos, de acordo com sua posição e vida. Nessa perspectiva, o trabalho do 

antropólogo demonstra uma dimensão interpretativa no estudo desses fenômenos, que 

envolvem o sentimento de participação dos grupos, o sentido que atribuem às suas 

reivindicações, bem como as representações e usos do território. 

Geralmente, os laudos antropológicos apresentam o território e a territorialidade do 

quilombo. Expressam o tipo de ocupação relacionados ao uso comum da terra, no qual as 

atividades desenvolvidas diferenciam-se de acordo com a sazonalidade e com o ecossistema 

onde o território quilombola está assentado. Os antropólogos investigam relações de 

solidariedade e de reciprocidade, baseados em laços de parentesco e de vizinhança, decorrentes 

das práticas comuns. 
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A disputa pela posse da terra, o envolvimento de grandes empreendimentos 

agropecuários e madeireiros ou a pura e simples grilagem com fins de 

especulação imobiliária acabaram por tornar necessários os relatórios de 

identificação como prática administrativa de órgãos governamentais para 

conferir direitos. (O’DWYER, 2002, p.19). 

 

O direito emanado da CF de 1988, no Artigo 68 do ADCT, prevê o reconhecimento 

legal dos “remanescentes das comunidades dos quilombos”. O sujeito do direito, referido pelo 

dispositivo constitucional, não poderia ser objetificado, pois a identidade social resulta de uma 

dinâmica relacional que acompanha o movimento da sociedade. Com a autodeterminação 

prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a auto 

identificação abre espaço para “o reconhecimento das instâncias organizativas dos grupos que 

se auto reconhecem a partir de noções de pertenças construídas e legitimadas no interior dos 

próprios grupos”. (LEITE, 2010, p.20). 

 
O direito intitulado “quilombola” emerge no cenário de redemocratização do 

país como um dos vetores representativos de grupos até então invisíveis no 

cenário político nacional. Emerge como reivindicação de grupos até então 

com reduzido grau de mobilização, mas esta era a situação de todos os demais, 

após duas décadas de regime militar. O que não quer dizer falsificados, ou 

ancorados em premissas infundadas. Se assim fosse estaríamos 

desconsiderando todos os fundamentos que instituem o social, e os próprios 

Estados-Nação não teriam qualquer base de sustentação como organizações 

humanas criadas com autênticos propósitos políticos e sociais. (LEITE, 2010, 

p. 20). 

 

 Durante as três décadas, desde a aprovação do Artigo 68 do ADCT, somente após várias 

pressões dos movimentos sociais negros, ele foi regulamentado com o Decreto 4.887, assinado 

pelo presidente da República em 20 de novembro de 2003.  

 

Segundo este Decreto, a aplicação do Artigo 68 do ADCT fica a cargo do 

INCRA – Instituto de Colonização e Reforma Agrária, órgão do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Além disto, o Governo Federal delegou à SEPPIR 

(Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial) órgão ligado à 

Presidência da República, a coordenação dos programas de desenvolvimento 

voltados para as áreas em processo de regularização fundiária. (LEITE, 2010, 

p.20). 
 

 Portanto, somente 15 anos depois, retorna para ser regulamentado, após muita discussão 

parlamentar, jurídica, científica e popular. 

 
A maior parte das lideranças dos agrupamentos negros tomaram 

conhecimento do direito constitucional no final anos 80, quando 

aprofundaram um conjunto de proposições assentadas em suas próprias 
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experiências e pontos comuns apresentados nas diversas reuniões que se 

seguiram em todo o país. Essas proposições ancoraram-se, sobretudo, nos 

relatos compartilhados sobre o teor dos conflitos territoriais existentes no país 

há mais de um século. (LEITE, 2010, p.21). 

 

A autora relata que presenciou, durante os encontros dos quais participou, depoimentos 

de líderes com mais de oitenta anos, e que ouvia as narrativas sobre as lutas de seus 

antepassados e as inúmeras tentativas feitas para legalizar as terras.  

 

Aquilombar-se refere-se, portanto, às ações empreendidas por agentes sociais 

denominados como quilombolas frente aos antagonismos que se caracterizam 

de diferentes formas, e que demanda ações de luta ao longo das gerações para 

que esses sujeitos tenham o direito fundamental a resistirem e existirem com 

sus usos e costumes, em seus territórios tradicionais. (SOUZA, 2016, p.123). 

 

 Quando os descendentes buscam reassentar-se em novos locais, estão desenvolvendo 

estratégias de sobrevivência, na defesa dos seus familiares e da sua reprodução social. Seria o 

caso do Ambé, os primeiros habitantes à procura de terras se mobilizaram para aquela ocupação 

que originou o seu território. Este momento inicial já seria suficiente para caracterizá-los como 

quilombos? Para Silva (2019, p. 188) ao tratar da relação entre a comunidade e a identidade 

acrescenta que 

 
A comunidade não é sua identidade. A comunidade, com sua história, sua 

tradição e sua ancestralidade, é uma totalidade muito maior que sua 

identidade. A identidade não define a comunidade. Aquela é apenas um 

elemento na totalidade desta.  O procedimento de tentar, conceitualmente, 

reduzir a comunidade a sua identidade, ou definir a comunidade por sua 

identidade, é uma busca equivocada do ponto de vista conceitual, e de má fé 

do ponto de vista político. Compreender que a comunidade é uma entidade 

muito maior do que a identidade que apresenta, com que se apresenta ao 

exterior, no contexto multiétnico de contato, e com que o exterior a lê, é o 

passo necessário a ser dado neste momento para compreensão científica das 

comunidades quilombolas, de sua ontologia e de sua historicidade real.  

(SILVA, 2019, p. 188). 

  

A identidade quilombola da Comunidade do Ambé está relacionada, em parte, a 

existência do programa Brasil Quilombola. Com a política pública a identidade quilombola foi 

positivada, pois trouxe a categoria jurídica e identitária do remanescente de quilombos, com o 

qual a comunidade se identificou. Por outro lado, o movimento quilombola nas áreas rurais 

atualmente pode ser associado a um movimento contra o modo de produção, de lógica 

produtivista que usurpa as terras, interfere na tradição. 
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A sociedade brasileira, no pós-abolição, não efetivou um processo concreto 

de reconhecimento da população negra em sua diversidade como parte 

constitutiva sua e construiu ao longo dos séculos XIX, XX e XXI um 

complexo enredo de desigualdade racial. Os segmentos e grupos 

empobrecidos de descendentes de africanos, cuja parte era até então de 

escravizados, mesmo após a abolição da escravidão e proclamação da 

república permaneceram em completa e violenta desigualdade. Todavia, não 

apenas a opressão marca os processos vivenciados por esses grupos. É 

fundamental lembrar a importância que tiveram os movimentos, as 

resistências e reações por parte da população negra. (SOUZA, 2016, p.125). 

 

A autora aponta que as primeiras mobilizações articuladas ocorreram no Maranhão, 

Pará, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. As narrativas sobre os conflitos fundiários que 

provocaram as mobilizações fazem parte daquilo que ela nomeia de levante grileiro ocorrido 

nas décadas de 1970 e 1980. Faz- se importante, destacar aqui que esse levante ocorre um pouco 

mais tarde no Amapá, retratado na mobilização articulada das comunidades quilombolas do 

Amapá. 

 

Os movimentos negros urbanos, nesse debate da questão quilombola, são 

muito relevantes. A discussão sobre os quilombos tem voz na Frente Negra 

Brasileira, nos anos 1930; surge em movimento dos anos 1940, 1950, tais 

como o Teatro Experimental do Negro, de autoria de Abdias do Nascimento, 

e ganha fôlego no bojo da institucionalização do movimento negro, nas 

décadas de 1970 e 1980, [...]. (SOUZA, 2016, p.127). 

 

Fiabani (2008), ao discutir o movimento negro e a construção da cidadania, apresenta a 

relação entre o movimento e a ressignificação do quilombo. Segundo ele, é na proposta de 

Abdias Nascimento, de 1980, que há uma ressignificação do quilombo, transformando-o em 

um modelo de sociedade futura. Pois deixava de se utilizar o termo associado a escravo fugido, 

ressignificando-o como uma reunião fraterna e livre, na qual prevalecia a solidariedade, a 

convivência e a comunhão existencial. Na proposta de Abdias, ocorreria uma revolução pacífica 

dos afro-brasileiros, o que ensejava a recuperação das tradições comunitárias africanas, 

articulando os diversos níveis de vida objetivando assegurar a realização humana e as condições 

de existência. 

Para Fiabani, com a criação do Projeto Vida de Negro no Maranhão, em 1988, os 

pesquisadores envolvidos identificaram conflitos nas chamadas “terras de preto”. Houve, a 

partir de então, mudanças do termo “terras de preto” para “terras de quilombo”, que também 

recebiam o nome de comunidades negras. Assim, “o conjunto destas terras, somadas à ação 

política de luta pela titulação recebeu o nome de movimento quilombola.” (FIABANI, 2008, 

p.130). Em 2002, o Projeto de Vida de Negro do Maranhão publicou o livro Terras de Preto no 
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Maranhão, no livro houve a ressignificação da definição de quilombo, a qual considera os 

quilombos contemporâneos como “povoados autônomos e independentes habitados por grupos 

de familiares que tanto praticam a agricultura como o extrativismo e a pesca, chamados ‘terras 

de preto’”. (FIABANI, 2008, p.131). 

 Os termos utilizados no Programa Brasil Quilombola, produzido pela Secretaria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), referem-se à etnicidade, elemento que 

deve ser considerado além da questão fundiária; isto é, a terra é imprescindível para a fixação 

do grupo e sua continuidade, embora não seja condição exclusiva para sua existência. Observa-

se que a condição étnica é colocada acima da questão territorial, isso se deve às demandas do 

movimento negro que contribuiu para esta definição. Assim, as terras pertencentes às 

comunidades negras e aquelas reivindicadas congregam a ancestralidade comum, sua fixação 

material e cultural. 

 Desde então, os movimentos quilombolas passaram a revelar o sentido de luta e 

resistência, por meio do território como a expressão viva de sua identidade e cultura. O início 

do movimento das comunidades negras rurais, no Maranhão e no Pará, data de 1980, entretanto, 

o movimento negro adere e passa a defender a causa das comunidades negras, especificamente 

a partir da década de 1990. Sua bandeira de luta até aquele momento era contra o racismo, a 

valorização da cultura negra e a mudança de leis no sistema educacional que pudessem incluir 

a história da África e do negro na base curricular nacional. 

  A reivindicação: “terra para trabalhar” denota a questão fundiária que foi inserida na 

pauta do movimento negro e significou uma novidade, pois até então o movimento negro 

brasileiro era, sobretudo, um movimento urbano. Com a inserção da questão fundiária das 

comunidades negras do Brasil, este movimento ganha novas feições e dimensões.  

Alguns dos estudos da época, como os de Baiochi (1983), Bandeira (1988), Almeida 

(1989), não são de geógrafos, mas de antropólogos. Aparentemente, os geógrafos demoraram 

a discutir mais amplamente o tema.  

O estudo das comunidades negras contemporâneas é bastante complexo, visto que se 

está diante de inúmeros processos de identidade e luta por cidadania. No estado do Amapá, há 

52 comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas, distribuídas em alguns municípios, 

maior concentração em Macapá, conforme quadro 1. 

Quadro 1:  Distribuição das comunidades quilombolas nos municípios do Amapá 

Município Quantidade Comunidades 

Calçoene  1 Cunani 

Ferreira Gomes 1 Igarapé do Palha 
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Itaubal 1 São Miguel do Macacoari 

Macapá  37 Abacate da Pedreira, Alegre da Pedreira, Alto do Pirativa, Ambé, 

Campina Grande, Campos do Laguinho, Carmo do Maruanum, 

Casa Grande, Cavalo da Pedreira, Conceição do Macacoari, 

Conceição do Maruanum, Coração, Curiaú, Curralinho, Igarapé do 

Lago, Ilha Redonda, Lagoa de Fora, Lagoa dos Índios, Lontra da 

Pedreira, Maruanum, Matapi, Mel da Pedreira, Pirativa, Porto do 

Abacate, Ressaca da Pedreira, Retiro do Santo Antônio, Rosa, 

Santa Luzia do Maruanum, Santa Maria do Maruanum, Santo 

Antônio do Matapi, São José do Mata Fome, São José do Matapi 

do Porto do Céu, São Pedro do Carana, São Pedro dos Bois, São 

Sebastião do Maruanum, Torrão do Matapi 

Mazagão 3 Carvão, Conceição do Maracá, Mazagão Velho 

Oiapoque 1 Kulumbu do Patuazinho 

Santana 7 Alto Pirativa, Cinco Chagas do Matapi, Engenho do Matapi, 

Igarapé do Lago, Nossa Senhora do Desterro dos Dois Irmãos, São 

Raimundo do Pirativa, Vila Nova 

Tartarugalzinho 1 São Tomé do Aporema 
Fonte: Gomes, 2015, adaptado por Liliane Soares, 2018. 

  

 A regularização fundiária das comunidades quilombolas no Amapá foi de certa forma 

estimulada pelo Decreto de 2003, pois ao se observar a datação inicial dos processos, eles 

apresentam mais ou menos a mesma época passando a compor o movimento quilombola no 

país. Para a antropóloga Socorro Oliveira14 

 

Foi, foi estimulado sim pelo próprio INCRA. Para te ser sincera, depois, 

quando entra o governo Lula, ali a partir de 2003, mais ou menos, o INCRA, 

no Amapá passou a ser comandado pelo PSB nacional, que estava compondo 

o governo federal nessa época junto com o Lula, o Partido Socialista 

Brasileiro. E estava na frente uma pessoa que agora – eu posso citar nomes, 

né? – que estava na frente Cristina Almeida, ela que foi ser a presidente do 

INCRA, ela que comandou esse período aqui. Ela fazia muita reunião. Ela ia 

assim para as comunidades. Ela chamava as comunidades. Como ela é... ela 

não se considera quilombola, a comunidade dela não se considera quilombola, 

que é lá no Macacoari, Carmo do Macacoari, ela é de lá. Mas a comunidade 

do lado do Carmo, por exemplo, do outro lado do Rio Conceição do Macacoari 

foi titulada, foi demarcada. É um quilombo lá. 

 

Diante de um contexto em que se avolumam os processos requerendo a titulação no 

INCRA, percebe-se, também, que o movimento político, contribuiu para o reconhecimento das 

comunidades ao direito sobre suas terras. À época a Superintendente do INCRA era a Sra. 

Cristina Almeida que segundo relatos da antropóloga, se empenhou muito para o andamento 

das titulações de terras quilombolas. Embora o Decreto de 2003 tenha estimulado esse processo 

de regularização, ele não garantiu que as titulações ocorressem a contento, pois somente as 

 
14 Entrevista concedida à autora por Maria do Socorro dos Santos Oliveira em agosto de 2018, apêndice Q. 
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comunidades de Curiaú (1999), Conceição do Macacoari (2006), Mel da Pedreira (2007) no 

município de Macapá, e São Raimundo do Pirativa (2013) no município de Santana receberam 

a titulação definitiva de suas terras. 

A partir de informações do INCRA foi elaborado a Figura 16 que relaciona as 

comunidades que estão com processo em aberto e a situação delas até o ano de 2017. Em sua 

maioria, as comunidades estão com o relatório antropológico em andamento ou aguardando 

recurso, por esse motivo, não possuem ainda o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 

(RTID) finalizado ou sequer iniciado. Outras, porém, já possuem o RTID e encontram-se em 

fase de publicação ou de contestação. No caso da Comunidade do Ambé, até junho de 2018 o 

seu RTID estava na fase de publicação, e ocorreu em novembro de 2018, junto com a publicação 

do relatório da comunidade de São Tomé do Aporema (município de Tartarugalzinho), abrindo 

prazo de 90 dias para possíveis contestações15. Naquela mesma época, a Comunidade de São 

José do Mata Fome e a Comunidade do Cunani estavam em fase de contestação. A que se 

encontra em estágio mais avançado de regularização é a Comunidade do Rosa, na vistoria de 

avaliação para desintrusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Foi publicado em 01 de novembro de 2018, edição 211, seção 3, página 1, no Diário Oficial da União, 

Presidência da República/Casa Civil/ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Superintendência 

Regional no Amapá o Edital de Reconhecimento do Território Quilombola do Ambé. 
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Figura 16: Mapa das comunidades quilombolas no Estado do Amapá com processos de Regularização abertos junto ao INCRA 

SR-21/AP 

 

Fonte: Elaborado por Anderson Lameira e concebido por Liliane Soares, 2018.
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 O Programa Brasil Quilombola foi criado em 2003, mas chega ao Amapá em 2004 por 

meio de reuniões com as comunidades, a partir da mobilização do movimento de mulheres 

negras. A presente pesquisa resgata a história das famílias ao se estabelecerem nas terras do 

Ambé, por meio do histórico da comunidade, todavia, a periodização estabelecida aqui 

concentra-se a partir de 2003 quando ocorre os processos de auto identificação e 

reconhecimento, diante dos conflitos territoriais e das políticas públicas oficiais às comunidades 

remanescentes de quilombos.  

O fato de cada comunidade ir aderindo a linguagem do Estado para sua categorização, 

foi um processo dialético e muitas vezes conflitivo, pois no interior das comunidades, nem 

todos são favoráveis a auto identificação como quilombola, isso porque havia e ainda há muito 

preconceito produzido em torno da questão da ancestralidade africana e do passado escravo. 

Além disso, dentro de algumas das comunidades há muitas propriedades privadas, 

inviabilizando a propriedade coletiva que prevê a titulação. 
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CAPÍTULO 2: TERRITÓRIO E IDENTIDADE QUILOMBOLA NA AMAZÔNIA 

 

A identidade se define na relação com o outro. No estudo da comunidade quilombola 

do Ambé a relação identitária se define no grupo em oposição ao posseiro ou ao grileiro que ali 

se instalou, bem como em relação a pessoas de “fora” da comunidade que por meio do 

casamento ou de contrato de trabalho passam a morar na mesma. Ao contrário do que se pensou 

por muito tempo, não é o isolamento que define a identidade do grupo, é a relação com o outro 

que estabelece o limite identitário.  

O segundo capítulo apresenta uma discussão sobre a multiterritorialidade presente no 

espaço rural, em especial, amazônico situando os quilombolas no contexto das comunidades 

tradicionais que compõem as identidades amazônicas. O processo de formação territorial do 

Brasil é importante para compreender como este determinou a formação social das 

territorialidades presentes na Amazônia e no Amapá. 

Sabe-se que a Amazônia e sua configuração territorial evidenciam uma cartografia 

social e que o processo de expansão da fronteira agrícola avançou sobre o território das 

comunidades, forçando as lutas e disputas pelo território. O modo de produção vigente 

influencia o reordenamento do território, com destaque ao agronegócio – resultante da 

mundialização do capitalismo – forçando a expropriação sobre os quais avança, tornando o 

meio rural palco de lutas, disputas e conflitos.  

Ao se tratar dos territórios quilombolas no Amapá pretende-se reconstituir as memórias 

sobre os diferentes povos que se constituíram de origem negra e quilombola, no estado, bem 

como sua distribuição espacial no presente. Nesse sentido, a periodização da pesquisa resgata a 

história de formação quando as famílias se estabelecerem nas terras do Ambé, no início do 

século XIX, todavia, concentra-se na primeira década do século XXI, a partir de 2003 quando 

ocorre os processos de organização para a regularização do território quilombola, e a ocorrência 

de conflitos territoriais. 

 

2.1 O AMAPÁ NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO TERRITORIAL DO BRASIL 

 

Uma breve história da Amazônia nos remete ao seu passado, quando ocupada por 

comunidades extrativistas que deixaram marcas de sua ocupação, uma ocupação anterior ao 

processo colonizador português. A Amazônia antes dos portugueses apresentava uso dos 

recursos e de organização social.  
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Há registros de ocupação humana na Amazônia há mais de 17 mil anos antes 

do presente, como na Formação Cultural Chiribiquete, na Amazônia da atual 

Colômbia. Centenas de povos/etnias/nacionalidades se constituíram na região 

antes mesmo que a floresta ocupasse a imensa área que hoje ocupa, o que só 

passaria a ocorrer a partir de 12 mil anos antes do presente, quando a última 

glaciação fez com que as calotas polares e os glaciares começassem a recuar 

às posições latitudinais e às altitudes que hoje ocupam. (GONÇALVES, 2017, 

p.11-12). 

 

 Para Gonçalves (2017) no seu livro Amazônia: encruzilhada civilizatória propõe que na 

análise da Amazônia há necessidade de superar a separação natureza-sociedade, a dicotomia 

tempo-espaço, a visão linear da história, e o etnocentrismo, no qual a colonialidade do saber e 

do poder se sobressaem nos estudos sobre a região. A superação dessas dicotomias abriria 

pontes de diálogo com as múltiplas matrizes de conhecimento existentes por meio dos povos, 

etnias e nacionalidades presentes neste espaço.  

 Souza (2001, p.18-19) relata sobre sociedades complexas da Amazônia, em seu livro 

Breve História da Amazônia, durante algum tempo evidências arqueológicas e documentais 

apontavam a presença passageira de grupos andinos e centro-americanos e, assim, acreditou-se 

que a região amazônica apresentava poucos recursos, o que havia limitado a possibilidade de 

grupos humanos desenvolverem-se de modo avançado, entretanto, há controvérsias, como 

afirma Souza (2001, p. 19) 

 

Nos últimos vinte anos, uma série de estudos começou a sacudir aquelas 

posições tidas como estabelecidas e a constatar que a Amazônia era na pré-

história um rico e diversificado cenário de sociedades humanas. Pesquisas 

como as da arqueóloga Anna Roosevelt, sobre as culturas da ilha de Marajó e 

da calha amazônica, comprovam a existência de uma inequívoca ocupação 

desde o Pleistoceno, ou Holoceno, por sociedades de caçadores e coletores, 

donos de elaboradas, culturas de tecnologia da pedra, e por algumas das mais 

antigas sociedades sedentárias, fabricantes de cerâmica e agricultores 

equatoriais. 

 

Como visto, o autor refere-se a um passado no qual as sociedades possuíam 

complexidade econômica e sofisticação cultural. Eram grupos de caçadores e coletores, e dentre 

os escassos sinais de ocupação humana foram encontradas algumas cavernas, abrigos naturais 

e sambaquis. Embora não se enquadrassem em primitivos de tecnologia e estética, também não 

se assemelhavam aos povos indígenas atuais seus supostos descendentes. Assim, Souza (2001, 

p. 19) descreve os referidos grupos 
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Os primeiros habitantes da Amazônia formaram uma comunidade de alta 

sofisticação. Abrangeram desde os paleoindígenas até os pré-ceramistas 

arcaicos e ceramistas arcaicos avançados, estabelecendo uma vasta e variada 

rede de sociedades de subsistência sustentadas por economias especializadas 

em pesca de larga escala e caça intensiva, além de agricultura de amplo 

espectro, cultivando plantas e também criando animais. A existência de 

artefatos fabricados por outros povos, encontrados em diversas áreas da 

região, é prova de que havia um intenso sistema de comércio, de viagens de 

longa distância e de comunicação.  

 

Com a conquista do espaço pelo colonizador e a desestruturação das sociedades forjou-

se uma “nova” sociedade, baseada no trabalho escravo e na subjugação de seus sujeitos ao 

processo de acumulação colonial vivenciado no século XVI e XVII pelas nações europeias. 

Diante disso, implantou-se um modelo de aproveitamento dos recursos que demandou uma 

massa excessiva de braços para os trabalhos de extrativismo e de lavoura. 

 
Quando os europeus chegaram no século XVI, a Amazônia era habitada por 

um conjunto de sociedades hierarquizadas, de alta densidade demográfica, que 

ocupavam o solo com povoações em escala urbana, possuíam sistema 

intensivo de produção de ferramentas, cerâmica, agricultura diversificada, 

uma cultura de rituais e ideologia vinculadas a um sistema político 

centralizado e uma sociedade fortemente estratificada. Essas sociedades foram 

dizimadas pelos conquistadores e seus remanescentes foram obrigados a 

buscar o isolamento ou a aceitar a subserviência. O que havia sido construído 

em menos de dez mil anos foi aniquilado em menos de cem anos, soterrado 

em pouco mais de 250 anos e negado em quase meio milênio de terror e morte. 

(SOUZA, 2001, p.23). 

 

O papel que as sociedades ancestrais desempenharam na construção do território hoje 

denominado Amazônia foi marcado por lutas, trabalho e dizimação de inúmeros povos. Os 

espaços estruturavam-se a partir de atividades econômicas voltadas para a exportação, criando 

um fluxo contínuo de dilapidação do patrimônio natural e cultural dos lugares. 

 Uma sociedade de privilégios estabeleceu-se com a exploração portuguesa no território, 

ancorada num modelo hierárquico de exploração do trabalho, que favorecia um sistema 

econômico de acumulação mercantil em nome da espada e sociedades religiosas que 

exploravam em nome da cruz.  

A organização social fundou-se nesse sistema formado pelo rio-várzea-floresta de 

aproveitamento dos recursos naturais, orientando as inserções no território e caracterizando as 

formações espaciais. Inicialmente, a ocupação ocorreu ao longo dos rios, núcleos 

populacionais, vilas, lugarejos, que formaram uma rede dendrítica, com feições espaciais nos 

cursos dos rios. Assim, os rios ligaram a vida e as relações internas e externas ao território 

amazônico. 
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 Uma rede de comércios se estabeleceu, e junto o comércio de escravos, para o trabalho 

mercantil. Naturalmente havia extensas terras a serem exploradas, entretanto, faltavam braços 

para a apropriação em larga escala dos recursos. Com isso implantou-se um sistema de mão-

de-obra escrava. Novos sujeitos passam a compor o cenário em que populações que foram 

denominadas de indígenas se encontravam escravizadas. Novos sujeitos advindos de outros 

continentes, em especial africano, foram inseridos no processo colonizador português em terras 

brasileiras. 

 Ocorreu no país diversos modos de exploração e aproveitamento econômico das terras. 

O sistema de plantations e suas características relacionadas à propriedade e à terra, moldaram 

ilhas de ocupação de predominância portuguesa na configuração territorial do Brasil. Nesse 

momento, as terras anexadas ao território português passam a compor o território colonial. É 

nesse território que há uma sobreposição de identidades, plural, multifacetada, diversa, de 

sociedades, sociedades africanas e sociedades europeias de origem portuguesa, espanhola, 

francesa, holandesa. 

 No extremo norte, a Capitania do Cabo Norte, originou o estado do Amapá, inicialmente 

ocupada por indígenas16 com forte influência social, econômica, cultural sobre o extremo norte 

do país. Sobre as terras do Amapá, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, houve a 

concessão de terras para Francisco de Orellana17, as quais foram denominadas Adelantado de 

Nueva Andaluzia18. Entretanto, o qual faleceu não tomando posse das terras. Em seguida, houve 

a ocupação da capitania do Cabo Norte, por Bento Maciel Parente, que também faleceu em 

1615. A partir daí a Capitania do Cabo Norte foi anexada à do Grão-Pará. Em meados de 1850, 

houve o estabelecimento de fortificações de holandeses e franceses na costa do Amapá.  

Ressalte-se que as terras que ficam entre o extremo norte do Amapá até o Rio Araguari 

foram ocupadas por franceses, sob comando do marquês de Ferroles. Em 1700, houve o 

Contestado franco-brasileiro, território requerido pelas duas nações francesa e portuguesa, 

região entre o Oiapoque e o Rio Araguari. Somente com o Tribunal de Berna na Suíça em 1900 

e com o laudo suíço resolveu-se a questão do Contestado, passando a definir o rio Oiapoque 

como limite ao norte das terras do Amapá. 

Foi longo o processo de formação e definição dos limites territoriais das terras que 

originaram o estado do Amapá, ressalta-se que as terras do Cabo Norte, no período de atuação 

 
16 Nas terras no Amapá habitavam povos dos Aruaque, Caraiba, Tupi-Guarani (Guaiampis, Palicures, Tucuju), de 

raízes indígenas. 
17 Foi um explorador espanhol, considerado o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas. 
18 Nomeação dada pelo Rei da Espanha, Carlos V. 
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portuguesa no vale amazônico, eram administradas pela Capitania do Grão-Pará, a qual 

incorporou as terras. 

Os registros do período colonial encontram-se em sua maioria nos arquivos públicos do 

Pará, todos os documentos, cartas, decretos, que traçam a memória desse passado. História 

composta por relações de subordinação, exploração, trabalho escravo, e ainda, de situações de 

cooperação entre os moradores de um lugar chamado de “destacamento militar” que 

posteriormente originou a vila de Macapá19, criado para defesa e monitoramento do Rio 

Amazonas, situado na porta de entrada do vale amazônico. 

 As fortificações são marcas que permaneceram em Macapá, retratam o período de 

exploração portuguesa nas terras do Cabo Norte, apontam que interesses diversos pairavam 

sobre essas terras. Em sua maioria, interesses dos “de fora”, de cobiça e domínio territorial das 

terras, recursos e sujeitos. 

 A situação das terras do Amapá permaneceu sob a jurisdição do Pará, desde quando foi 

resolvida a questão do Contestado. Durante a República foi transferido o domínio das terras do 

Amapá para a jurisdição do Estado do Pará. Nesse período, entre 1895 a 1930, as Intendências 

Municipais do Amapá foram autorizadas pelo estado do Pará a executar a regularização 

fundiária, como assentar, vender e aforar as terras. 

 O quadro se altera quando há a publicação do Decreto Lei de 5.812 de 13/09/1943 que 

criou o Território Federal das terras do Amapá. Assim, a União passou a administrar as terras 

do Amapá por meio da Divisão de Terras e Colonização (DTC) do Território Federal.  

 Após séculos de ocupação a cartografia social da região apresenta diversidade de 

formações sociais, composta por indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, 

comunidades tradicionais, migrantes que existem e resistem há cinco séculos, compondo várias 

comunidades. O conceito de comunidade tradicional é de uma categoria aberta, uma categoria 

que se define em extensão. O conceito está explícito no Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 

2007, no Art. 3, inciso I, segundo o qual  

 

Povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 
19 A fundação da Vila do Amapá, em 1894, ocorreu durante o período do Triunvirato, sob o governo do Cônego 

Domingos Maltez e o seu vice Francisco Xavier Veiga Cabral, e Desidério Antônio Coelho. 
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As transformações políticas e econômicas vivenciadas na região ao longo do tempo 

implicam numa reorganização que afeta a vida de indivíduos e grupos sociais. O seu caráter 

nos remete a um debate sobre a multiterritorialidade, como resposta à perda ou desaparecimento 

dos territórios e à construção de territórios múltiplos, como resposta a esse processo que 

desenraiza, ora reterritorializa os sujeitos.  

 Sobre multiterritorialidade, Haesbaert (2005, p. 6.790) aponta a necessidade de 

reconhecer a importância estratégica que tem o espaço e o território na dinâmica transformadora 

da sociedade. Pois para ele 

 

Falar não simplesmente em desterritorialização, mas em multiterritorialidade 

e territórios-rede, moldados no e pelo movimento, implica reconhecer a 

importância estratégica do espaço e do território na dinâmica transformadora 

da sociedade. [...] Numa visão mais tradicional, o lugar, como o território e o 

próprio espaço, era associado à homogeneidade, ao imobilismo e à reação, 

frente à multiplicidade, ao movimento e ao progresso ligados ao “tempo”. [...] 

Nossas vidas estão impregnadas com influências provenientes de inúmeros 

outros espaços e escalas. A própria “singularidade” dos lugares (e dos 

territórios) advém sobretudo de uma específica combinação de influências 

diversas, que podem ser provenientes das mais diversas partes do mundo.  

 

 As atividades econômicas moldam o espaço regional, com apropriação de terras e 

recursos, com desmantelamento das atividades consideradas tradicionais e a implantação de 

novas frentes de expansão, com novas atividades empresariais nos setores agropecuário, 

florestal, mineral e hidro energético, estabelecendo multiterritorialidades. O que nos permite 

concordar com Haesbaert, de que hoje não há mais espaços fechados e identidades homogêneas, 

há múltiplas identidades, dada a multiplicidade de territórios e territorialidades. 

O território como espaço dominado e apropriado manifesta-se de modo multi-escalar e 

multidimensional, daí a necessidade de pensar o território a partir da sua multiplicidade, sua 

multiterritorialidade. 

 A organização espacial da Amazônia a partir de meados do século XX passou a coexistir 

com outro sistema chamado estrada-terra-firme-subsolo, que não substituiu o anterior rios-

várzea-floresta, mas que passou também a reorganizá-lo com a abertura de estradas para 

facilitar o fluxo das atividades econômicas implantadas. Direcionou o fluxo de pessoas e de 

atividades e colaborou para a formação de novas ocupações, vilas e cidades no entorno dos 

grandes projetos implantados na região, por meio dos planos de desenvolvimento econômico 

fomentados pelo Estado, a exemplo, projetos agropecuários, grandes projetos hidrominerais 

como Carajás e usina hidrelétrica de Tucuruí, além da abertura de rodovias como a 

Transamazônica, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém.  
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 O potencial energético, mineral, a extensão de terras, a socio biodiversidade, são 

elementos importantes e vantajosos para a região amazônica. Contudo, o seu aproveitamento 

ocorre comandado, principalmente, por grandes empresas, com o aval do Estado, no intuito de 

desenvolver economicamente a região. Todavia, os interesses das comunidades ficam em 

segundo plano dentre os interesses econômicos e políticos. 

 No Amapá, o desdobramento desse novo sistema, resultou na construção de diversas 

hidroelétricas para o aproveitamento do potencial energético do Rio Araguari. A instalação de 

empresas de mineração, a exemplo da Indústria e Comércio de Minérios S. A. (ICOMI). E, 

ainda, o aproveitamento das terras para o plantio de eucalipto, pela a empresa Amapá Florestal 

e Celulose S.A. (AMCEL), redesenhando uma cartografia empresarial dentro do estado, que se 

sobrepõe a cartografia das comunidades tradicionais. 

 Outros cenários também contribuíram para a reorganização do espaço no Amapá com a 

implantação de várias unidades de conservação, com características específicas, fazendo 

reservas de fundos territoriais, a exemplo de extensas áreas florestadas de natureza sob tutela 

Federal e Estadual. Essas UCs impedem o uso por parte das comunidades tradicionais, que 

encontram dificuldades em manter seu modo de vida diante da regulação do território. 

 A transformação do território em Estado que ocorreu em 1988, completou três décadas 

em 2018. Observa-se que a maioria das ações estatais determinantes na sua configuração 

territorial se deram pela União. Posteriormente, com a transformação do território em Estado 

do Amapá, houve a criação da maioria dos 16 municípios, como pode-se conferir no Quadro 2 

sobre a evolução dessa divisão administrativa até os dias atuais. 

Quadro 2: Processo de municipalização do território no Amapá de 1856 a 1994 

Situação territorial das 

terras do Amapá 

Ano da Emancipação Município que é emancipado em negrito 

 

Terras pertencentes ao 

Pará 

 

1856 Macapá. 

1890 Macapá; Mazagão. 

1901 Macapá; Mazagão; Amapá. 

 

Território Federal do 

Amapá 

1945 Macapá; Mazagão; Amapá; Oiapoque. 

1956 Macapá; Mazagão; Amapá; Oiapoque; Calçoene. 

1987 Macapá; Mazagão; Amapá; Oiapoque; Calçoene; 

Laranjal do Jari; Santana; Ferreira Gomes; 

Tartarugalzinho. 
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Estado do Amapá 

1992 Macapá; Mazagão; Amapá; Oiapoque; Calçoene; 

Laranjal do Jari; Santana; Ferreira Gomes; 

Tartarugalzinho; Cutias; Itaubal; Pedra 

Branca; Porto Grande; Serra do Navio. 

1994 Macapá; Mazagão; Amapá; Oiapoque; Calçoene; 

Laranjal do Jari; Santana; Ferreira Gomes; 

Tartarugalzinho; Cutias; Itaubal; Pedra Branca; 

Porto Grande; Serra do Navio; Pracuúba; 

Vitória do Jari. 

Fonte: LIMA, 2007. Adaptado por Liliane Soares, 2018. 

  

 Os 16 municípios, em sua maioria, apresentam características rurais, baixa densidade 

populacional, setor agropecuário e mineral predominante, e somente Macapá, Santana e 

Laranjal do Jari, com alta densidade populacional, possuem predominância do setor terciário. 

 Atualmente, Macapá, a capital do estado, concentra a população urbana, com tendências 

à expansão de sua ocupação no sentido norte e oeste do espaço urbano. Sua densidade 

populacional sofreu influência de períodos de intensa migração de pessoas advindas de outros 

estados e regiões do país, em momentos específicos, com a implantação de grandes empresas 

de mineração, a exemplo da ICOMI na década de 1950 e sua atuação até a década de 1990,  a 

transformação do território em estado na década de 1980, e com a criação da Área de Livre 

Comércio de Macapá e Santana20 (ALCMS) na década de 1990. 

 O município de Macapá possui 5 unidades territoriais subordinadas, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), classificadas como distritos que são: Macapá, 

Bailique, Carapanantuba, Fazendinha e São Joaquim do Pacuí. 

Como visto a diversidade social do Amapá está situada na organização territorial de 

terras indígenas, terras de quilombos, unidades de conversação, grandes empresas de natureza 

multinacional, e terras da União que foram recentemente repassadas ao Estado, mas suas 

matrículas ainda constam como terras da União. Aguardando a definição destas matrículas em 

nome do Estado estão os posseiros que almejam ter suas terras regularizadas, dentre as inúmeras 

comunidades rurais. 

 

 
20 A ALCMS foi criada pela lei nº 8.387 de 1991 e regulamentada pelo decreto nº 517 de 1992. A ALCMS foi 

implantada oficialmente em março de 1993. 
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2.2 A AMAZÔNIA BRASILEIRA E A CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL 

 

O Estado tem o dever de destinar as terras conforme a CF de 1988, a quem tem direito 

assegurado sobre, como as terras aos povos indígenas e as terras aos quilombolas, porém, o que 

se tem visto é a retirada da sua principal destinação, facilitando sua aquisição para os grileiros. 

Por isso, é importante entender a situação da configuração territorial da Amazônia e do Amapá 

para compreender a dinâmica dos conflitos territoriais. 

É necessário diferenciar conflito, luta e disputa quando se trata de conflito territorial. Se 

fala em conflitos quando não há acordo ou harmonia de interesses, pois os objetivos, finalidades 

e valores que se apresentam naquele território são diferentes. Tratamos de luta, entendemos que 

é um processo que se constituiu a partir de instrumentos, luta judicial, calúnia, luta corporal, 

falseamento de documentos, falsos testemunhos. Ao se tratar de disputa, representa cada ação 

ou momento no processo de luta, cada evento que está no conflito territorial. 

Há uma pressão para a redução das áreas protegidas, e sabe-se que a região que 

compreende a Amazônia brasileira possui muitas áreas na situação. Atualmente, é sobre as 

terras indígenas e os territórios quilombolas que avançam a grilagem sob a lógica da 

concentração fundiária. O que ajuda a entender a redução no processo de titulação das terras 

para essas comunidades.  Por esse motivo é importante discutir a atualidade da questão agrária 

na Amazônia, pois ocorrem em movimento ascendente os conflitos de terra e o roubo de terras 

públicas com a prática da grilagem.  

No campo amapaense com a situação fundiária atual, devido aos conflitos territoriais, 

quando não há a efetiva regulamentação da gestão territorial das terras repassadas da União 

para o Estado, retarda a regularização fundiária, abre brechas para ocupações indevidas e 

contribui para a difusão da propriedade privada e a expropriação das terras de várias famílias. 

Historicamente, as terras do Amapá, são territórios de pequenas comunidades tradicionais 

extrativistas e áreas de comunidades quilombolas. Conforme os processos abertos no INCRA, 

pelas comunidades quilombolas, observa-se que reivindicam há anos a regularização de suas 

áreas na forma coletiva. 

As concepções de vida e visões de mundo indicam temporalidades históricas diferentes 

e com a chegada dos novos atores, produtores provenientes do sul, sudeste e centro-oeste, 

estabelecem-se “novas fronteiras”. Na interpretação de Martins (2009, p. 133) ao abordar a 

fronteira e sua relação direta com a situação de conflito social, define-a: 
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Na minha interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da 

alteridade. É isso que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o 

lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como 

os índios de um lado e os ditos civilizados de outro; como os grandes 

proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o 

conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar 

de descoberta do outro e de desencontro.  

 

O lugar da fronteira hoje no Amapá é também o cerrado, área onde a ocorrência de 

conflitos em terras quilombolas, em terras de famílias de produtores rurais, e em áreas de 

assentamentos.  O cerrado ao contrário dos outros biomas no estado, recebeu pouca atenção em 

relação a sua conservação, pois apenas 1% da área total do cerrado está recoberta por unidade 

de conservação, que é o fragmento que compõe a Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, 

outra área protegida que também possui cerrado é a Reserva Extrativista do Cajari. 

Inúmeras comunidades quilombolas estão situadas na faixa de cerrado. Silva (2017, 

p.231) indica que os conflitos envolvendo as comunidades quilombolas estão presentes em todo 

o Amapá, pois segundo o autor, entre 2014 e 2015 cerca de 180 famílias quilombolas estiveram 

envolvidas em conflitos não apenas de cunho litigioso entre fazendeiros e posseiros, mas 

também por instituições do poder público federal e estadual, em desfavor do interesse das 

comunidades quilombolas. 

Observa-se que a concentração de terras no Amapá ocorre a partir dos benefícios do 

Estado ao facilitar o acesso à propriedade privada da terra. Para referendar, toma-se o exemplo 

da AMCEL21, que recebeu concessão de uma extensa área de terras pelo Governo Federal. De 

acordo com o padre Sisto Magro, representante da CPT, os conflitos que envolvem terras no 

Amapá já possuem mais de quatro décadas: 

 

Os conflitos de terra no estado do Amapá eles remontam tempos antigos ainda, 

já na década de [19]70 com a chegada da AMCEL [Amapá Florestal e 

Celulose S.A.] aqui no estado do Amapá nós já tivemos um primeiro grande 

embate de conflitos, quando praticamente através de uma licitação de terras 

cerca de 200 mil hectares foram entregues ao agronegócio do pinho na época. 

Então várias famílias que estavam presentes lá, o próprio edital dizia que 

tinham que ser excluídas essas famílias, na verdade nós sabemos que não teve 

exclusão nenhuma não, teve é na verdade compactuamento ou pior ainda 

despejo dessas famílias que de uma hora para outra se encontraram dentro de 

área titulada pela empresa AMCEL. Esse foi o primeiro grande conflito que 

 
21 De início, a AMCEL foi uma das subsidiárias da ICOMI pertencente ao grupo Companhia Auxiliar de Empresa 

de Mineração (CAEMI) e foi contratada pela ICOMI para atuar na produção agropecuária e mineração com o 

intuito de suprir as demandas deixadas pela ICOMI. Em seguida, as terras plantadas pelo Projeto Jari passaram ao 

domínio da AMCEL para a extração de Pinus. Somente em 2004 que a empresa passou a atuar no florestamento 

de eucaliptos. 
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aconteceu no estado do Amapá final dos anos [19]70 e início dos anos 

[19]80.22 

 

Verifica-se, assim, a pressão fundiária no entorno e dentro das comunidades 

quilombolas ou pelo aumento das propriedades privadas. Nos espaços consolidados do cerrado, 

a silvicultura há alguns anos expressa conflitos com populações de entornos, pela referida 

empresa AMCEL que possui extensa área territorial para suas atividades (Figura 17).  

Anterior à atuação da empresa AMCEL, padre Sisto afirma que a empresa ICOMI 

quando instalada no município de Serra do Navio também havia provocado conflitos com 

posseiros, mas com impacto menor se comparada ao impacto provocado pela AMCEL. 

 
22 Entrevista concedida à autora por padre Sisto Magro, em maio de 2018, apêndice K. 
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Figura 17: Mapa de uso da terra com destaque a AMCEL no Estado do Amapá

 

Fonte: Elaborado por Anderson Lameira e concebido por Liliane Soares, 2018.
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De acordo com o relato do padre, em 1995, a AMCEL que produzia pinho, foi vendida 

para Chamflora Amapá Agroflorestal Ltda. (CHAMFLORA), avançando sua área de atuação 

que era de Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias e Itaubal até o rio Araguari, passando 

para o outro lado do rio Araguari e indo em direção a outros municípios como Tartarugalzinho, 

Amapá e Pracuúba. Segundo o Padre Sisto foi o momento no qual novos conflitos ocorreram, 

mas que em 1998 foram resolvidos judicialmente quando a CHAMFLORA reconheceu a posse 

de vários pequenos agricultores que lá estavam, aparentemente solucionando as tensões. 

Contudo, há novos desdobramentos, como afirma o padre Sisto 

 

[...] em 2007 quem adquire o pacote acionário maior do lucro é uma firma 

japonesa Marubeni Corporation, que a partir de 2009 depois de ter conseguido 

a o ISO23, que é o licenciamento ambiental pra ela fazer, ISO 14000, parece 

uma coisa dessa, ela começou a colocar de novo os agricultores na justiça 

dizendo que estavam lá dentro, desconhecendo os acordos que tinham sido 

feitos em [19]98, em 1998 pela empresa a CHAMFLORA24. 

 

Há quatro décadas a Amazônia experimenta mudanças nas formas de ocupação do 

território. A expansão de atividades econômicas relacionadas à agricultura mecanizada 

provocou transformações na região, resultantes do processo de mundialização da agricultura 

brasileira.  

A disseminação do capital, ocorrida no final do século XX, por meio do neoliberalismo, 

arrebatou setores das burguesias nacionais, tornando-os em capitalistas mundiais. Nessa nova 

etapa, os entraves nacionais são removidos e há a criação de uma consciência dos interesses 

comuns e de uma forte cooperação entre as burguesias nacionais. O capitalismo mundial 

avançou sobre terras do Amapá assentado sobre a base produtiva da agricultura de grãos. 

O livro publicado em 2014 por Oliveira, Território em conflito, terra e poder, contribui 

para uma importante discussão sobre a mundialização da agricultura brasileira. Para o autor a 

mundialização integrou o capital em escala mundial criando as empresas mundiais e as 

condições de uma ordem na qual é possível produzir em qualquer lugar do mundo, onde se 

encontram as possibilidades de redução de custos e acesso ao patamar tecnológico vigente. 

Assim se refere às empresas 

 

As multinacionais são, portanto, a expressão mais avançada de um capitalismo 

que, a partir da crise interimperialista, moldou novas formas de organização 

 
23 ISO é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para 

Padronização, em português. A ISO é uma entidade de padronização e normatização, e foi criada em Genebra, na 

Suíça, em 1947. 
24 Entrevista concedida à autora por padre Sisto Magro em maio de 2018, apêndice K. 
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interna e de relações de trabalho, que por sua vez permitiram superar as 

contradições geradas pela disputa de mercados e fontes de matérias-primas 

entre as empresas nacionais. O domínio e expansão das empresas 

multinacionais, dessa forma, envolvem, simultaneamente, três processos 

relacionados: necessidade de movimentos internacionais de capitais, produção 

capitalista internacional e existência de ações de governos em nível 

internacional. (OLIVEIRA, 2014, p.19). 

 

O movimento internacional de capitais situa-se no final da Segunda Guerra Mundial, 

quando ocorreram fusões entre empresas americanas e europeias, acordos para os fluxos e 

capitais norte-americanos na Europa, Japão, principalmente. Esse movimento contou com a 

regulação internacional estabelecida pelo Acordo de Bretton Woods, criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) e Banco Mundial.  

A produção capitalista internacionalizada resultou dos monopólios da pesquisa e da 

tecnologia mais o fluxo de capitais internacionais, assim foi possível criar as bases de uma 

produção internacional, que em seu bojo controla a força de trabalho, os mercados e as fontes 

de matérias-primas nacionais, direcionando a existência de uma cooperação por meio da 

associação ou fusão de empresas estrangeiras com as nacionais.  

Para Oliveira (2014, p.21) 

 
A produção capitalista internacionalizada foi possível, portanto, graças aos 

avanços tecnológicos na área da informática e das comunicações. Segundo 

técnicos do Banco Mundial, “está ocorrendo a morte da localização 

geográfica”. Esses avanços na área tecnológica viabilizaram a possibilidade 

de comunicação e integração entre as unidades industriais em diferentes partes 

do mundo[...]. 

 

 Também contribuiu para a formação desse mercado mundial as ações internacionais de 

governos. Isso acontece quando há a formação de governos internacionais a partir da criação 

de organizações governamentais internacionais, como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), o FMI, o Banco Mundial, e demais organismos supranacionais com a finalidade de 

instrumentalizar a política econômica internacional. Esse processo que levou à formação do 

mercado mundial, coloca as empresas norte-americanas na vanguarda do mundo.  

 

A partir do processo desencadeado pelas multinacionais norte-americanas, as 

empresas europeias e, sobretudo, japonesas aprimoraram o sistema e formam 

hoje, de maneira integrada, um sistema financeiro internacional e 

consequentemente um mercado internacional de capitais. (OLIVEIRA, 2014, 

p.26). 
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 Com isso, verificou-se uma crescente integração dos fluxos de conhecimentos técnicos, 

matérias primas, bens intermediários, produtos e serviços finais. Entre o Estado e as empresas 

há uma nova dinâmica de alianças. Nesse sentido, os Estados permitem que as empresas 

assumam o controle da economia mundial, criando uma relação de alianças. Para enfrentar a 

mundialização as empresas recorrem ao Estado. E este por sua vez, para garantir sua 

legitimidade, recorre às empresas.  

 As transformações da mundialização do capital são fortemente sentidas na agricultura. 

O modelo neoliberal é contrário aos subsídios para uma agricultura de base familiar camponesa, 

contrário ao sistema de estoques governamentais. Desse modo, são feitas mudanças profundas 

que se estruturam desde então sob três pilares: “a produção de commodities, as bolsas de 

mercadorias e de futuro e os monopólios mundiais.” (OLIVEIRA, 2014, p.28). 

O aparecimento de grandes propriedades reflete uma modificação na organização 

espacial, exemplificada pela agricultura comercial voltada para a produção de commodities, 

como a cultura de grãos, processo mais consolidado no centro-sul do país.  

Como a Amazônia apresenta dificuldade na gestão fundiária, aliada ao baixo índice de 

destinação de terras, isso favorece a concentração de propriedade. Do mesmo modo, o baixo 

valor cobrado pelas terras, associado à sua ampla oferta, favorece a aquisição de áreas voltadas 

ao desenvolvimento agrícola comercial. Quando isso ocorre em comunidades rurais negras, 

ausentes nos processos de tomadas de decisão, há a expropriação dos territórios. 

As experiências com a agricultura mecanizada já vinham acontecendo na Amazônia 

Legal, sendo o Amapá um dos últimos estados a ter contato com o cultivo de soja. As 

especificidades do estado, relacionadas à criação de Unidades de Conservação e instituição de 

Terras Indígenas, assentadas principalmente sobre as áreas florestadas, influenciou de forma 

indireta o vetor da ocupação e uso do solo para as áreas de cerrado. 

Segundo o presidente da APROSOJA-AP, Sr. Daniel Sebben25, há 50 produtores de 

grãos associados, contudo, em atividade há aproximadamente de 20 a 23 produtores. A 

produção está concentrada nos municípios de Macapá, Itaubal e Tartarugalzinho, o que 

representa 80% da produção atual. Há alguns projetos em fase de implantação em Ferreira 

Gomes, Santana, Amapá, Cutias e Porto Grande. 

Considerado um estado sem tradição de produção agrícola e empresarial, com precária 

estrutura institucional ao suporte do desenvolvimento das atividades produtivas, a atividade 

 
25 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
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encontra alguns entraves, não somente de ordem logística, mas de ordem fundiária e ambiental, 

para se estabelecer. 

 

No ano de 2004, foi realizada a primeira experiência de plantação de soja no 

Estado. Foram plantados inicialmente 100 hectares[...]. Até o ano de 2012, a 

agricultura empresarial ainda era inexpressiva no Estado. Pode-se afirmar que 

somente a partir de 2013 é que foi identificado o plantio de pouco mais de 4 

mil hectares do grão, observando-se um movimento vigoroso de instalação de 

empreendimentos destinados ao cultivo da soja no Estado. (CHELALA; 

CHELALA, 2019, p. 38). 

 

A produção de grãos é um movimento recente, tendo em vista que a Associação foi 

fundada no início do ano de 2015. De acordo com Daniel Sebben, a safra de 2013 e 2014 é tida 

como o início da produção. Embora recente, enfrenta algumas dificuldades para se estabelecer, 

pois os produtores que chegam precisam atender a uma série de exigências para iniciar sua 

produção.  

 
A primeira dificuldade é o licenciamento ambiental. Sem o licenciamento 

ambiental o produtor não consegue fazer nem o cultivo, a mecanização da sua 

área. E aí muitos produtores que chegaram aqui, há mais de dois anos, e ainda 

não começaram a produzir por causa da licença. Então, aquela era a 

dificuldade na época e ainda é hoje. Em torno desse problema é que nós 

começamos a fundar a associação para tentar buscar o direito do produtor que 

é ter a licença ambiental. O produtor que está numa área legal, numa posse 

legal, mansa, pacífica, com uma cadeia dominial bem definida de... alguns, 

até de 30 anos, ele tem direito de uso e exploração do solo. Isso é um direito! 

A gente tem as obrigações que a gente cumpre também, que é a preservação 

da reserva legal da APP [Área de Preservação Permanente] no que tange à 

questão ambiental. Agora não adianta ter só obrigação e não ter direito! O 

direito do produtor é fazer uso da sua terra como ele bem entender para 

produção do que ele bem entender! E isso que nós começamos a buscar, 

conseguimos avançar bastante ali, por algum tempo e depois a coisa voltou a 

... parece que tem muitas dificuldades aí, e hoje ainda é um problema. E um 

outro problema é a questão fundiária, a grande maioria das áreas aqui, de 

produção, não são tituladas. E, também fere um outro direito do produtor, um 

outro direito do agricultor que é ter a propriedade da área que ele faz... que ele 

tem a posse. Alguns processos de regularização fundiária têm mais de 30 anos, 

entre INCRA, IMAP e Terra Legal. Já passou pelo INCRA, pelo IMAP, pelo 

Terra Legal26, e fica essa discussão sem sentido se é a União que titula, se é o 

Estado que titula e nenhum dos dois titula. E quando deveriam os dois 

titularem. Tem estados aí, no Brasil, que o órgão estadual dá título, que a 

União dá título e convivem sem problema nenhum. Aqui a gente fica nesse 

imbróglio, nessa discussão sem sentido, sem... objetivo nenhum em quem vai 

fazer, enquanto isso o agricultor está lá sem ter o seu direito garantido que é o 

direito de produzir na sua terra.27 

 
26 Programa do Governo Federal que visa à regularização de terras de comunidades tradicionais, quilombolas e 

indígenas e do gênero. 
27 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T.  
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Os produtores de grãos também aguardam o desenrolar desse processo de transferência 

das terras, pois os registros imobiliários continuam em nome da União, nas quais há a 

indefinição do título de propriedade, embora haja posseiros produzindo. Além da demora que 

há também na expedição das licenças pelo IMAP, que precisa da definição do território, ou seja, 

definição da propriedade, mediante o registro em cartório e o georreferenciamento que 

identifique os limites. Sem essa demarcação, com a expedição do título os processos requerendo 

licenças ficam parados no referido órgão.  

O avanço de propriedades rurais com base no registro feito a partir do Sistema de 

Georreferenciamento Fundiário (SIGEF) avançou sobre terras quilombolas. Há também 

registros de propriedades do SIGEF sobre Área de Preservação Ambiental (APA), como a do 

Curiaú. Observou-se que as novas tecnologias têm servido para que interessados no 

georreferenciamento de terras façam o cadastro utilizando o SIGEF, acentuando os conflitos 

territoriais. 

A configuração territorial apresenta lotes registrados por meio do SIGEF no entorno e 

dentro de terras quilombolas, isto é, existem propriedades rurais dentro do território definido 

como quilombola e, existe um avanço dos limites dessas propriedades para dentro do quilombo.  

Situação observada, principalmente na Comunidade do Ambé. Os territórios de quilombos 

situados entre as Rodovias AP 070 e BR 210, na área rural de Macapá são afetados pela pressão 

fundiária sobre suas terras e, consequentemente, sobre a sua identidade. 

Nesse contexto, a situação processual de titulação dos territórios quilombolas também 

apresenta urgência, pois há um elevado número de comunidades remanescentes de quilombolas 

no estado do Amapá aguardando as políticas de regularização de seus territórios devido à 

necessidade de garantir a posse de suas terras que são ocupadas por posseiros não quilombolas. 

Dentre as dificuldades de regularização há uma de ordem governamental, que aponta a rigidez 

nas normas de execução dos trabalhos de regularização dadas pela Instrução Normativa nº 57, 

de 2009. 

A existência dos conflitos, tanto os externos quanto os internos, refletem-se na 

mobilização das lideranças quilombolas e em sua representação atuante e coesa frente aos 

desafios colocados. Há falta de unidade política no seio das próprias comunidades tradicionais. 

Geralmente os mais velhos, aqueles que permaneceram na terra querem a titulação porque a 

terra é o seu meio de sobrevivência, a forma de preservar sua identidade territorial. Contudo, 

outros membros, geralmente os mais novos, aqueles que se deslocaram para a área urbana em 
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busca de formação e emprego, são contrários à titulação coletiva, pois veem as terras como 

mercadoria e a possibilidade de negociá-las futuramente, o que, com a titulação não seria 

possível devido às cláusulas restritivas. 

O Estado, por meio dos projetos econômicos, apresenta oportunidades para os mais 

jovens nas cidades. Enfraquece a luta pelo território deixando somente os mais velhos na 

disputa. Com isso, aumenta a oferta de mão de obra barata na cidade e produz a desidentificação 

cultural dos mais jovens. Jovens e crianças quilombolas ao habitarem os espaços periféricos 

das cidades são aproximados dos ambientes de violência e da ação das polícias. 

De acordo com publicação da CPT (2017), o Decreto 8.713/2016, que regulamentou a 

Lei 10.304/2001 e diz respeito à transferência de domínio das terras públicas da União para o 

Amapá, se coloca como uma medida que estimula o agronegócio no estado pois, com a 

transferência das terras para o domínio do estado, o governo estadual intenciona destiná-las, em 

sua maioria, à produção de grãos. Posicionamento que se observa nos discursos de 

desenvolvimento e nas ações de ampliação do Porto de Santana para o escoamento da produção. 

O governo estadual e os empresários concentram esforços para atrair investidores para o ramo 

de grãos no estado.  

A atuação do IMAP, que é um órgão do Estado responsável por regularizar e fiscalizar 

o uso e a exploração das terras, aparece em investigações da Polícia Federal, a exemplo da 

operação “Sesmaria”, segundo a qual um grupo emitia documentos falsos para permitir manejo 

florestal ilegal na Floresta Estadual do Amapá (FLOTA28). Estavam envolvidos, 

principalmente, funcionários do órgão Instituto Estadual de Florestas (IEF) e também do IMAP, 

que assumiam o papel de facilitador de exploração ilegal de madeira em alguns municípios. De 

acordo com as investigações, eram inseridas informações falsas em documentos públicos e no 

Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) para viabilizar a atividade madeireira na área da 

FLOTA. Outras situações em que é investigado evidenciam o favorecimento na concessão e 

transferência indevida de créditos florestais para empresários, em especial do ramo madeireiro. 

Além da situação apresentada, há outros agravantes que preocupam a situação fundiária do 

Amapá, conforme a publicação Atlas de conflitos na Amazônia organizado pela CPT, na qual 

PEREIRA (2017, p. 45) afirma que 

 
A regulamentação da exploração capitalista das terras amapaenses muito 

preocupa a Comissão Pastoral da Terra (CPT) do Amapá e outros movimentos 

sociais. Isto porque inúmeras estratégias vêm sendo adotadas por empresários 

 
28 A FLOTA, gerida pelo IEF, é a segunda maior unidade de conservação do Amapá. A área se estende por dez 

dos 16 municípios; são mais de 20 mil quilômetros quadrados. 
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a fim de expandirem seus negócios, avançando inclusive para áreas de 

conservação ambiental, como a Floresta Estadual do Amapá (FLOTA). 

Ferramentas como o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e Programa Terra Legal vêm sendo utilizadas por 

latifundiários com o intuito de grilar e tomar posse de terras de pequenos 

posseiros e públicas. O judiciário estadual posiciona-se a favor dos agentes do 

capital, o que também acaba por ser empecilho ao trabalho da CPT e incentivo 

aos empresários.  

 

Com base nas informações, coletadas durante a pesquisa, é possível afirmar que também 

há a “grilagem digital”, por meio da qual são regularizadas ilegalmente terras invadidas da 

União, fato que tem sido investigado pela Polícia Federal por meio da Operação “Terras 

Caídas”.  Na primeira fase da operação “Terras Caídas”, em 20 de setembro de 2018, a Polícia 

Federal constatou que cerca de 2 mil hectares chegaram a ser demarcados como terras de 

grileiros que nunca exerceram a atividade rural e que objetivavam a especulação dos imóveis. 

Na segunda fase da operação “Terras Caídas”, ocorrida em 28 de novembro, de 2018, a PF 

prendeu duas pessoas que, de acordo com a investigação, inseriram dados falsos de 

propriedades rurais pertencentes à União no SIGEF, atribuindo a posse desses lugares a 

diferentes pessoas e iniciando o procedimento de regularização fundiária junto ao INCRA. Em 

que medida, está constituído nessa configuração territorial apresentada um conflito 

institucional? 

 

2.3 A FORMAÇÃO DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO AMAPÁ E O CONTROLE 

DA TERRA 

 

As noções de quilombo e de quilombola, gestadas no contexto da escravidão, se 

modificaram a partir da mobilização política dos quilombolas e da sua garantia constitucional 

em 1988 com a formulação de novos conceitos, isto é, possibilitou uma politização semântica. 

O entendimento de quilombo e de quilombola herdados da escravidão passaram para um debate 

que envolve antropólogos, historiadores, arqueólogos, advogados, geógrafos, entre outros. 

Todos voltados para um trabalho intelectual relativo a essa revisão conceitual. 

O que temos afinal, a visibilidade do tema, ou a visibilidade dos sujeitos? Há a 

visibilidade das lutas travadas pelas comunidades quilombolas em todo o país. Temos, portanto, 

a visibilidade de um problema do qual estamos longe da solução. Para tentar responder esta 

questão faremos uso do conceito de etnogênese, que é “o processo de trazer para o primeiro 

plano, o da comunicação, a ancestralidade africana e o passado escravo, para comunicar-se, 

interagir e fazer-se compreender na situação multiétnica de contato”. (SILVA, 2019, p. 176). 

Desse modo, a etnogênese aparece como uma estratégia política e territorial, ressalte-se que 
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não se esgota em fins unicamente políticos, mas pode ser explicada por essa referência à 

ancestralidade e à condição escravizada no passado, e tornando visível a luta pelo território no 

presente. Contudo, nem todo quilombo tem relação com a escravidão, nem mesmo o 

entendimento constitucional faz relação do quilombo à escravidão. 

Souza Filho (2013) chama a atenção para o fato de que o aprofundamento da discussão 

conceitual reforça a ação dos movimentos sociais, que estão empenhados nas lutas pela garantia 

dos direitos territoriais para as comunidades remanescentes de quilombos, como prevê e 

categoriza o preceito constitucional de 1988. Para o autor, 

 

Os novos entendimentos de quilombo, quilombola ou remanescentes de 

quilombo, por possuírem no seu campo de significados elementos de natureza 

política, histórica e ideológica, requerem um esforço analítico mais rigoroso 

para que o seu sentido, no presente, não se confunda com os velhos 

entendimentos ou assuma um significado social extemporâneo, desvinculado 

das situações atuais às quais os novos significados de quilombo e quilombola 

se dirigem. (SOUZA FILHO, 2013, p.67). 

 

Para os remanescentes de quilombo, a etnicidade se coloca como um instrumento de 

luta. Ao mesmo tempo em que o Estado estende os direitos constitucionais específicos às 

comunidades remanescentes de quilombos, também os cerca de novas formas de controle 

político e administrativo, um campo de atuação política e de exercício de poder sobre seus 

territórios. 

Arruti (2006), ao estudar o processo de formação quilombola, estabelece um quadro de 

referência que permite autonomizar para efeito de análise a nominação, a identificação, o 

reconhecimento e a territorialização. Segundo ele, estes processos encontram-se imbricados, 

mas podem ser relativamente autonomizados para uma análise.  

 

No processo de nominação, o movimento de instituição de uma categoria 

jurídica ou administrativa que, englobando uma população heterogênea com 

base em determinadas características comuns, a institui como um sujeito de 

direitos e deveres coletivos e como um objeto de ação do Estado. O processo 

de identificação o movimento de passagem do desconhecimento à constatação 

por parte dos sujeitos sociais atingidos por um tipo de situação de desrespeito 

com caráter coletivo, instituindo, assim, tal coletividade como fonte de 

pertencimento identitário e como sujeito de direitos, moralmente motivado 

para a mobilização contra tal desrespeito. O processo de reconhecimento o 

movimento de passagem do desconhecimento à constatação pública de uma 

situação de desrespeito que atinge uma determinada coletividade, do que 

decorre a admissão de tal coletividade como sujeito (político e de direito) na 

esfera pública e de tal desrespeito como algo que deve ser sanado ou reparado. 

O processo de territorialização [...], o movimento de reorganização social, 

política, econômica e cultural de uma coletividade que está em processo de 
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fixação e delimitação espacial por meio da sua objetificação jurídico-

administrativa. (ARRUTI, 2006, p.45-46).  

 

A identidade quilombola é fundamental na organização e na luta por direitos e 

representa uma força política coletiva na defesa do território. Nesse sentido, Fiabani (2008, 

p.228) define o quilombola como: “o sujeito consciente de seus direitos étnicos, capaz de auto 

definir-se como tal, dotado de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência histórica”. Sobre a origem das terras quilombolas no país, 

o historiador Fiabani (2008, p.61) afirma que: 

 

As terras ocupadas pelas comunidades negras rurais apresentam diferentes 

origens. Em muitos casos, não é possível determinar uma única matriz 

formadora do núcleo, ou seja, a comunidade iniciou de uma forma e se 

desenvolveu de outra. Algumas comunidades ocupam terras onde existiram 

quilombos históricos, outras comunidades originaram-se de terras doadas por 

escravistas, algumas poucas iniciaram sua história em terras adquiridas pelos 

cativos e ex-cativos, e um número considerável de povoados formou-se em 

terras devolutas. Também encontramos registros de comunidades que se 

constituíram em terras que pertenceram a ordens religiosas. São poucas as 

situações, mas encontramos também terras de comunidades que foram doadas 

pelo Estado aos cativos em troca de serviços militares. 

 

Sr. Pereira, morador da Vila do Peixe-Boi na Comunidade do Ambé, se declara 

quilombola, afirma que seus avós foram descendentes de negro e de escravo. Assim explica o 

que é ser quilombola na sua concepção, 

 

Bom, porque antigamente a gente sabe que... pelo que eu sei quilombo era a 

terra de refúgio dos negros. Então a gente é descendente do negro. Meu avô, 

meu avô paterno era filho de escravo. Meu avô materno, filho de escravo, né? 

Então diante desse... então aonde morava negro era considerado quilombo. 

Era o refúgio do negro. Se é quilombo, então a descendência o quilombola 

vem daí da origem, né? Se você é nascido no quilombo, ser filho de dentro do 

quilombo então... eu, pra mim no que eu penso... para mim o quilombola é 

isso: é o descendente, é o remanescente. A pessoa que é originário de lá do 

quilombo29. 

 

Desde o início do período colonial, a região que compreende o Estado do Amapá foi 

historicamente habitada por negros, pois recebia tanto os libertos quanto os fugitivos durante o 

regime de escravidão. Com a presença negra, formavam-se núcleos de resistência, os quilombos 

ou mocambos, mencionados em muitos registros históricos pelas autoridades locais. As fugas 

aconteciam, sobretudo, nos locais de utilização da mão-de-obra escrava, nos trabalhos 

realizados em Macapá e demais vilas que existiam nos séculos XVIII e XIX.   

 
29 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira em maio de 2018, apêndice L. 
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Gomes (1999) ao discutir sobre fugas e formação de mocambos na região de fronteira 

com a Guiana brasileira, em especial Macapá, do período colonial, século XVII até o último 

quartel do século XIX, retrata que havia na época muita preocupação das autoridades coloniais 

devido às rotas de fuga que os escravos encontravam junto às fronteiras. Dessa forma, 

 

A fronteira era, para além de um refúgio geográfico, um esconderijo social e 

econômico perfeito naquele contexto amazônico. Assim como em outros 

lugares, os fugitivos procuravam formar grupos, desenvolver uma economia 

ou mesmo buscar alianças com outros setores sociais. Em 1765, suspeitava-se 

de fugitivos das obras das fortificações do Amapá, pois é “bem de presumir 

se conservarem pelas roças buscando nelas o mantimento de milho e pacovas”. 

Fugitivos e quilombolas contavam certamente com ajuda. Ainda que nem 

sempre, acabavam em certa medida contando com apoio de índios, 

taberneiros, donos de canoas e outros escravos. (GOMES, 1999, p.233-234). 

 

As comunidades quilombolas, no Amapá, são originárias de dois movimentos de 

ocupação do território: o primeiro, refere-se à fuga da escravidão; e o segundo, à migração de 

núcleos familiares em busca de novas áreas para agricultura e trabalho, que se fixaram no Rio 

Araguari e nas cercanias do Rio Pedreira (SUPERTI; SILVA, 2015). 

De acordo com Almeida (2006, p.62), há a politização de termos e denominações, de 

uso local, pelas comunidades tradicionais, para que os sujeitos assim incorporem nos seus 

discursos de luta a sua designação coletiva e como auto definição e como nova estratégia de 

luta. 

 Assim, a importância do território nessas relações entre as comunidades quilombolas 

constitui uma parcela significativa do campesinato, que desenvolvem um modo particular de 

produção e vida no campo. O território é considerado, portanto, o espaço cotidiano, o vivido, 

com o qual a comunidade se identifica.  

 

2.4 A IDENTIDADE TERRITORIAL 

 

A identidade territorial é construída tanto no campo simbólico quanto material como 

afirma Haesbaert (1999, p.178), ao salientar que nem toda identidade tem no território um dos 

fundamentos da sua construção, mas que um dos aspectos fundamentais para estruturação da 

identidade territorial está na referência a um território. O autor considera a identidade situada 

em um espaço simbólico social e historicamente construído. 

A referência a um recorte territorial que dê conta da especificidade da identidade é 

necessária para a construção simbólica. As comunidades constroem sua identidade social-
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territorial a partir de sua vivência bem como de sua cultura, enquanto auto atribuição, como 

indicativo de espaços de referência identitária. 

No Amapá, as comunidades quilombolas se concentram principalmente no entorno de 

duas bacias, a bacia do rio Matapi e a bacia do rio Pedreira, como afirma Trindade (2015, p. 

50-51) 

 
Os rios Pedreira e Matapi que foram navegados pelos quilombolas são 

indicados pelos historiadores como um lócus de resistência. A rota quilombola 

surgida dos “aquilombamentos” do rio Araguari deixou na 

contemporaneidade um rico e imenso território remanescente ao longo do seu 

afluente, o Matapi. Na região do vale do rio da Pedreira se formou outra 

importante concentração de comunidades quilombolas, essas regiões hoje 

equivalem aos municípios de Macapá e Santana. Os territórios ocupados por 

comunidades quilombolas no Amapá estão, em sua maioria, concentrados em 

duas áreas extensas às margens de dois rios da bacia hidrográfica amapaenses: 

as comunidades às margens do rio Matapi e a do vale do rio Pedreira.  

 

 O aquilombamento formou territórios de ocupação histórica, a exemplo do Ambé e do 

Curiaú que estão entre as mais antigas. São descendentes de africanos que possuem relação com 

os negros desde a época da colonização nas terras do Amapá. Assim se refere à história dessas 

comunidades a antropóloga Socorro Oliveira,  

 
É, eles dizem... Eles não usam essa palavra “escravo”. Eles dizem que eles 

se... que eles saíram... O relato, assim, deles é sempre o mesmo: “bom aí eles 

saíram... pois eles saíram de Mazagão... Saíram de Macapá... Saíram da 

Guiana... de Cayena”. Tem gente lá com o sobrenome Caiena. Aí, eles saíram 

em busca de um lugar pra morar. E, na verdade, eles saíram em busca de um 

lugar pra se aquilombar. Então, todos têm esse mesmo relato, seja saíram de 

onde... Quando eu pergunto: “saíram de onde?”, “Ah, saíram de Mazagão”, 

ou vieram de algum lugar daí do Pará ou de Pernambuco, por exemplo. 

Vieram fugindo pelos rios, pela mata e chegaram por aqui.30 

 

Sobre a memória coletiva, Socorro Oliveira considera que aparentemente poderia se 

afirmar então com isso, por essas falas serem comuns que eles têm uma memória coletiva, 

afirma a antropóloga 

 

Pode-se afirmar que essa memória coletiva remete a esse passado, dessa 

diáspora, vamos dizer, a essa busca por esse aquilombamento, que é natural! 

Não estavam bem em um lugar e iam mais adiante até eles encontrarem... os 

relatos são sempre assim, até encontrarem um lugar tranquilo onde podiam 

ficar e fazer as casas deles.  

 

 
30 Entrevista concedida à autora por Maria do Socorro dos Santos Oliveira em agosto de 2018, apêndice Q. 
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Sobre a memória coletiva, Halbwachs (2003) afirma que as lembranças são constituídas 

de maneira externa, modeladas pelo grupo social no qual o indivíduo está inserido. Para o autor, 

as lembranças são formadas fora de nós. A memória individual não está isolada, mas se 

interpola com a memória do grupo, uma vez que está inserida numa rede maior com referências 

que estão fora dela.  

Numa breve comparação entre o estudo da memória por Ricoeur (2007) e Halbwachs 

(2003), percebe-se que há discordância de Ricoeur à teoria de Halbwachs, sobre a suposta 

incapacidade de o indivíduo não ser o possuidor originário de suas lembranças. Para Ricoeur 

(2007) não existe memória do grupo, a memória é sempre individual. O que haveria é uma 

intermediação entre memória privada e memória pública, pois o social é uma espécie de 

mediação da memória. 

Quando cada nascido no quilombo fala da sua história como sujeito dela, os eventos e 

os lugares que aparecem nos relatos fazem parte da vivência, e demonstram a maneira como 

cada um internalizou essa experiência. Embora a experiência no lugar e tempo tenham sido 

compartilhados em coletividade, a vivência é algo particular.  

Com a atividade de reconhecimento, que considera a história da ocupação dos 

quilombolas nas comunidades, a FCP expediu as certidões às CRQs, no Amapá, entre os anos 

de 2005 a 2016. A certificação alcançou 40 comunidades: Calçoene 01, Ferreira Gomes 01, 

Itaubal 01, Macapá 26, Mazagão 01(0331), Oiapoque 02, Santana 06, Tartarugalzinho 01, 

Vitória do Jari 01, totalizando 40 comunidades com certificação expedida pela FCP. 

No quadro que apresentamos no capítulo 1 essa quantidade varia e apresenta-se superior, 

haja vista que algumas comunidades, embora se autodeclarem quilombolas não solicitaram 

abertura do processo junto à FCP. Assim foi mencionado: Calçoene 01, Ferreira Gomes 01, 

Itaubal 01, Macapá 37, Mazagão 03, Oiapoque 01, Santana 07, Tartarugalzinho 01, totalizando 

52 comunidades32 em todo o estado aproximadamente.  

No INCRA havia 31 processos abertos até o ano de 2018, segundo informações 

concedidas a partir de entrevista realizada na instituição 

 

Aqui a gente tem trinta e um processos abertos, fora os três que já foram 

titulados. E, assim, tem vários processos para uma fase mais adiantada, tem 

alguns que ainda estão mais incipientes, alguns que já tiveram um relatório 

técnico de identificação e delimitação, que eu julgo que é uma das principais 

peças componentes do trabalho de regularização. Então, você tem várias 

 
31 De acordo com o site da FCP, embora apareça somente um processo, constam três comunidades que serão 

certificadas com o mesmo pedido. 
32 Conforme citado no quadro 1, capítulo 1 deste trabalho. 
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etapas dentro desse processo. Alguns processos estão mais adiantados, outros 

menos, mas a gente tem dificuldades para conduzir o processo de 

regularização, principalmente, relacionada a falta de recursos financeiros e 

recursos humanos. A nossa autarquia é muito pequena e a gente tem poucos 

funcionários dentro do setor de regularização quilombola. Atualmente, a gente 

tem três pessoas só trabalhando. Não temos o antropólogo que é o profissional 

essencial para a condução desses processos33. 

 

Para o funcionário do Setor de Regularização de Territórios Quilombolas Sr. Mateus 

Pagliarini o INCRA recebeu uma tarefa muito grande para uma Autarquia com poucos 

servidores a nível nacional. Tendo em vista que são inúmeras comunidades quilombolas no país 

a serem regularizadas. A atribuição ao INCRA de regularização dos territórios quilombolas 

ocorreu em 2003 com a promulgação do Decreto 4.887. Ao dar essa tarefa ao órgão, a União 

não deu o suporte necessário para realização dos procedimentos. Isso explica as dificuldades 

encontradas na elaboração dos RTID, tendo em vista que boa parte dos processos existentes no 

Amapá possuem mais de uma década. Assim ele justifica  

 

A política é uma política nova. O INCRA trabalhava com Reforma Agrária, a 

gente não trabalhava com regularização fundiária de território quilombola. 

Isso começou em 2003, essa tarefa incumbida para o INCRA. Para você ter 

uma ideia de como isso caminhou dentro da autarquia, a gente só conseguiu 

ter um normativo específico e mais contundente para fazer o trabalho de 

regularização em 2009. Seis anos aí só patinando para conseguir ver uma 

forma de fazer um procedimento mais célere. Mas, mesmo assim, a instrução 

normativa INCRA nº 57 DE 2009, que é o que norteia o nosso trabalho, ela 

tem alguns pontos que a própria instrução normativa dificulta um pouco. E 

como ela foi elaborada em conjunto com diversos outros órgãos, não foi só o 

INCRA, teve a SEPPIR [Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade 

Racial] que participou também. Então, a gente teve um conjunto de órgãos, os 

próprios movimentos sociais também participaram da elaboração dessa 

instrução. 34 

 

Assim, Sr. Mateus esclarece outro motivo da demora dos processos, afirma que o prazo 

do contraditório após a publicação do Relatório de Identificação e Delimitação, são 90 dias. 

Entra-se com a contestação, e são mais 180 dias para o INCRA analisar. A política de 

intervenção fundiária também compreende a desapropriação por interesse social, em caso de 

propriedades privadas. A desapropriação por interesse social não depende só do INCRA. Há 

necessidade de um decreto de interesse social, o qual é privativo do Presidente da República. 

Além disso, há a indenização a ser paga pelas benfeitorias dos imóveis que são indenizáveis, a 

própria terra.   

 
33 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
34 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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No Amapá, especificamente, durante o governo da presidenta Dilma Roussef, houve a 

publicação do Decreto nº 8.713, de 15 de abril, de 2016, que transferiu as glebas da União para 

o domínio do estado. Desse modo, o Estado por meio do seu órgão fundiário, o IMAP, executor 

da política fundiária e ambiental do estado é que passaria a atuar na titulação dos territórios 

quilombolas que não foram delimitados pelo INCRA no prazo de 20 meses, contados da data 

de publicação do referido Decreto.  

O Decreto nº 8.713/2016 transfere as terras sob domínio da União para domínio do 

Estado, nele são observados a exclusão de áreas como território quilombola, terra indígena, 

projeto de assentamento, unidade de conservação, que permanecem sob domínio da União. As 

terras quilombolas que não foram regularizadas pela União, no prazo estipulado de 20 meses, 

passaram a ser responsabilidade do estado, prazo que expirou. 

O governo do estado do Amapá promulgou a Lei Complementar nº 110, de 15 de janeiro 

de 2018, que designa o IMAP para atender a essa demanda de execução da política fundiária 

em terras públicas e devolutas do Amapá, nas quais os territórios quilombolas em sua maioria 

se situam. Sobre a criação e atribuição do IMAP, assim explica o funcionário 

 

O IMAP foi criado em 2008, foi extinto o antigo TERRAP, e ele passou a ser 

o executor da política agrária e ambiental do estado. Hoje ele é um órgão 

responsável para fazer essa regularização fundiária do estado do Amapá. Só 

que existe um entendimento hoje para o IMAP atuar que é a transferência 

cartorial. Então, o estado é o dono da terra, mas não pode fazer a regularização 

em função das matrículas ainda se encontrarem no cartório em poder da 

União. Pela legislação, pelo Código Civil você só é o proprietário quando você 

tem o registro e o estado ainda não tem o registro cartorial. Aí, nós estamos 

fazendo isso agora.35 

 

 O IMAP substituiu o Instituto de Terras do Amapá (TERRAP) que foi um órgão de 

regularização de terras criado em 1988, por ocasião da transformação do território do Amapá 

em estado do Amapá. Naquele momento, o órgão recém-criado absorveu o acervo fundiário do 

Instituto de Terras do Pará (ITERPA). Ao órgão fundiário ITERPA coube a função de executar 

a política fundiária das terras do Amapá quando pertenciam ao Pará até 1943, quando as terras 

foram desmembradas do Pará e elevadas a território federal. Somente em 1978, com a criação 

do INCRA, é que se iniciou o processo de regularização fundiária da União em terras do Amapá. 

De acordo com o funcionário do IMAP 

 

 
35 Entrevista concedida à autora por Funcionário do IMAP em agosto de 2018, apêndice W. 
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Então, nesse intervalo da República até 1988... até 1943, o ITERPA expediu 

muito documento fundiário pelo estado do Pará. Quando o Amapá passou a 

ser território... O INCRA, foi criado em 1978, e começou o processo de 

regularização fundiária da União... O INCRA instalou as comissões especiais 

e arrecadou todas as glebas, 23 glebas hoje em todo o estado, arrecadou para 

o patrimônio da União, registrou no cartório e aí começou a fazer o processo 

de titulação, da reforma agrária, assentamento. Também foram expedidos 

bastante títulos até a implantação do INCRA, aqui no Amapá. Aí, em 2009, 

iniciou o Terra Legal, o INCRA começou a cuidar somente de projeto de 

assentamento da reforma agrária e território quilombola... Em 2009, o Terra 

Legal foi criado através de uma lei. Aí veio a Lei 11.952 que constituiu o Terra 

Legal e normatizou o processo de regularização fundiária. E que já foi extinto 

também o Terra Legal. E, em 2007, o presidente Lula editou um decreto, o 

Decreto 6.921 transferindo as terras da União para o estado do Amapá, uma 

lei na verdade, uma lei que transferia essas terras. Só que anterior a isso, em 

2001, nós temos o Decreto 10.304 de 2001, que também transferiu as terras 

da União para o estado do Amapá nos mesmos moldes do estado Roraima. 

Então, de 2001 até 2016, a Lei 10.304 só foi regulamentada, em 2016, com o 

advento do Decreto 8.713, que é o decreto da presidente Dilma. O decreto, 

vamos dizer assim, político, teve uma força política no estado, que na ocasião 

da oportunidade do impeachment ela indicou esse decreto condicionando a 

transferência das terras para o estado do Amapá, mediante a exclusão de 

algumas áreas como: o território quilombola, terra indígena, projeto de 

assentamento, unidade de conservação, ficando sob o domínio da União, 

passando o restante para o estado do Amapá e excluindo também aquelas que 

tinham sido tituladas pela própria União.36 
 

 Será o IMAP que terá que dar andamento no processo de regularização fundiária dos 

territórios quilombolas. Num momento de muitas mudanças políticas a nível nacional, pois 

houve o agravamento das crises políticas que o país vivencia e que se acirraram nos últimos 

meses. 

Os direitos territoriais dos quilombolas ao longo das três décadas que seguem a 

promulgação da CF de 1988, regulamentada 15 anos depois, no presente momento se percebe 

o embate para retirada dos poucos direitos conquistados. Em menos de 30 anos a frágil 

democracia sofre duros golpes, nos aproximando de uma onda reacionária e autoritária com 

cortes de direitos.  

Como age o estado frente aos territórios quilombolas e a identidade territorial, 

identificou-se no depoimento do padre Sisto, que atualmente aponta o agronegócio sendo 

alavancado pelo próprio Estado, pois o governo defende os interesses do agronegócio. Ao 

dificultar o acesso a documentação das licenças, expressa que o agronegócio não tem interesse 

que se saiba da situação fundiária dos produtores em atividade. Ainda afirma que nas terras da 

região da Pedreira há a forte influência política pois segundo o padre Sisto 

 

 
36 Entrevista concedida à autora por Funcionário do IMAP em agosto de 2018, apêndice W. 
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Então, os políticos nossos investem muito naquela área ali, aí dá um... 

desculpa dizer, mas dá um monte de grana “pros” nossos quilombolas fazer o 

Marabaixo aqui, as danças. E depois tu fazes isso, mas deixa a área livre aí 

para que os nossos − eles chamam de agricultores, produtores −, que não são 

nem agricultores nem produtores, são empresários mesmo, de fato. Só que no 

lugar de ser empresário da indústria é empresário do campo, mas a 

mentalidade não muda de jeito nenhum. Deixa que ele possa fazer o 

agronegócio na terra lá que foi de vocês só que agora não é mais.37 

 

Além do depoimento do padre, também se observou nos relatos das lideranças, que 

demonstram como percebem a atuação do Estado, diante da situação dos quilombolas. Para o 

Sr. Amiraldo38, liderança quilombola na Comunidade Santo Antônio da Pedreira, este percebe 

a atuação, principalmente, relacionada à manutenção de escolas. Afirma que na comunidade 

possuem um colégio muito bom, onde estudam adultos e crianças. Além disso, é disponibilizado 

um transporte que leva as pessoas para fazer a faculdade em Macapá e retorna para deixá-los. 

Aponta isso como “é uma das melhores coisas que a gente já teve aqui é esse colégio!”, também 

ressalta a importância do posto de saúde, pois não tinham. Sendo assim a comunidade sente-se 

satisfeita com a atuação do Estado. Sr. Amiraldo ao se expressar sobre os plantadores de soja 

no entorno da comunidade, não apontou benefício recebido dos mesmos. Segundo ele, “eles 

estão se beneficiando nas nossas terras! Pra nós ainda não, porque eles estão só levando, né?! 

Benefício pra cá ainda não conseguimos nada com eles.” 

 Na Comunidade do Curiaú, por outro lado, há o chamamento da responsabilidade do 

Estado quanto à questão ambiental, pois na relação estabelecida com as instituições do Estado, 

há muitos entraves, constituindo-se conflitos pela forma de uso dos recursos naturais daquela 

comunidade. Sr. Sabá aponta que  

 

desde ano passado a gente também tá questionando essa situação dessa carreta 

tá passando aqui constantemente carregando soja daí. Passam aqui das 8 horas 

da manhã e vão até às 10 horas da noite, passando carretas e carretas, uma 

atrás da outra cheia de soja [...]. Quando eles tavam com essa soja aqui, um 

avião passava por cima pulverizando e esse veneno tava caindo ali pra cima 

do poço do mato e de lá essa água vem desembocar aí no rio Curiaú.39 

 

Afirma que fizeram denúncias ao órgão competente, contudo, não houve nenhuma 

providência por parte dos órgãos do Estado. Até a própria FCP veio, e realizou audiência 

 
37 Entrevista concedida à autora por padre Sisto Magro em maio de 2018, apêndice K. 
38 Entrevista concedida à autora por Amiraldo Campos da Silva em agosto de 2018, apêndice R.  
39 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S.  
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pública, porém, permanece o trânsito regular da produção de soja na rodovia AP 070 que corta 

o Quilombo no sentido sul-norte do estado.  

 Sr. Sabá fala também da atuação do Estado nos projetos desenvolvidos na escola do 

Quilombo do Curiaú, para manutenção das tradições junto as crianças. Assim relata 

 

A escola teve um projeto aí que era o chamado “canto de casa”, que as coisas 

mais no passado e, agora mudaram esse nome pra uma outra forma, mas não 

foi uma questão criada da comunidade, foi uma questão criada do Estado, 

porque os professores são obrigados a fazer projetos para, às vezes, de tá 

alocando recurso.40 

 

 No que se refere a atuação junto aos produtores de soja, percebe-se que sob o discurso 

do desenvolvimento para o estado, há aproximação do Estado com a APROSOJA por meio de 

um canal de interlocução. Sr. Daniel Sebben aponta que  

 

há muitos canais! com o próprio governo do Estado, a gente é parte de uma 

câmara setorial da produção de alimentos que discute, inclusive a UNIFAP 

faz parte junto com o Ministério Público, a gente tem constantes conversas e 

reuniões. Com os órgãos federais a gente também tem, não de maneira mais 

sistemática, mas de maneira pontual a gente tem aberto o diálogo [...]. E, 

também através do SENAR que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, 

que o produtor já parte da sua produção, parte de toda soja, gado, milho que é 

produzido aqui, vai para esse fundo nacional que financia o treinamento e a 

capacitação de mão-de-obra rural. Isso é revertido em treinamento e 

qualificação de mão-de-obra técnica e agrícola. Essas contribuições que o 

setor tem conseguido dar e, além disso, nós estamos à disposição para 

qualquer diálogo e debate que seja feito de maneira técnica, sem ideologias e 

sem uso político do tema, que é muito ruim e que acho que não agrega nada 

para ninguém. 41 

  

O que confirma a ideia de que há o aval do Estado para o desenvolvimento por meio do 

agronegócio no Amapá. E de que a própria associação divulga um discurso de potencial 

produtivo que o plantio de grãos pode oportunizar ao estado. Pois os modos de vida tradicionais 

que estão atualmente territorializados, são apontados pelo Sr. Daniel Sebbem, o motivo de 

atraso econômico do estado. 

O Sr. João que aponta a relação do estado dentro da Comunidade do Ambé.  Direciona 

sua fala a relação dos governantes com a comunidade. Aponta uma assistência pequena, mas 

que acontece eventualmente. Para ele isso acontece porque “sabe como é, comunidade pequena 

não tem voto quase, [riso] não olham muito [...]. Ah! Já ajeitaram o Posto Médico, o tratamento 

 
40 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S.  
41 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T.  
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de água. Isso daí é voto que quer”. E a escola que está funcionando normalmente. Refere-se, 

principalmente, aos serviços básicos de assistência de competência do estado e da prefeitura. E 

demonstra clareza quanto ao interesse do estado em se fazer presente na comunidade 

principalmente com fins eleitorais. 

Com relação ao IMAP, entende-se que, ora não conhece com profundidade a situação 

dos territórios quilombolas ou age de má-fé, uma vez que licencia atividades em terras, sem o 

cuidado de verificar se são sobrepostas a quilombos em processo de regularização fundiária. O 

funcionário do IMAP, revela que o problema é 

 

 que a gente não sabe muitas vezes onde é que está o território quilombola, 

onde é que está a geografia dele. A gente sabe que é mais ou menos ali, mas 

onde é que começa onde é que termina. E existe ainda uma indefinição de 

posseiros dentro da área de quilombo, até mesmo propriedades em áreas de 

interesse em se tornar quilombo, que ainda não foi caracterizada muitas das 

áreas. Se nós tivermos cinco áreas tituladas, eu acho que é muito aqui no 

estado, seis no máximo. Mas com certeza, se for detectado, isso já aconteceu 

e até mesmo já foi indefinido, já vi acontecer aqui de não ter a definição do 

quilombo, mas ter o estudo... Aí o IMAP fez o cancelamento dessa licença.42 

  

Nem mesmo para atividade de licenciamento em terras quilombolas, há atualmente um 

documento com protocolo específico para terras de uso coletivo. Sendo assim, o licenciamento 

de atividades em terras de uso coletivo precisa ser construído.  

Com a situação política atual, e as ações desastrosas do governo federal, isso pode se 

tornar mais desfavorável ao direito constitucional dos quilombolas, perda de direitos, perda da 

terra, favorecimento ao grande proprietário de terra, investimento no agronegócio. Isso tudo 

que fere o direito de ter acesso à terra, e é legitimado pela lei, que pouco a pouco é adequada 

aos interesses do capital e ao direito da propriedade privada. Um exemplo disso é a liberação 

das terras para a expansão produtiva do país, não incorporando nas suas políticas a pluralidade 

e identidade territorial, num país de extensão territorial como o nosso. Hoje os conflitos 

territoriais diminuem o direito das comunidades e aumentam as lutas, o que só agrava o 

problema que é histórico. 

 

 

 

 

 

 

 
42 Entrevista concedida à autora por Funcionário do IMAP em agosto de 2018, apêndice W. 
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CAPÍTULO 3: OS TERRITÓRIOS EM DISPUTA E AS IDENTIDADES 

QUILOMBOLAS NO AMAPÁ  

  

O capítulo 3 apresenta o cenário da questão quilombola no país a partir de fonte 

documental, e com a pesquisa de campo situa a questão quilombola no Amapá e os processos 

que envolvem conflitos em seus territórios. Para elucidar a discussão sobre os sujeitos que 

disputam os territórios, no Amapá, será exposto o papel da FCP, INCRA, IMAP e CPT e sua 

relação com a dinâmica dos territórios em disputa.  

O capítulo aborda a tradição da religiosidade como um fator importante para a expressão 

da identidade das comunidades quilombolas no Amapá. Por meio dos depoimentos e da 

observação de campo, foram levantadas informações sobre as festas, com maior destaque a 

Festa de São Roque na Comunidade do Ambé.  

 

3.1 IDENTIDADES TERRITORIAIS E QUILOMBOS 

 

Discute-se o Amapá em um contexto nacional de conflitos que envolvem territórios 

quilombolas, bem como as identidades territoriais quilombolas no Brasil, haja vista que os 

quilombolas do Amapá estão inseridos no contexto macro de disputas por território. 

O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA)43, especificamente, o 

segundo número do Vol. I “Cadernos de Debate Nova Cartografia Social”, trata das situações 

sociais de conflito que afetam as comunidades remanescentes de quilombos, refere-se à mais 

recente iniciativa dos pesquisadores do PNCSA. Com ele objetiva-se analisar também os 

obstáculos à titulação definitiva das comunidades de quilombos e mapear as diferentes pressões 

contrárias ao cumprimento dos dispositivos constitucionais. 

A referida fonte bibliográfica será aqui tomada com o intuito de demonstrar que há 

pesquisas em curso com pesquisadores de diversas áreas (antropólogos, historiadores, 

geógrafos, advogados, entre outros) e que o reconhecimento do direito territorial é pauta de 

discussão em todas as grandes regiões do país e abrange os diferentes biomas. Outro dado 

relevante é que a pauta de discussão dos direitos territoriais abarca áreas de colonização antiga, 

 
43 O PNCSA vem sendo coordenado, desde 2005, pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida e tem sua 

expressão nacional expressa por meio do Projeto Nova Cartografia Social do Brasil, que abrange tanto regiões 

amazônicas, quanto do cerrado e da floresta atlântica agrupando pesquisadores de diferentes instituições de ensino 

superior (Universidade Estadual do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do 

Acre, Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Rondônia, Universidade do Estado da Bahia, 

Universidade Federal da Bahia) e de distintas formações acadêmicas. 
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assim como áreas de ocupação recente. São regiões onde houve o predomínio das plantations 

e outras em áreas consideradas de fronteira, nas quais o controle dos recursos naturais ainda 

estão em processo de consolidação jurídico-formal. 

Dentre as reflexões que o Projeto apresenta, que “o não reconhecimento ou o 

reconhecimento inapropriado dos direitos das comunidades quilombolas pelos órgãos 

governamentais pode constituir numa forma de opressão, resultando em conflito social.” 

(ALMEIDA, 2010, p.12). Nesse sentido, no Caderno são apresentadas as diversas situações de 

conflitos sociais que envolvem territórios quilombolas, como expresso a seguir: 

 

A ordem de exposição concerne a situações sociais de conflito privilegiando 

ocorrências de usurpação dos territórios quilombolas seja por interesses 

atrelados à expansão dos agronegócios, seja por projetos oficiais, tais como 

bases militares (Alcântara, Marambaia, Forte Príncipe da Beira) e barragens 

nos rios Madeira e  Tocantins em Santana do Mundaú-AL; seja por empresas 

mineradoras (Jambuaçu), petrolíferas (Rosário), empreendimentos turísticos e 

resorts (Sibaúma), indústrias de papel e celulose (Linharinho, São Cristóvão, 

São Somingos [sic] e demais comunidades de Sapé do Norte-ES, Nova 

Viçosa-BA e agropecuárias (Parateca-BA, Estiva dos Mafra-MA, Serrano-

MA) ou tensões a partir da sobreposição de terras das comunidades 

remanescentes de quilombos com unidades de conservação (Tambor-AM, 

Curiaú-AP, Rio Trombetas-PA,  São Roque –SC). (ALMEIDA, 2010, p.12). 

 

Almeida (2010) apontou 528 ocorrências de conflitos de terra e 45 de conflitos em torno 

de recursos hídricos e ainda 415 atos de violências, como tentativas de assassinatos, ameaças 

de morte e prisões. Afirma que aproximadamente 30% das ocorrências de conflitos referem-se 

a atos de usurpação das terras tradicionalmente ocupadas, sendo a maior parte terras de 

comunidades remanescentes de quilombos. As tentativas de expropriações de terras de 

quilombos, em nível nacional, são assim por ele exemplificadas (Quadro 3): 

Quadro 3: Conflitos sociais envolvendo comunidades quilombolas, 200944 

 Nome 

comunidade  

Município UF Conflito Agente Fonte 

1 Comunidade 

dos Filus 

Santana do  

Mundaú 

AL Conflitos sociais; 

contaminação de água 

por usinas 

Usinas AATR/CEDEFES 

2 Quilombo do 

Tambor 

Novo Airão AM Ameaça de 

deslocamento 

compulsório do 

Parque Nacional do 

Jaú 

ICMBIO Associação dos 

Remanescentes de 

Quilombo do 

Tambor / A Crítica 

3 Comunidade 

do Curiaú 

Macapá AP Sobreposição com 

APA; expansão 

urbana em terras de 

quilombos 

Prefeitura e 

governo do 

estado 

-- 

 
44 Quadro elaborado pelo Prof. Dr. Antônio João Castrillon Fernández, pesquisador do PNSCA. 
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4 Comunidade 

de Fazenda 

Grande 

Muquem do 

São 

Francisco 

BA Conflitos sociais Fazendeiro CPT 

5 Comunidade 

São Francisco 

do Paraguaçú 

Cachoeira BA Conflitos 

sociais/destruição de 

roça/ameaça de morte 

Fazendeiro/E

mpresas 

turismo 

AATR/CEDEFES 

6 Comunidade 

quilombola 

Torrinha 

Barra BA Conflitos 

sociais/pressão para 

desocupação de área 

Fazendeiro CPT 

7 Comunidade 

de Barra do 

Parateca 

Cariranha BA Conflitos 

sociais/pressão para 

desocupação de área 

Fazendeiro CPT 

8 Comunidade 

de Quilombo 

da Ilha de 

Cajaíba 

São 

Francisco do 

Conde 

BA Ameaça e coerção Empresa 

turismo 

CEDEFES 

9 Comunidade 

de Nova 

Viçosa 

Mucuri BA Assassinato de 

quilombola em 16 de 

março de 2010; 

acusação de roubo de 

madeira 

Fazendeiros -- 

10 Comunidade 

Quilombola de 

São Domingos 

Conceição 

da Barra 

ES Prisão de 28 

quilombolas/agressão 

policial 

Aracruz 

Celulose-

Fíbria 

Rede Alerta 

11 Comunidade 

Quilombola 

São Cristóvão 

São Mateus ES Intimação Fazendeiros Rede Alerta 

12 Comunidade 

Quilombola 

Linharinho 

Conceição 

da Barra 

ES Conflitos sociais; 

destruição de casas; 

obstáculos 

burocráticos aos 

direitos territoriais 

Aracruz 

Celulose-

Fíbria/alcool

eiras/fazende

iros 

Século Diário 

13 Território 

Quilombola do 

Sapê do Norte 

(34 

comunidades) 

São Mateus e 

Conceição 

da Barra 

ES Conflitos sociais; 

destruição de casas; 

obstáculos 

burocráticos aos 

direitos territoriais 

Aracruz 

Celulose; 

Prefeitura 

Municipal/IN

CRA/P.M 

Rede 

Alerta/ASSINCRA

-ES/Repórter Brasil 

14 Território 

Quilombola de 

Alcântara (154 

comunidades) 

Alcântara MA Ameaça de despejo 

com sucessivos atos 

de intrusamento do 

território quilombola 

AEB/ACS -- 

15 Comunidade 

Estivas dos 

Marras 

Mirinzal  MA Ameaça de expulsão  Fazendeiro Jornal Pequeno 

16 Comunidade 

Cedro (Curral 

Grande) 

Serrano MA Conflitos sociais; 

conflito ambiental 

(desmatamento 

ilegal) 

Fazendeiro -- 

17 Comunidade 

Santa 

Filomena 

(Curral 

Grande) 

Serrano MA Conflitos sociais; 

conflito ambiental 

(desmatamento 

ilegal) 

Fazendeiro -- 

18 Comunidade 

Ponta (Curral 

Grande) 

Serrano MA Conflitos sociais; 

conflito ambiental 

(desmatamento 

ilegal) 

Fazendeiro -- 

19 Comunidade 

Quilombola de 

Codó MA Conflitos 

sociais/ameaça de 

expulsão 

Grileiro e 

jagunços 

CPT 
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Cipoal dos 

Pretos 

20 Comunidade 

Quilombola de 

Charco 

São Vicente 

Ferrer 

MA Ameaça de despejo e 

destruição da sede da 

associação 

Fazendeiro CPT 

21 Comunidade 

Marmorana 

Alto Alegre MA Ameaças físicas e 

ação de despejo 

Grileiro CPT 

22 Povoado 

Santarém 

São Luiz 

Gonzaga 

MA Assassinato e ameaça 

de expulsão 

Grileiro Jornal Pequeno 

23 Comunidade 

Tiracanga 

Arari MA Conflitos sociais; 

sobreposição de 

títulos 

Fazendeiros CPT 

24 Povoado Salta 

Terra 

Rosário MA Ameaça de expulsão  Petrobrás/Go

verno do 

Estado 

CEDEFES 

25 Povoado do 

Cruzeiro 

Palmeirândia MA Despejo/destruição de 

roça 

Fazendeira CPT-MA 

26 Povoado 

Triângulo 

Palmeirândia MA Despejo/destruição de 

roça 

Fazendeira CPT-MA 

27 Comunidade 

Enseada da 

Mata 

Penalva MA Obrigatoriedade de 

pagamento de foto 

Fazenda -- 

28 Comunidade 

Quilombola 

Brejo dos 

Crioulos 

São João da 

Ponte 

MG Assassinato; conflitos 

sociais; ausência de 

direitos fundamentais 

(escola) 

Fazendeiro; 

Estado 

Assembleia 

Legislativa de 

MG/CEDEFES 

29 Comunidade 

Boavistinha 

São João da 

Ponte 

MG Ausência de direitos 

fundamentais 

(educação) 

Estado Hoje em Dia 

30 Comunidade 

Água Santa 

(Mumbuca) 

Conceição 

de Mato 

Dentro 

MG Deslocamento 

compulsório 

Anglo-

Ferrous 

Mineração 

Rede Brasileira e 

Justiça Ambiental 

31 Comunidade 

Ferrugem 

(Serra do 

Sapo) 

Alvorada de 

Minas 

MG Deslocamento 

compulsório 

Anglo-

Ferrous 

Mineração 

Rede Brasileira e 

Justiça Ambiental 

32 Comunidades 

Nativas do 

Jaíba 

Norte de 

Minas 

MG Violência contra 

pessoa, despejo 

Projeto Jaíba 

– Governo do 

Estado 

Fed. Das 

Comunidades 

Quilombolas de 

MG 

33 Comunidade 

de Vãozinho 

Barra dos 

Bugres 

MT Violência contra 

pessoa, despejo 

Projeto Jaíba 

– Governo do 

Estado 

Fed. Das 

Comunidades 

Quilombolas de 

MG 

34 Comunidade 

Voltinha 

Barra dos 

Bugres 

MT Conflitos sociais Fazendeiro Diário de Cuiabá 

35 Comunidades 

Quilombolas 

de Jambuaçú 

(10 

associações 

quilombolas) 

Moju PA Danos ambientais VALE 

(CVRD) 

-- 

36 Comunidades 

Quilombolas 

do Rio 

Trombetas (12 

comunidades) 

Oriximiná PA Ameaças de 

deslocamento devido 

a Unidades de 

Conservação; 

mineração em terras 

quilombolas 

ICMBIO/Mi

nistério Rio 

Norte 

ARQMO 



101 

 

37 Comunidades 

quilombolas 

entre Igarapés 

Murucutu e 

Caju 

Cachoeira do 

Ariri 

PA Restrição a prática de 

pesca e extrativismo 

Fazendeiro; 

criação de 

búfalo  

Assessoria de 

Comunicação da 

Procuradoria da 

República do 

Estado do Pará 

38 Comunidade 

Quilombola de 

Marambaia 

Mangaratiba RJ Restrição de livre 

acesso à comunidade 

Marinha -- 

39 Comunidade 

Quilombola de 

Sibaúma 

Tibau do Sul RN Invasão das terras da 

comunidade 

quilombola por 

projetos turísticos 

Resort “Nova 

Pipa” 

-- 

40 Comunidade 

de Acauã 

Poço Branco RN Efeitos ambientais a 

partir de destruição de 

roças e de casas em 

2007 

Fazenda 

Gameleira 

Tribuna do Norte 

41 Comunidade 

Forte Príncipe 

da Beira 

Costa 

Marques 

RO Expulsão e coerção Exército 

Brasileiro 

CPT 

42 Comunidade 

Santa Fé 

Costa 

Marques 

RO Expulsão e coerção Exército 

Brasileiro 

CPT  

43 Quilombo 

Santo Antônio 

do Guaporé 

São 

Francisco do 

Guaporé 

RO Ameaça de 

deslocamento da 

Reserva Biológica do 

Guaporé 

ICMBIO CPT-RO 

44 Quilombo 

Invernada dos 

Negros 

Campos 

Novos 

SC Ameaça de despejo Agropecuária

; Prefeitura 

Municipal 

-- 

45 Quilombo São 

Roque 

Praia Grande SC Sobreposição com 

Parques Nacionais 

Serra Geral e 

Aparados da Serra 

ICMBIO/IB

AMA 

-- 

 

Fonte: Almeida (2010) 

De acordo com Almeida (2010), as ocorrências de conflitos sociais evidenciam as 

comunidades quilombolas mais diretamente atingidas no decorrer de 2009 e estão pautadas nas 

informações que circularam na imprensa periódica e no âmbito das entidades de representação 

do movimento quilombola na referida época. Como visto, os conflitos referem-se a situações 

que envolvem usurpação dos territórios quilombolas por interesses pela expansão do 

agronegócio, outros por projetos oficiais. Alguns estão relacionados a barragens nos rios, outros 

devido à presença de empresas mineradoras, petrolíferas, ou empreendimentos turísticos e 

resorts, indústrias de papel e celulose, indústrias agropecuárias, e ainda, sobreposição de terras 

quilombolas com unidades de conservação. 

Não é o propósito dessa pesquisa discutir os dados estatísticos dos conflitos registrados. 

Contudo, faz-se necessário uma breve exposição do cenário nacional, para se compreender que 

os conflitos territoriais vivenciados no Amapá e no Ambé pertencem a este contexto estrutural 

de conflitos por terra ou agrários, sobretudo, conflitos que refletem territorialidades específicas 

das comunidades e estratégias de luta diferenciadas. Para uma reflexão sobre a estrutura agrária 



102 

 

do país, na qual há heterogêneas formas de resistência, uso comum da terra e dos seus recursos, 

não se pode desconsiderar uma profunda interpretação sobre as terras tradicionalmente 

ocupadas.  

A partir do recorte proposto para este estudo, fez-se a identificação dos territórios 

quilombolas durante pesquisa documental e exploratória, no qual visitou-se algumas 

comunidades, para identificar a natureza dos conflitos, se eram similares ou específicos, assim 

foram visitadas: Ambé, São Pedro dos Bois, Campina Grande, Rosa, Curralinho, Mel da 

Pedreira, Ressaca da Pedreira, Santo Antônio da Pedreira, Abacate da Pedreira, Curiaú, São 

José do Mata Fome, Alegre e Conceição do Macacoari. 

As comunidades visitadas situam-se no eixo de regularização fundiária da bacia do Rio 

Pedreira. Vale ressaltar que o outro eixo onde se concentram as comunidades está localizado 

na Bacia do Rio Matapi. Estes são considerados pelo INCRA os dois principais eixos de 

regularização de territórios quilombolas devido à concentração de comunidades negras.  Para 

o funcionário do INCRA, Sr. Mateus 

 

Nós temos aqui a bacia do Rio Pedreira que já foi bem ocupada ao longo dos 

anos e o INCRA já tinha trabalhado antes da política quilombola. Já tinha 

trabalhado uma política forte de regularização fundiária nessas áreas que era 

a legitimação do título de domínio para o individual, o título de domínio para 

quem estava lá na terra. Nós temos Ambé, São Pedro dos Bois, a própria Ilha 

Redonda de certa forma também faz parte, tem o Mata Fome, Ressaca da 

Pedreira que fazem parte dessa bacia, Mel da Pedreira também, que fazem 

parte dessa região e, que os processos são um pouco mais difíceis de serem 

conduzidos, porque a área é maior e por conta do número de posseiros e 

proprietários e que não são quilombolas que estão presentes nessa região. E aí 

você tem um outro eixo de regularização aqui na Bacia do Rio Matapi: as 

comunidades Raimundo do Pirativa, tem Engenho do Matapi, Cinco Chagas, 

Santo Antônio do Matapi, que são comunidades que o procedimento vai ser 

mais simples porque são comunidades menores e são comunidades que ainda 

detêm um maior grau de controle sobre seu próprio território. Não houve 

tantas pessoas de fora que chegaram dentro desse território, principalmente 

por ser um pouco menor.  A área reivindicada desses territórios geralmente é 

bem menor do que esses outros que eu citei, Ilha Redonda, Ambé, São Pedro 

dos Bois, Curralinho, Lagoa dos Índios, esses são os mais problemáticos. Os 

outros, acredito, que as coisas devam andar com um pouco mais de celeridade, 

principalmente, depois que a gente conseguir fazer o Relatório Antropológico. 

Depois que fizermos o Relatório Antropológico as coisas devam andar um 

pouco mais rápido nessas comunidades aqui do Matapi45. 

 

 As áreas mencionadas possuem um contexto fundiário diferenciado, a regularização 

fundiária das comunidades quilombolas situadas ao longo da bacia do Pedreira apresenta maior 

 
45 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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dificuldade para ser concluída. Ali muitos títulos foram expedidos para proprietários e houve 

também a entrada de muitos posseiros, antes e durante o processo de reconhecimento do 

território. Outro dado, é o tamanho da área reivindicada pelas comunidades nessa região, em 

especial do Ambé que, quando for regularizada, se tornará o maior quilombo no Amapá em 

extensão territorial. 

 As comunidades que estão entre os eixos das rodovias AP 070 e BR 210 têm a maior 

parte do seu território situado no bioma do cerrado, embora também apresentem mata de várzea. 

É sobre este eixo que ocorre o avanço da soja. Como afirma o Sr. Mateus 

 

O Ambé, por exemplo, já tem quase 3 mil ou 2 mil e poucos hectares sendo 

cultivado com soja. Já tem uma boa parte do território que está sendo utilizada 

pelo agronegócio, São Pedro dos Bois também tem, Mata Fome também, 

Ressaca também tem parte do território sendo cultivado com grãos. Então, 

essa região do Pedreira é realmente um pouquinho mais complicada da gente 

trabalhar46. 

 

No percurso percorrido ao longo do ramal das Rodovias AP 070 e BR 210 observou-se 

as transformações e uma delas refere-se ao plantio de soja ocupando vastas áreas que em sua 

maioria estão em contato com as comunidades visitadas. Na Comunidade do Ambé, também 

foi possível observar grande extensão de terras com plantio de soja (Figura 18). 

Figura 18: Foto da área de cerrado no território do Ambé explorada com plantio de soja 

 

Autora: Liliane Soares, 2018. 

 
46 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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 Nessa perspectiva, foi perguntado na fase exploratória quais transformações as pessoas 

dessas comunidades observavam, se havia conflitos ou tensões decorrentes dessa nova 

atividade ou se havia outros motivos que justificam conflitos vivenciados pela comunidade.  

Com os depoimentos obteve-se informações importantes sobre a situação dos territórios. 

Algumas comunidades foram contempladas com projetos habitacionais “Minha Casa Minha 

Vida Quilombola”, condição das comunidades do Rosa, Ressaca, Abacate, Mel da Pedreira, 

Curralinho. Aspectos da religiosidade foram ressaltados sobre a tradição das festividades que 

cada comunidade organiza anualmente, motivo de trabalho familiar e comunitário e que atrai a 

participação de muitas pessoas de fora das comunidades. Como exemplo, temos a festa 

realizada todos os anos pelo Sr. Amiraldo, festa da Nossa Senhora da Batalha, na Comunidade 

Santo Antônio da Pedreira. Narra a história da festa 

 

Eu comecei a fazer essa festa em 59. Isso que foi uma viagem que nós fomos 

pra Belém e nós escapamos de ir pro fundo47. E a gente se pegou com Deus 

que amparasse a gente, que a embarcação não fosse pro fundo com a gente, 

porque se ela fosse pro fundo ia morrer todo mundo. Aí, de repente aquilo 

acalmou e a gente continuou a viagem e a gente pegou que, quando a gente 

chegasse no Ver-o-Peso, a primeira imagem de santo que a gente encontrasse 

a gente compraria pra festejar. Nós chegamos no Ver-o-Peso, apareceu aquele 

cidadão lá com essa imagem no braço, dizendo: “olhe, compre aqui essa 

imagem pra vocês!” Aí a gente perguntou: “mas que santa é essa?” E ele disse: 

“é nossa Senhora da Batalha”. Aí nós compramos e chegamos aqui de Belém. 

Chegamos aqui dia 28 de novembro, aí dia 28 nós começamos a festejar e até 

hoje a gente festeja ela. Quando a gente mata e dá pro pessoal comer uns três, 

quatro bois e já não chega.48 

 

Além dos festejos, que são uma característica das comunidades rurais no Amapá, a 

investigação permitiu tomar conhecimento dos relatos envolvendo o plantio de soja nos 

territórios das comunidades como: Rosa, Ressaca da Pedreira, Ambé, São José do Mata Fome 

e Conceição do Macacoari. Durante a pesquisa de campo também foram identificados os 

conflitos envolvendo familiares. A disputa pela terra envolvendo membros da comunidade e os 

“de fora”, e as lutas para regularizar o território de uso coletivo, a exemplo do Ambé, São José 

do Mata Fome e, internamente, pessoas que são contrárias à regularização, dificultando o 

processo durante as reuniões para tratar do assunto fundiário, exemplo de Campina Grande e 

Ressaca da Pedreira. 

 
47 O navio correu risco de afundar. 
48 Entrevista concedida à autora por Amiraldo Campos da Silva em agosto de 2018, apêndice R.  
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A comunidade Mel da Pedreira que teve seu território regularizado desde 2005, não 

relatou conflitos, mas foi informada que há interesse nas suas terras por parte de pessoas que 

estariam marcando pontos de GPS para registro no SIGEF, com intuito de grilagem, caso ocorra 

afrouxamento dos direitos territoriais dos quilombolas, julgados pelo STF. 

Notou-se que algumas lideranças também possuem moradia em Macapá onde 

frequentam eventualmente, mas residem no quilombo desde que nasceram. Possuem uma 

representação política que reivindica melhoria para seus territórios. Grande parte dos familiares 

mudou-se para a zona urbana em busca de educação e trabalho. São relações marcadas por 

conflitos, tensões, dificuldades de organização, e as comunidades muitas vezes ficam reféns de 

promessas de melhorias por atores políticos que, esporadicamente, aparecem na comunidade 

em troca de favores eleitorais. 

Dentre as comunidades visitadas, somente Curiaú, Mel da Pedreira e Conceição do 

Macacoari finalizaram o processo de titulação do território quilombola. Outros quilombos 

como: Rosa, Ambé, tiveram seu RTID, mas aguardam a fase de contestação das propriedades 

sobrepostas às terras reivindicadas do quilombo. São Pedro dos Bois ainda não teve seu RTID 

finalizado. 

 De acordo com o Sr. Mateus, o estudo fundiário para identificar a situação dos territórios 

depende, sobretudo do estudo antropológico que é feito como parte inicial do relatório. O estudo 

antropológico auxilia o INCRA na elaboração dos RTIDs, constituindo-se como principal do 

processo de regularização, pois ele define qual território a comunidade tem direito.  

 

O relatório antropológico vai nortear todos os outros trabalhos, uma vez que 

para fazer, por exemplo, o estudo fundiário a gente tem que saber quais são os 

limites do território. No estudo fundiário você vai verificar tudo o que tem 

dentro do território. Quem é proprietário, quem é quilombola, quem não é 

quilombola, quem é só posseiro. Se essa comunidade está sobreposta ou não 

à uma Unidade de Conservação, se ali dentro tem terras indígenas, terras 

municipais e estaduais. Tudo isso é visto nesse estudo fundiário. Mas o estudo 

fundiário só consegue ser feito depois que o [estudo] antropológico definiu o 

território. Assim, como por exemplo, como as outras etapas, na possível 

desapropriação para saber se vou desapropriar aquele imóvel eu tenho que 

saber qual o território. Então, para saber se esse imóvel que será ou não 

desapropriado está dentro do território reivindicado pela comunidade. E o 

relatório antropológico ele é o principal componente também porque ao 

definir um território muito difícil de ser trabalhado esse procedimento vai 

demorar bem mais tempo para chegar ao final49. 

 

 
49 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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O trabalho do INCRA desenvolve-se em terras com muitas especificidades. Há 

territórios quilombolas localizados em áreas de unidades de conservação, como a situação da 

comunidade quilombola de Cunani (município de Calçoene) que parte do seu território está 

situado dentro do Parque Nacional do Cabo Orange. Outras situadas sobre terras estaduais e 

sobre terras da União. O que dificulta o trabalho e os procedimentos a serem adotados no caso 

de desapropriações.  

A comunidade do Cunani possui cerca de 50% a 60% do seu território sobreposto ao 

Parque Nacional do Cabo Orange. O Sr. Mateus relata que tal situação fez com que o processo 

ficasse paralisado. Embora tenha havido tentativas de conciliação para resolver o imbróglio 

entre os ministérios da União. O processo tramitou na SECAFI, durante três ou quatro anos, 

sem ter sido definido de fato. 

Outro caso de situação de uma comunidade quilombola que possui uma especificidade 

é o caso da comunidade de Lagoa dos Índios, situada no entorno de Macapá e que possui 

manchas urbanas muito proeminentes. O município de Macapá avançou sobre o território da 

comunidade quilombola, e atualmente há um bairro chamado Goiabal, mas a terra ainda 

pertence à União. Encontra-se em andamento a regularização da Comunidade Lagoa dos índios, 

de acordo com Sr. Mateus: 

 

Não houve ordenamento territorial daquele bairro, vamos dizer assim, 

praticamente um bairro lá agora chamado de Goiabal. Mas ali não é terra 

municipal, ainda é terra da União. As pessoas que estão lá não têm título de 

domínio daquelas residências. Alguns têm ainda o título de domínio ainda 

como imóvel rural, mas por exemplo, título de domínio urbano ninguém tem 

ali naquela região. O relatório antropológico dali está sendo construído em 

conjunto com a comunidade no sentido de tentar evitar que essas áreas urbanas 

muito consolidadas sejam integradas ao território. É claro que a gente sabe 

que a comunidade vai perder um pouco daquilo que ela historicamente 

ocupou, mas talvez seja a única forma de você conseguir preservar pelo menos 

parte do território que eles têm direito. 

  

Por não serem terras em sua totalidade exclusivas da União, isso dificulta o trabalho 

devido a ocorrência da expansão urbana sobre os imóveis rurais. Quando a situação da 

comunidade quilombola ocorre principalmente sobre terra pública, isso facilita um pouco o 

procedimento de regularização. Outro exemplo é a comunidade Porto do Céu, próxima a 

Macapá, que está assentada somente sobre terra pública, sem qualquer tipo de propriedade 

particular. As comunidades na bacia do Rio Matapi, em sua maioria estão sobrepostas somente 

em terra pública, o que tornaria o processo menos complexo. O que não é o caso das 

comunidades na Bacia do Rio Pedreira. 
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3.2 O PRIMEIRO QUILOMBO RECONHECIDO NO AMAPÁ 

 

O primeiro quilombo reconhecido no Amapá foi o do Curiaú que recebeu o título 

definitivo de suas terras em 1999. Está localizado a 8km do centro de Macapá e possui 

aproximadamente 160 famílias, com população aproximada de 600 pessoas. Segundo Trindade 

(2015, p.31): 

 

Em 1987, os moradores do Curiaú organizaram a Associação de Moradores 

da Comunidade do Curiaú (AMCC). Em 02 de Abril de 1996, a Associação 

solicitou a regularização fundiária de suas terras com base no Art.68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Três anos depois, em 

1999, o Curiaú tornou-se a primeira comunidade quilombola no Amapá, a ter 

seu título de território quilombola emitido pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) o que lhes garantiu o direito territorial coletivo de 

acesso, de uso e de controle sobre os recursos naturais. 
 

O Sr. Sabá50, liderança da comunidade do Curiaú e membro das diversas associações 

nela constituídas, nasceu e foi criado no Curiaú, atualmente escreve e divulga um jornal sobre 

o quilombo do Curiaú (Figura 19). Também publicou livros contanto a história do quilombo, 

como o seu primeiro livro: “O Curiaú: a sua vida e a sua história”. Nele resgata os princípios 

do quilombola do Curiaú, isto é, dos familiares do Curiaú que eram os escravos. Segundo ele 

“eram sete irmãos escravos. Aí a gente fez a genealogia da comunidade, das pessoas que 

estavam na época e dali pra frente dava pra trilhar aquela linhagem, até hoje tem condições de 

fazer isso.” 

 
50 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S.  
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Figura 19: Foto do Sr. Sabá, liderança quilombola do Quilombo Curiaú 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2017. 

 

O Sr. Sabá escreveu o segundo livro, baseado em todas as questões da comunidade, 

sobre o fato da chegada de pessoas “vieram pra cá parece um furacão atrás de tudo que tinha de 

informação aqui e então a gente procurou se pautar em todas as questões, quando lançou outro 

livro, intitulado “Curiaú: a existência de um povo”. Seu último livro aborda “Curiaú: a marca 

de uma geração”, que apresenta histórias infantis, baseada na sua vivência e nos fatos da 

comunidade. 

Verificou-se que o quilombo do Curiaú celebra muitas festas de santos, sendo a de São 

Joaquim que ocorre de 09 a 18 de agosto, a principal delas. Apresenta, atualmente, muitos 

conflitos internos relacionados à terra, devido a moradores não nascidos que passaram a morar 

dentro da comunidade porque se casaram com os moradores nativos do quilombo. Observa-se 

que com a chegada desses novos moradores muitos conflitos começaram a surgir; muitos deles 
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relacionados ao uso da terra e a não observância do Estatuto que rege a vida no quilombo. O 

que acarreta também novas práticas que não representam a identidade quilombola do lugar. 

O Sr. Sabá lembra-se da época em que a comunidade virou quilombo. “Olha, a vida toda 

essa comunidade a gente tinha certeza que ela era uma área de quilombo. Agora quando foi pra 

receber o título de domínio de fato e de direito foi em [19]99.”. O uso das terras antigamente 

tinha uma grande produção de derivados da mandioca e produtos de várzea. Atualmente, o 

interesse pelas terras do quilombo está voltado para a construção de residências. Há uma forte 

pressão dos “de fora” para acessar a terra com intenção de moradias e de empreendimentos 

comerciais. 

O Curiaú é um quilombo espremido pela urbanização, o que ocasiona conflitos 

frequentes. Após receberem a documentação do quilombo, houve uma melhoria na garantia de 

não invasão do território por estranhos, não solucionou os conflitos, posteriormente, com o 

crescimento urbano de Macapá, lutam diariamente para manter suas terras. Sr. Sabá fala da 

pressão urbana que estão enfrentando no entorno com a ocupação no loteamento Ipê, que 

avança sobre suas terras. 

 
Mas se vocês observassem... esses forasteiros que vêm... aquela área que 

chamam de Ipê [loteamento no perímetro urbano] e que 80% da área é do 

Curiaú, o lado onde tá morando o pessoal do Curiaú que foi invadido, o povo 

sabia que não poderia fazer casa ali, mas fizeram, pra ver até onde dá. Então, 

na palavra não conseguiram resolver. Aí, a gestão passada entrou na justiça e 

levou quase um ano pra justiça dar reintegração de posse, e foi que aquele 

trator meteu a... a... máquina lá e jogou aquela quantidade de casa no chão e 

depois eles ficaram chorando lá, porque não tinham pra onde ir. Tinham sim! 

Eles fizeram aquilo de propósito porque era uma maneira de, se um fez não 

houve penalidade, também vou fazer. E aí criou aquela tendência lá. Mas, eles 

se deram mal porque eles perderam material, perderam dinheiro e agora, pra 

onde eles foram? Ninguém sabe pra onde eles foram. Porque eles sabiam que 

tavam numa especulação, se entraram lá porque quiseram entrar, sabiam que 

ali era uma maneira que não podiam. Isso foi uma valentia, porque sabe que 

tem um território ali. Demarcaram a área federal que pertence ao povo do 

Curiaú e não pode pessoas que são estranhas penetrar ali, mas eles foram. 

Então, essa garantia “tá” no papel, a justiça sabe disso, mas, às vezes, em 

passos lento. Tem um outro conflito lá! Tem uma área lá que, pelo documento, 

faz uma curva no documento, ah!, tão dizendo que a terra lá não é mais do 

Curiaú. Tem pra mais de 100 casas naquele espaço. Essas pessoas, depois que 

nós assumimos, vieram até nós reclamar que eles não podem sair de lá porque 

já tão muito tempo lá e, enfim..., “mas se a área é do Curiaú vocês vão ter que 

sair”. Aí nós estamos pedindo pra que a justiça, que é o Ministério Público 

Federal, venha fazer uma nova perícia pra mostrar pra todo mundo porque 

aonde passa os limites das terras do Curiaú e quais são as casas que tão em 

cima, dentro do lugar. E até agora já vai fazer ano e a gente lutando por isso e 

nada.51 

 
51 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S. 
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O trabalho das associações, na comunidade, procura conciliar interesses diversos sobre 

as terras do quilombo, porém, os conflitos relacionados aos diferentes interesses dentro da 

comunidade continuam prevalecendo. Para o Sr. Sabá as atividades tiveram uma drástica 

redução, em até 80%.  

 

Foi até criado critérios depois até de nós revitalizar a associação que aonde 

tinha que ser área pra criação, área para produção e a área para moradias, mas 

só que às vezes na prática ela não ficou consistente por influência de lidar com 

gente é muito difícil, e muitas pessoas rebeldes passavam por cima de atitudes 

que a gente por causa de às vezes não procurar um conflito comunitário a gente 

deixava aquilo se arrastar. Mas de outra maneira tornou-se uma forma de... 

um espaço pra ali, um espaço pra acolá e tá assim misturado e, onde tem área 

que era pra tá só a parte da criação às vezes já tão querendo infiltrar a moradia 

e querer colocar coisa de... tendenciar comércio dentro daquele espaço ali e 

isso tá causando problema. E quem às vezes tá na frente da entidade ele 

começa a querer consertar, mas por causa de conflito o camarada acaba 

concordando com certas situações.52 

 

Embora haja tentativas de se evitar o conflito interno, o que se observa em relação ao 

quilombo do Curiaú é que não há uma unidade interna, uma vez para cada dissidência é criada 

uma associação, o que de certo modo enfraquece a luta e a afirmação identitária diante dos 

conflitos existentes na atualidade. Na tentativa de solução desses conflitos, geralmente, os 

comunitários recorrem à justiça por meio do MPF.  

Sr. Sabá relata que que muitas pessoas que descobrem algum grau de parentesco com 

membros do Curiaú tentam ir para a comunidade com o objetivo de acessarem um pedaço de 

terra, sem nenhuma herança genealógica com as famílias mais antigas. Outra forma de acesso 

se dá por meio de novas famílias que se formam a partir do casamento e da composição de 

novos núcleos familiares com membros de fora do quilombo. 

 
Pois é, por isso que eu tava escrevendo essa matéria de denúncia53, que é uma 

coisa à parte, que é uma situação muito grave, que pessoas que só tão 

descobrindo que são parentes do Curiaú pra vir pro Curiaú, mas não é pra vir 

ajudar é pra vir pra se inserir pra desenvolver, desempenhar atividades que 

vem dar nova visibilidade pra ctomunidade. Só querem vir... descobrir... ah! 

eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano, que meu pai morou por aqui e 

que minha mãe era daqui, porque eu sou parente eu quero um pedaço de terra. 

A fala é essa. Se a gente for ver ao pé da letra, se não tiver uma pessoa que vá 

“desmiuçar” toda essa história... às vezes a pessoa não tem nada a ver com o 

 
52 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S. 
53 O Sr. Sabá criou e publica um jornal artesanal chamado “O quilombo”, ao qual dedica seu tempo para relatar e 

divulgar o cotidiano e os problemas da comunidade. Os avanços e retrocessos que a comunidade enfrenta 

diariamente. 
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Curiaú. Às vezes passou por aqui, como hoje você olha que tem centenas e 

centenas de pessoas aqui, morando, convivendo, porque veio de um 

casamento e que às vezes desse casamento já trouxe um grupo de famílias aí 

foram ficando e aí já vai se generalizando e, depois com o tempo as pessoas 

dizem: “Ah, eu sou do Curiaú!” Mas se for pela linhagem dos escravos, ele tá 

longe da gente fazer ele querer entender e ele não quer ser entendido.54 

 

Um quilombo desde 1999 com suas terras regularizadas, tem a sua história marcada por 

lutas para sua afirmação quilombola e para a garantia de manter os limites do território que 

ocupavam e ocupam. O Sr. Sabá ao lembrar do território quando foi regularizado descreve essa 

situação  

 
Não houve muito problema de demarcação porque a gente já sabia no 

documento antigo por onde era o limite do nosso território. Então, os nossos 

guardiões sempre tinham o cuidado de ficar fazendo as roças e os trabalhos de 

outras atividades em torno do que era determinado como nosso, como ali a 

área do Capilândia que hoje é Novo Horizonte [bairro] 80% daquela área 

todinha era do quilombo do Curiaú. Mas como ainda não “tava” com o título 

definitivo nas mãos, foi aí que nós perdemos aquela área, mas de qualquer 

maneira a gente sabia que aquelas terras pertenciam ao Curiaú. E era por isso 

que toda aquela extensão onde tinha mata as pessoas tinha roça, e é até por 

isso que tem um lugar lá chamado Lago das Vacas, lá da parte bem atrás, que 

o gado do Curiaú pastava naquele trecho. Então, pra demarcar já tinha a 

diretriz e por onde tinha que seguir, então, o que foi feito foi só um 

levantamento pra, junto com INCRA, nesse momento que foi quando houve 

um desvio muito grande de lugares e, pro novo documento pra titular foi feito 

tanto malabarismo dentro do documento que foram tirando pedaço de terra 

que a gente diz, pra poder não demorar, e com essa situação, as pessoas que 

estavam acompanhando ou que estavam concordando com a atitude, por 

talvez não saber dos direitos da gente, não questionaram pra que revessemos 

o que nós estávamos perdendo.55 

 

O quilombo do Curiaú perdeu boa parte das suas terras no processo de demarcação que, 

posteriormente, originariam bairros no município de Macapá. Atualmente, embora possua uma 

extensão de terras considerável, seu uso ficou restrito após o território ter sido transformado em 

Área de Proteção Ambiental (APA), pois isso inviabilizou o uso da terra e o desenvolvimento 

de todas as atividades que os quilombolas praticavam no passado. 

Após a criação da APA do Curiaú em 1998, os agricultores quilombolas passaram a 

conviver com uma série de regras de licenciamento para fazerem suas roças, elemento gerador 

dos conflitos. Os conflitos, em sua maioria, são judicializados e envolvem os órgãos ambientais 

e territoriais como: a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e o Instituto de Meio Ambiente e 

de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá (IMAP). (TRINDADE, 2015). 

 
54 Entrevista concedida a autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S. 
55 Entrevista concedida à autora por Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá) em agosto de 2018, apêndice S 
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Campos (2014) relata que no Curiaú um dos conflitos ocorre pelo uso da terra, devido 

à sobreposição da APA do Curiaú ao território quilombola, que impede a manutenção de antigas 

atividades como agricultura e pesca. Outro conflito relaciona-se à pressão urbana exercida por 

Macapá, que impõe modos e práticas aos quilombolas e o dilema da manutenção dos modos de 

vida tradicionais, pois deparam-se com o consumo material e o individualismo, característicos 

da cultura urbana. Esses conflitos evidenciam-se nas manifestações culturais, em festas 

realizadas no quilombo. 

 

3.3 AS INSTITUIÇÕES E OS TERRITÓRIOS EM DISPUTA 

 

Um “olhar” sobre os quilombos, no Brasil, nos remete aos aspectos históricos e 

contemporâneos relacionados aos conflitos territoriais, identidades culturais, lutas coletivas e 

conquistas de direitos. Há de se ressaltar a diversidade de cada experiência. O que se sabe é que 

há demandas infinitas nestes espaços que se apresentam de resistência territorial, cultural e 

histórica. 

 A SEPPIR afirma que as comunidades quilombolas em geral estão em municípios muito 

pobres. E entende que é necessário preservar o acervo cultural e sobretudo promover o 

desenvolvimento local por meio da regularização fundiária e do atendimento de todas as áreas 

de políticas públicas combinadas com a preservação cultural. Para isso, desde 2003, foram 

previstas as competências, isto é, o papel da FCP, quanto ao reconhecimento da condição de 

quilombo das comunidades negras. No qual as comunidades têm o direito de auto definir-se 

quilombolas, independente de um laudo que ateste se são ou não quilombolas. Quando há a 

auto declaração, a FCP expede uma certidão, por meio da qual é possível acionar o processo de 

regularização fundiária junto ao INCRA. A certificação quilombola feita pela FCP respeita o 

direito à autodefinição, o qual está previsto na Convenção Nº 169 da OIT 

 

O § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, reserva à 

Fundação Cultural Palmares (FCP) a competência pela emissão de certidão às 

comunidades quilombolas e sua inscrição em cadastro geral. 

[...] Para isso uma reduzida documentação é exigida, de acordo com a Portaria 

FCP nº 98, de 26 de novembro de 2007: ata de reunião específica para tratar 

do tema de Auto declaração, se a comunidade não possuir associação 

constituída, ou ata de assembleia, se a associação já estiver formalizada, 

seguida da assinatura da maioria de seus membros; breve relato histórico da 

comunidade (em geral, esses documentos apresentam entre 2 e 5 páginas), 

contando como ela foi formada, quais são seus principais troncos familiares, 

suas manifestações culturais tradicionais, atividades produtivas, festejos, 
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religiosidade etc.; e um requerimento de certificação endereçado à presidência 

desta FCP.56 

 

Até o ano de 2018 havia 3.233 comunidades reconhecidas pelo estado brasileiro como 

remanescentes de quilombos, de acordo com a quantidade de certidões expedidas às CRQs, 

atualizada até a Portaria Nº 34/2019, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de fevereiro 

de 2019, conforme Tabela 1: 

Tabela 1: Comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas no país até 2018 

Unidade da Federação Comunidades certificadas pela FCP 

Acre  0 

Alagoas 69 

Amapá 40 

Amazonas  08 

Bahia  797 

Ceará 50 

Distrito Federal 0 

Espírito Santo 42 

Goiás 64 

Maranhão 766 

Mato Grosso do Sul 22 

Mato Grosso 80 

Minas Gerais 381 

Pará 259 

Paraíba 41 

Pernambuco 161 

Piauí 87 

Rio de Janeiro 42 

Rio Grande do Norte 29 

Rio Grande do Sul 133 

Rondônia 8 

Roraima 0 

Santa Catarina 13 

São Paulo 60 

Sergipe 36 

Tocantins 45 

TOTAL  

 
Fonte: FCP, 2019. Adaptado por Liliane Soares, 2019. 

 
56 Informações disponíveis em: http://www.palmares.gov.br. Acesso em: 28 mar. 2019. 

http://www.palmares.gov.br/
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 Com a intenção de reconhecer a crescente demanda da condição quilombola, o 

Programa Brasil Quilombola, criado em 12 de março de 2004, definiu algumas áreas de atuação, 

sendo estas: terra, promoção da igualdade racial, infraestrutura, geração de renda. Contudo, 

enquanto há muitas comunidades no país lutando pelo direito à terra, ao mesmo tempo, existem 

tentativas de se retirar as garantias que serviam de base para o acesso a este direito. 

O debate sobre o marco temporal das terras quilombolas foi apreciado pelo Supremo 

Tribunal Federal, cuja votação ocorreu no dia 08 de fevereiro de 2018, em que por 10 votos a 

1 voto, o tribunal aprovou a permanência do marco temporal previsto no Decreto 4.887/2003. 

A permanência da regulamentação dos quilombos, é considerado um avanço no 

reconhecimento do direito sobre a terra das comunidades. A aplicação do marco temporal previa 

que só deveriam ter direito ao território comunidades que estavam em sua posse em 5 de outubro 

de 1988, data da promulgação da CF.  

A contrariedade ao marco temporal justifica-se pelo histórico de violências e remoções 

forçadas sofridas pelos quilombolas e que muitas comunidades não têm ou não tiveram 

condições de entrar com ações judiciais em defesa de suas terras, de provar que foram expulsas 

ou que enfrentaram conflitos por causa delas.  

A partir de uma rede de organizações, a Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) divulgou a petição “Nenhum quilombo a 

menos”, que reuniu mais de 100 mil assinaturas em defesa do decreto. A regularização dos 

quilombos segue a passos lentos e há uma pressão pela paralisação definitiva das titulações por 

parte da bancada ruralista. 

Ficou evidente na manifestação da bancada ruralista, o risco gravíssimo de 

desestruturação cultural e perda da identidade étnica, bem como dos vínculos históricos e 

sociais, inviabilizando aos remanescentes de comunidades quilombolas a garantia de 

permanência em suas terras. 

Há uma determinação legal na CF de 1988 que é a titulação das terras das comunidades 

quilombolas. Assim, o INCRA identifica a área, delimita e titula. Sem o título definitivo as 

comunidades não têm acesso às políticas públicas, tampouco a créditos. A conquista da 

titulação é importante porque evita ou limita as invasões, embora a comunidade ocupe, seja 

dona, não possua a titulação, somente o título definitivo lhe traz alguma segurança institucional. 

Conforme fonte documental do INCRA57, existe um ritual a ser cumprido para conseguir a 

titulação do território quilombola, segue abaixo o passo a passo no Quadro 4:  

 
57 Disponível em: http://www.incra.gov.br. Acesso em: 28 mar. 2019. 

http://www.incra.gov.br/
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Quadro 4: Passo a passo da titulação do território quilombola 

1. Auto definição 

quilombola 

A comunidade quilombola, assim como qualquer outro grupo 

social, tem direito à auto definição. Para regularizar seu 

território, o grupo deve apresentar ao INCRA a Certidão de 

Auto reconhecimento, emitida pela FCP. 

2. Elaboração do RTID A primeira etapa da regularização fundiária quilombola 

consiste na elaboração do RTID, visando o levantamento de 

informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, 

socioeconômicas, históricas, etnográficas e antropológicas, 

obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas. 

O RTID tem como objetivo identificar os limites das terras 

das comunidades remanescentes de quilombos.  

3. Publicação do RTID Os interessados terão o prazo de 90 dias, após a publicação e 

as notificações para contestarem o RTID junto à 

Superintendência Regional do INCRA, juntando as provas 

pertinentes. Do julgamento das contestações caberá recurso 

único ao Conselho Diretor do INCRA Sede, no prazo de 30 

dias a contar da notificação. 

4. Portaria de 

reconhecimento 

A fase de identificação do território encerra-se com a 

publicação de portaria do Presidente do INCRA que 

reconhece os limites do território quilombola no Diário 

Oficial da União e dos estados. 

5. Decreto de 

desapropriação 

Nos casos em que há imóveis privados (títulos ou posses) 

incidentes no território, é necessária a publicação de Decreto 

Presidencial de Desapropriação por Interesse Social 

(Presidência da República). Os imóveis desapropriados serão 

vistoriados e avaliados conforme os preços de mercado, 

pagando-se sempre previamente e em dinheiro a terra nua, no 

caso dos títulos válidos e as benfeitorias. 

6. Titulação  O presidente do INCRA realizará a titulação mediante a 

outorga de título coletivo, imprescritível e pró-indiviso à 

comunidade, em nome de sua associação legalmente 

constituída, sem nenhum ônus financeiro. É proibida a venda 

e penhora do território. 
Fonte: INCRA, 2019. Adaptado por Liliane Soares, 2019. 

 

Dentro do Programa Brasil Quilombola, o governo atribuiu ao INCRA a tarefa de fazer 

a regularização fundiária. Sobre a regularização do território quilombola, o Sr. Mateus esclarece 

que, 

 

Até 2003 o decreto que regulamentava essa matéria ele dava a incumbência 

da regularização fundiária para a Fundação Cultural Palmares. Em 2003 houve 

a promulgação do Decreto 4.887 que deu essa responsabilidade para o 

INCRA, a de trabalhar a com regularização fundiária dos territórios 

quilombolas. Então, o papel do INCRA dentro dessa perspectiva é realmente 

a regularização fundiária. O trabalho inicia com a abertura do procedimento 

de regularização e termina com a expedição do título de domínio ou um 

contrato de concessão de direito real de uso, dependendo do caso. Tem alguns 
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casos que a gente pode emitir um título de domínio, em outros casos a gente 

só pode emitir o contrato de concessão de direito real de uso. Essa seria a 

atividade que o INCRA executada dentro de uma política maior. Existe um 

programa do Governo Federal chamado Programa Brasil Quilombola, então, 

ao INCRA coube essa tarefa de fazer a regularização fundiária.58 
 

O Programa Brasil Quilombola também prevê a promoção da igualdade racial, pois 

entende que a luta contra a desigualdade social no país apresenta um componente racial que é 

constitutivo dessas desigualdades. Estabelece, portanto, o combate à desigualdade racial e desse 

modo a pauta dos quilombos é uma dessas questões prioritárias para promover a igualdade 

racial. O programa também atua na infraestrutura, pois entende que é necessário investimento 

em habitação e saneamento básico, com objetivo de melhorar a qualidade de vida das 

comunidades. Outro ponto que é a geração de renda, na tentativa de inserir a população em 

processos de geração de renda, por meio de trabalhos executados por cooperativas ou outros 

sistemas associativos. 

No Amapá a política fundiária é realizada pelo IMAP, devido às reformulações e novas 

edições de leis, também ficou responsável pela regularização fundiária dos territórios 

quilombolas.  

A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 201759 que dispõe sobre a regularização fundiária 

rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e 

sobre a regularização fundiária da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a 

eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; e dá outras providências altera 

a Lei nº 11.952 de 25 de julho de 200960 que dispõe sobre a regularização fundiária das 

ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, 

definida no art. 2º da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007, mediante a alienação 

e concessão de direito real de uso de imóveis. 

Com o Decreto Presidencial 8.713, de 15 de abril de 2016, que versa sobre a 

transferência das terras pertencentes à União para o estado do Amapá, houve a necessidade de 

se fazer ajustes na legislação estadual para viabilizar a titulação fundiária aos posseiros 

existentes no estado. Desse modo, o poder executivo estadual enviou mensagem ao poder 

legislativo contendo o Projeto de Emenda Constitucional 002/2017, que “altera a Constituição 

do Estado do Amapá para inserir modificações no Título VII Capítulo III, relativas às Políticas 

Agrárias, Fundiárias, Agrícolas e Extrativista Vegetal” e o Projeto de Lei Complementar nº 

 
58 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
59 Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 mar. 2019. 
60 Lei nº 11.952 de 25 de julho de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 22 mar. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
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005/2017, que trata das terras públicas e devolutas do Estado, em substituição à Lei nº 004 de 

27 de junho de 1993. 

Especificamente a Lei Complementar do Estado nº.110 de 15 de janeiro de 2018, 

implementada no Amapá, define o IMAP como órgão responsável para a política fundiária.  

Nessa legislação, o estado por meio do IMAP se articula para atender à demanda da referida 

Lei complementar. Assim como relata o funcionário do IMAP: 

 

A lei complementar é assim, ela revogou a lei de terras do estado de 1993, a 

Lei nº 04, já tínhamos aqui uma lei, uma legislação própria, só que ela foi uma 

lei que ela foi forjada assim para atender na época uma demanda de 

arrecadação de gleba devoluta. Ela não atendia o processo de regularização 

quilombola, industrial, fundiário... trabalhava o pequeno produtor. E de 1993 

para cá a legislação agrária foi se atualizando. A Lei nº11.952... A nº 10.465 

a nova lei do Temer agora, ela alterou a nº 11.952. Então, ela Lei nº 110 veio 

posterior a Lei nº 13.465, uma forma assim de atualizar o processo de 

regularização. Só que também, ela foi uma lei assim confeccionada assim não 

muito discutida com a instituição, com os técnicos do IMAP que são as 

pessoas que trabalham com a regularização. A parte quilombola, por exemplo, 

não ficou bem definida a política de regularização também na legislação, as 

prioridades de regularização não ficaram bem claro[...]. Essa Lei nº 110, 

logicamente a gente vai ter que passar por um processo de regulamentação a 

lei, já venceu o prazo e a gente precisa regulamentar ela e... definir alguns 

pontos que não estão bem claros nessa lei. Mas ela venceu a partir de então e 

foi promulgada e, então as referências que a gente tem hoje para o estado é a 

110. 

 

A lei Complementar do Estado nº 110 de 15 de janeiro de 2018 revogou a Lei nº 004 de 

27 de junho de 1993. O ordenamento das terras passa a ser responsabilidade do Estado no que 

diz respeito às terras da União que foram repassadas. Foram repassadas sob a condição de que 

sejam feitas as exclusões especificadas, e enquanto isso não ocorre continuam sendo terras da 

União.  

 O Ministério Público pediu, então, foi concedido uma liminar para que a União, por 

meio do INCRA, pudesse dar continuidade nos trabalhos de regularização fundiária 

independente do processo de transferência, principalmente, porque o IMAP ainda não está com 

uma estrutura adequada para dar continuidade aos procedimentos que agora estão sob sua 

competência. 

Desse modo, o INCRA continua fazendo os procedimentos mesmo a terra sendo 

estadual. Contudo, não pode emitir o título de domínio, pois dessa maneira com a transferência 

a terra não é pertencente à União. 

Costumeiramente o INCRA faria a desapropriação, na existência de imóvel particular 

compraria a terra de volta e posteriormente emitiria o título em nome da comunidade. Sendo a 
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terra de domínio do INCRA ou da União, este faria a outorga do título de domínio. Porém, no 

momento atual, o domínio dessa terra é do Estado. O INCRA, ao identificar que a terra é 

estadual e que faz parte das terras sob transferência, repassa os autos ao governo do estado, e 

este por sua vez é quem deve emitir o título. 

Nesse mesmo processo que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal, o juiz determinou que 

o INCRA e o IMAP fizessem um acordo de cooperação técnica para não prejudicar as 

comunidades quilombolas e o procedimento pudesse continuar em andamento 

independentemente da dominialidade da terra. 

Segundo o funcionário do INCRA, o Sr. Mateus, apesar de existir a lei que transfere as 

terras, “atualmente, os registros imobiliários continuam no nome da União. Ainda não 

conseguiu efetivar essa transferência de fato, ela aconteceu de direito, mas de fato ainda está 

em processo...”. Ele informou que houve essa aproximação do INCRA com o IMAP para fazer 

esse termo de cooperação, que possuem a minuta do termo de cooperação e estão trabalhando 

no plano de ação. Para ele ainda existem algumas pendências que precisam ser acordadas, tais 

como: 

 
Do termo, acho que tão logo a gente consiga avançar um pouco mais no que 

cada um vai fazer... eu acho que a grande dúvida em relação a esse termo de 

cooperação técnica é justamente o que IMAP vai fazer, o que o INCRA vai 

fazer. Até porque algumas ações são dispendiosas e eles alegam que não têm 

recursos, alegam que não têm antropólogo e tal, então, isso acaba complicando 

a definição justamente dessa etapa do termo que é a principal: quem vai fazer 

o quê?61 

 

 O IMAP, por sua vez, não tem orçamento específico para o trabalho. Não possui um 

Programa Ação Quilombola, conforme foi informado em entrevista, 

 
A gente fez uma proposta no plano de trabalho na mudança regimental do 

instituto, porque nossa estrutura fundiária hoje: diretoria técnica territorial; 

coordenadoria de patrimônio fundiário que é aqui, eu sou gerente do núcleo 

de obtenção fundiária com arrecadação, transferência das terras; e tem uma 

outra gerência que é vistoria por ato; e tem outra gerência que é do acervo; e 

tem uma gerência para assentamentos, mas que está na outra coordenadoria 

na parte da diretoria técnica. Nós não temos uma coordenadoria, uma gerência 

só para tratar de quilombo. Aí eu que estou assoberbado aqui mexendo com 

transferência, mexendo com quilombo. Outro servidor... a gente tem pouco 

corpo técnico e não tem estrutura física nem operacional, porque se for 

contratar pessoas nós não vamos ter equipamentos hoje. Não adianta só 

contratar pessoas, tem que ter equipamento, tem que ter mesas, tem que ter 

armário, impressora [...] Veículos para atender essa demanda específica...  E 

com certeza hoje, o Estado não está estruturado para recepcionar, por isso que 

a gente optou por fazer esse termo de cooperação. Eles também não estão, só 

 
61 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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tem um funcionário, nós temos vários ainda que pode cotar para isso aí. O 

INCRA também contrata, terceiriza.62 

 

 Enquanto a questão fundiária não é resolvida, aumentam o número de situações 

conflituosas de pessoas requerendo a mesma área. O que tem ocorrido com muita frequência 

brigas judiciais, conflitos entre posseiros, porque não há ainda uma segurança jurídica de quem 

é de fato o verdadeiro proprietário. Como o órgão fundiário do estado não resolve o problema 

das terras com a União, também não consegue regularizar, não consegue vistoriar os litígios 

com os posseiros que estão ali requerendo suas possíveis propriedades. 

A CPT63, no Amapá, acompanha a luta dos trabalhadores rurais e o desdobramento dos 

conflitos de terras, e indica que os conflitos de terra atualmente estão relacionados ao 

agronegócio no estado e seus desdobramentos em áreas de conflito agrário. 

 
É, em 2004, por essa época começa a aparecer o agronegócio, o agronegócio 

local, né? Enquanto a empresa CHAMFLORA ela é estrangeira, primeiro é 

americana, depois japonesa; o agronegócio do arroz, no início em 2004, da 

Tia Nice é local mesmo, ele é brasileiro, embora seja de pessoas do sul do 

país, mas ele é brasileiro e já começam de novo conflitos por terra, devido 

esses empresários que vem de fora e se instalam com a promessa de que o 

arroz dele vai resolver o problema da fome no estado do Amapá e tal, etc., etc.  

Em 2012 o local onde era o arroz Tia Nice vira Agrocerrado e nós passamos 

do arroz para a soja, que atualmente é o grande agronegócio que tá provocando 

conflitos em gentes tanto nos municípios de Macapá, como também nos 

demais municípios – Itaubal, mas também no norte, Ferreira Gomes, 

Tartarugalzinho, Amapá - é o que mais cria confusão, cria conflitos com os 

pequenos agricultores. E é esse segundo agronegócio alavancado pelo próprio 

Estado, é o Estado mesmo que é o carro forte para a entrada desse segundo 

tipo de agronegócio que, inclusive vem até a se confrontar com a própria 

empresa AMCEL, né? Porque as terras que eles pretendem são as mesmas 

terras que a empresa pretende. É campo, não é mata fechada, é o campo.64 

 

 Segundo padre Sisto, Macapá é o município que tem proporcionalmente, maior número 

de conflitos, devido ao município estar mais próximo do Porto de Santana, dessa maneira, as 

empresas tendem a se interessar pela produção mais próxima possível a área de escoamento. 

Sobre os conflitos que envolvem terras quilombolas, padre Sisto relatou que “o interior do 

município de Macapá é tudo quilombo, a maior parte das comunidades do interior do município 

de Macapá são comunidades quilombolas”. 

 
62 Entrevista concedida à autora por Funcionário do IMAP em agosto de 2018, apêndice W. 
63 A CPT foi criada para atuar junto à causa dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e de ser um suporte para 

sua organização. Os posseiros da Amazônia foram os primeiros a receber atenção da CPT. Em cada região, o 

trabalho da CPT adquiriu uma tonalidade diferente de acordo com os desafios que a realidade apresentava. 

Disponível em: http://www.cptnacional.org.br.Acesso em: 28 mar. 2019. 
64 Entrevista concedida à autora por padre Sisto Magro em maio de 2018, apêndice K. 

http://www.cptnacional.org.br/
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3.4 MEMÓRIA, IDENTIDADE E TRADIÇÃO 

   

 Discute-se a importância dos festejos religiosos no Amapá como tradição e resistência 

das comunidades existentes, com destaque ao Ambé. De acordo com depoimento da 

antropóloga Socorro Oliveira, na fala dos sujeitos que se autodeclaram quilombolas é marcante 

o modo de vida para caracterizar a identidade quilombola. Segundo suas observações, percebe 

que, 

 
É o modo de vida deles, de trabalho. No Ambé não percebi muita coisa assim 

em relação à festa mais... lá... talvez seja uma especificidade deles... é mais 

fraca. Até porque é uma comunidade que tem mais idosos. É uma comunidade 

grande. As pessoas têm casas também aqui na cidade. Pelo poder econômico 

deles também eu acho. E não vejo em relação a outros quilombos até que estão 

mais perto da cidade, talvez o Ambé, eles não precisam ficar dizendo, eles não 

ficam repetindo que são quilombo, não. Eles se mantêm na comunidade. Eles 

também fizeram isso porque eles tiveram uma ameaça em relação a uma outra 

família que queria, por exemplo, demarcar seu território a partir do rio, do lado 

deles, tirando o acesso deles ao rio. E pra eles isso não pode porque eles têm 

um respeito muito grande pela natureza. Eles dizem que o uso da natureza que 

tá ali que são: lagos, rios, matas, essas coisas, é comunitário... serve pra todo 

mundo, quem tá de um lado ou do outro desses marcos naturais, vamos dizer.65  

 

Embora a investigação se faça no campo do território, algumas discussões que abordam 

o lugar são importantes, pois contribuem para pensar o espaço simbólico e cultural construído 

pelos quilombolas em torno das suas vivências e práticas religiosas associadas à festa do Santo, 

e como isso se reflete na construção da identidade daquele território. 

Nesse sentido, um diálogo com autores que são geógrafos humanistas com contribuições 

para pensar o lugar hoje. Como Relph (2012, p.17) relata quando iniciou seus estudos sobre 

lugar há quarenta anos, não havia estudos dedicados diretamente a lugar, pois não se constituía 

um tema que atraía a atenção de estudiosos. A geografia definia seu campo com o estudo de 

lugares, mas sem uma discussão pertinente sobre o significado disso. Segundo o autor, o tema 

tornou-se importante e amplamente discutido a partir de 1990, por várias áreas do 

conhecimento, como pela “psicologia, antropologia, sociologia, arquitetura, literatura 

inglesa...”  

Por conseguinte, os autores Berdoulay & Entrikin (2012), no ensaio “Lugar e sujeito: 

perspectivas teóricas”, aprofundam o diálogo humanista com diferentes perspectivas teóricas, 

 
65 Entrevista concedida à autora por Maria do Socorro dos Santos Oliveira em agosto de 2018, apêndice Q. 
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que permitem erigir epistemologicamente as relações entre sujeito e lugar. Ao se referirem às 

recomposições territoriais contemporâneas relacionadas à questão das identidades, 

regionalismos e nacionalismos reivindicativos, afirmam que é a parte mais visível de “um 

fenômeno de afirmação cultural e identitária que se produz atualmente em diversas escalas 

espaciais.” Segundo os autores “se a identidade é frequentemente invocada hoje em dia, é 

porque ela traduz – ainda que confusamente – uma vontade de recolocar em discussão a maneira 

habitual de pautar a relação das sociedades e dos indivíduos com o espaço.” (BERDOULAY; 

ENTRIKIN, 2012. p.93). 

 Na relação espaço-lugar-sujeito, este último não pode ser considerado uma entidade 

passiva, eis que o sujeito “forja sua própria identidade, sua consciência de si mesmo, em 

interação com o contexto de suas ações” (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012, p.94). Para uma 

abordagem geográfica, apreender a originalidade requer que saibamos se os conceitos com os 

quais trabalhamos são suficientes para a análise ou se há limites nos próprios conceitos para o 

contexto cultural contemporâneo, no qual os indivíduos têm uma participação maior na 

construção de sua identidade. 

 Nos estudos que envolvem territórios, é comum constatar o lugar débil, senão 

inexistente ocupado pela preocupação com o indivíduo, principalmente nos estudos que 

envolvem o tropismo da extensão, a divisão administrativa ou política moderna, a partir de uma 

superfície cartografável. (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012, p. 96).  

Alguns estudos a partir de fenômenos socioeconômicos ou político administrativos 

questionam esse tropismo. Mas as questões de extensão, limites e escala permanecem para 

quem trabalha a noção de território. Contudo, quando se trabalha as representações, os 

sentimentos de pertencimento territorial do sujeito com o meio, os autores chamam a atenção 

para a dificuldade de se referir ao território e as suas múltiplas territorialidades sem 

compreender as instâncias e o sentido desses fenômenos se não considerarmos os territórios 

com sujeitos.  

No depoimento do Sr. Feliciano percebe-se a união inseparável da comunidade ao 

relembrar de seus antepassados. Ele demonstra orgulho ao falar da sua identidade.  

 
E na época, eu nasci em 1952, no dia 10 de outubro e... na época essa 

comunidade era uma comunidade respeitada os nossos antepassados tinham 

uma união inseparável. A maior tradição desta comunidade era essa 

festividade de agosto. Na época era feito na casa do meu avô José Domingos 

Pereira e com o passar do tempo eles fizeram na época, eles não chamavam 

sede era barracão. Aí fizeram um barracão e fizeram essa festa. O meu avô era 

uma pessoa que preservava o que tinha nessa comunidade. Ninguém entrava 

para pegar algo aqui dentro, um peixe, tirar um açaí outra coisa sem não render 
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obediência para três pessoas José Domingos, Geraldo Picanço e Laudergário 

Picanço. Então a gente teve essa doutrina esse ensinamento. Porque para mim 

é uma doutrina a gente preservar aquilo que a gente recebeu lá no passado. Eu 

não gosto de esconder minha identidade e nem a identidade da nossa 

comunidade, que por sinal, na região da Pedreira ela é uma das mais bonitas, 

e a mãe de todas, porque se você sai daqui a maioria dessas famílias dessas 

comunidades saíram daqui66. 

 

Fica evidente a importância dos “velhos” nas danças, na liderança das reuniões, na 

formação de conselhos, na memória do grupo. O Sr. Mundinho e sua família, durante o ano de 

2018, foram os padroeiros da festa de São Roque. Afirma que sempre participa da festa. E que 

os festeiros são sempre da vila. 

 
Sempre daqui, são os filhos daqui. Um ano é uma família, outro ano é outra, 

outro ano é outra e assim vai. Que antigamente primeiro, eram nossos 

antepassados eles trabalhavam assim em conjunto, mas que hoje em dia assim 

já ficou um pouco disperso. E eles tinham assim uma diretoria, e essa diretoria 

era montada por aqueles nossos velhos antigos, que eram os donos daqui do 

Ambé e, eles tinham uma, assim uma veneração muito grande. Que assim, 

incrível que pareça, sabe que eles faziam, eles preparavam tudo, mas todo 

mundo tinha voz naqueles dias para decidir alguma coisa e não decidiam só 

um porque tinha que conversar com todos.67 

 

Durante anos a festa permanece sendo celebrada, nunca perderam a tradição disse o Sr. 

Mundinho.  Na figura 20, temos os depoentes, o Sr. Feliciano e o Sr. Mundinho, membros 

quilombolas do Ambé. 

 
66 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
67 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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Figura 20: Foto do Sr. Feliciano à esquerda e Sr. Mundinho à direita, moradores da Vila na 

Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

Com relação às danças que são praticadas durante as festas de santo nas comunidades 

quilombolas, destaca-se o Marabaixo, segundo a definição de Canto (2017, p.11-12) 

 
O Marabaixo é uma manifestação cultural dos amapaenses marcado por vários 

eventos ritualísticos que têm intensa participação popular e a presença de 

diversos atores como tocadores de caixa (tambores), cantadores e dançarinos, 

sendo eles, em sua maioria, descendentes de negros que habitavam as 

localidades de Mazagão Velho, Maruanum, Curiaú e os bairros do Laguinho 

e da antiga Favela, hoje denominado Santa Rita, em Macapá. Crianças e 

adultos dão a ele um colorido especial para que a tradição permaneça. 

Jovens que não gostavam dessa manifestação por acharem que era uma “dança 

de velhos”, hoje participam ativamente dela, valorizando-a em seu contexto e 

aprendendo que podem incorporá-la com vontade e orgulho.  

 

O Marabaixo não é uma dança exclusivamente africana, como nos afirma Canto (2017, 

p.16-17). Para o autor, a dança sofreu influências de diversas culturas 

 

E minha teoria é que tudo começou em Macapá, fundada em 1758, mas já 

habitada por colonos portugueses das ilhas de Açores e Madeira desde 1752. 

Os açorianos e madeirenses eram católicos praticantes e já faziam suas festas 

em homenagem ao Divino Espírito Santo. Posteriormente essa festa foi 

transladada para Mazagão, lugar de difícil acesso, e ali sobreviveu até nossos 
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dias com muitas características do passado, ao passo que a de Macapá perdeu 

seus valores. 

 

Oliveira (2012, p.26), em sua tese sobre o estudo antropológico do Marabaixo, procura 

entender o significado do ritual do Marabaixo para os atores sociais, agentes sociais, 

quilombolas e não quilombolas. Afirma que para o governo local, o Marabaixo é a maior 

expressão do folclore do Amapá. É um ritual que reúne pessoas de origem africana para celebrar 

a fé dos santos do catolicismo, de maneira particular, por meio do baile de ritmo afro-brasileiro, 

cheios de ritos, tambores, objetos e significados que ocupam um tempo e um espaço próprios.  

 
El marabaixo en Macapá es um ritual de origen africano que consiste em el 

baile de adultas y senhoras mayores, que arrastran los pies y doblan el cuerpo 

hacia ambos lados. Simpre em el centro del salón, hacen movimentos 

circulares em sentido contratio a las agujas del reloj, al compás del ritmo de 

los tambores que son denominados cajas de marabaixo[...]. Das letras de las 

canciones que cantan fueron compuestas por antiguos participantes, todos ya 

muertos. Los versos hablan de lo cotidiano de la población negra antigua y 

también de la fe em los santos. Hay versos que homenajean a los governantes 

locales o simplemente se burlan de los hechos cotidianos. (OLIVEIRA, 2012, 

p.47-48). 

 

As comunidades realizam seus rituais de agradecimento pelos favores recebidos e pela 

proteção concedida pelos santos, realizando assim, festas em honra aos santos. A autora 

apresenta duas versões sobre a origem do nome Marabaixo: 

 
Los testimonios de mis informantes hablan de las varias interpretaciones del 

origen del nombre marabaixo. Para algunas de las personas más viejas la 

palavra marabaixo tiene inúmeros significados, como el própio ritual, que 

puede haber tenido su origen en los barcos que transportaban los esclavos 

desde África hasta Brasil, haciendo um viaje bajando el mar desde um 

continente hasta el outro, es decir, mar-abajo, em português: mar-abaixo. 

Outra versión considera que aquella denominación surgió en los primeiros 

años que los esclavos habitaron Amapá, especialmente la Villa de Mazagão, 

debido a que cuando ellos huían, navegaban por los ríos en dirección mar-

abajo en busca de posibles comunidades cimaronas. Otros bajaban y subían 

los ríos en busca de piedras que utilizaban en las construcciones en las que 

trabajaban obligados. (OLIVEIRA, 2012, p.51-52). 

 

Observa-se também dentro dessas comunidades que há uma diferença em relação à 

religião, à religiosidade. Uns se apresentam católicos, outros já aderiram a igreja evangélica. 

Socorro Oliveira relatou que em suas observações, 

 
que os evangélicos interferem na questão das manifestações tradicionais, onde 

nas evangélicas a gente chegou lá e já não tinha mais o batuque, já não tinha 

mais o Marabaixo. Vai enfraquecendo isso. E, também, por exemplo, no 

Ambé eles não dão muita importância para essa parte aí. É uma comunidade 
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mais calma, vamos dizer, e que não celebra muitas coisas durante o ano, 

muitas festas. 68 

 

No Amapá acontece todos os anos celebrações, ciclos de festas do Marabaixo e do 

Batuque, nos quais o Estado investe bastante nesse ponto do Marabaixo, do batuque chamando 

os grupos para se apresentarem em eventos. O Marabaixo e o batuque se fazem presentes na 

identidade cultural das comunidades negras do Amapá, ou seja, o Marabaixo, o batuque, 

também são expressões culturais que contribuem para a identidade cultural das comunidades 

no Amapá, isso acontece 

 

Porque onde tem um quilombo tem Marabaixo, pode ter Marabaixo, mas todos 

têm batuque. Eu diria que o batuque seria, do ponto de vista dessas 

manifestações culturais um aspecto dessa cultura quilombola no Amapá, um 

aspecto dessa identidade quilombola. Seria esse candomblé aí o batuque, que 

na verdade o batuque é um candomblé, uma prática sincrética onde você tem 

o batuque que é esse tambor de mina junto com a celebração religiosa para um 

santo católico... esse sincretismo aí. Isso sim, e engraçado, tenho que te dizer 

dessa forma: o batuque sim, o Marabaixo não, porque o Marabaixo não está 

em todas as comunidades, mas o batuque sim. Todas as comunidades têm o 

batuque agora algumas tem o Marabaixo. Eu acho que no Ambé por exemplo 

não tem Marabaixo, tem batuque. E quem toca é São Pedro dos Bois junto 

com o pessoal do Curiaú. Porque assim, eles se juntam os tocadores, eles 

gostam, eles se reúnem para ir tocar nas comunidades ali onde eles têm mais 

aproximação.69 
 

Para Socorro Oliveira, o investimento do Estado anima os grupos, porém isso está bem 

enfraquecido. A tradição, tutelada pelo Estado, das festas religiosas na cidade e no interior surge 

com o primeiro governador do território federal, em 1944, que foi Janary Nunes. E é uma prática 

que permanece na atualidade. O governo estadual realiza o evento cultural afro amapaense em 

Macapá chamado de “Encontro dos Tambores e Semana Amapaense da Consciência Negra”. 

Geralmente ocorrem no Centro de Cultura Negra, durante o mês de novembro. É um encontro 

que reúne a maioria das comunidades quilombolas.  

Em 2018, durante a semana da Consciência Negra realizada na sede da UNA, houve 

uma exposição com o tema: “A força da religiosidade: Fé e devoção ancestral”, promovida 

junto ao Encontro dos Tambores, organizada pela prefeitura de Macapá, por meio de sua 

secretaria especial, o Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(IMPROIR). Em exposição estavam os santos e a especificação das festividades e o quilombo 

a qual se referiam, com relatos sobre o histórico da comunidade e sobre sua devoção com o 

santo. Com explicações sobre o que é ladainha, procissão, novena, festeiro, gengibirra, bandeira 

 
68 Entrevista concedida à autora por Maria do Socorro dos Santos Oliveira em agosto de 2018, apêndice Q.  
69 Entrevista concedida à autora por Maria do Socorro dos Santos Oliveira em agosto de 2018, apêndice Q. 
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do santo, mastro, caixas, tambor, ladrões, pandeiro, que compõem os rituais de celebrações 

durante as festas. De acordo com Videira (2013, p.117) 

 

Muito embora algumas similaridades culturais sejam encontradas nesses 

patrimônios, materiais e imateriais e naturais do Amapá por se tratar de 

culturas de base africana, têm-se nos quilombos amapaenses, em termos de 

danças, o predomínio do Marabaixo, Batuque com exceção do Zimba, ritmo 

dançado pelo Quilombo do Cunani e o Sairê no Distrito do Carvão no 

município de Mazagão que apresentam instrumentos, cantinas, ritmo e danças 

específicos desses lugares.  
 

 É importante ressaltar que grande parte das festas praticadas nas comunidades negras 

do Amapá estão ligadas ao calendário religioso católico. Para Rosendahl (1997), religião e 

sagrado indicam experiências humanas repletas de significados e que possuem uma nítida 

dimensão espacial. Em um dos seus trabalhos publicados em 1997, no artigo, “O sagrado e o 

espaço”, a autora discute os conceitos de sagrado e o profano, enfatizando a dimensão 

espacial. Segundo a autora, o sagrado se manifesta sob a forma de hierofania no espaço, revela-

se com um dom carismático que o objeto ou a pessoa possui e se impõe por ele mesmo. 

(ROSENDAHL, 1997, p.121). De acordo com a autora 

 

O sagrado deixa um registro permanente na paisagem. São reconhecíveis 

diferentes formas mágico-religiosas no espaço. As formas sagradas na 

paisagem cristã são as igrejas. A frequência a um serviço coletivo de culto é 

extremamente importante no cristianismo, em contraste a outras religiões nas 

quais há menor necessidade de um lugar santificado para o culto. 

(ROSENDAHL, 1997. p. 127-128). 
 

Em um estudo desenvolvido no espaço sagrado de Muquém (Goiás), autora afirma que  

 

o espaço sagrado é o lugar da santa, o lugar superior e não profano, onde 

ocorre visivelmente o encontro simbólico da santa com o povo, num contato 

direto, sem intermediários. O espaço profano, na parte mais baixa do terreno, 

é o espaço destinado ao comércio e ao lazer, numa espetacular mescla entre 

cerimônia religiosa e atividades profanas. A missa, a procissão e o sermão do 

padre representam a marca do sagrado oficial. A dança, as frequentes 

bebedeiras e as brigas testemunham o profano. O espaço profano diretamente 

articulado ao sagrado consiste do conjunto de atividades não religiosas e 

apresenta uma articulação com o sagrado. Compreende a área dos 

comerciantes e barraqueiros. (1997, p. 131-132). 
 

Sobre o sagrado e a vivência do espaço no catolicismo popular, ao se referir aos 

santuários localizados em áreas rurais afirma que a permanência dos romeiros no espaço 

sagrado é maior no tempo de festa do que nos fins de semana. Na festa da padroeira, o espaço 

sagrado dilata-se mais ainda, incorporando parte do espaço profano. Segundo Rosendahl (1997, 
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p. 143), ao tratar da territorialidade católica, aponta como isso se manifestou no decorrer da 

ocupação do espaço brasileiro,  

 

No Brasil, os mistérios da fé cristã foram introduzidos oficialmente pelos 

portugueses, não só através da intervenção do Estado, mas também das ordens 

religiosas e pela ação dos colonos. O complexo processo de ocupação do 

espaço brasileiro, feito em etapas e valorizando áreas em momentos distintos, 

permitiu que o catolicismo no Brasil assumisse características próprias, 

bastante distintas do catolicismo europeu. No Brasil colonial, a participação 

bastante acentuada das irmandades nas igrejas e o predomínio do aspecto 

devocional dos fiéis, expresso através de romarias, das promessas e ex-votos, 

das procissões e festas dedicadas aos santos, dão um caráter eminentemente 

social e popular ao catolicismo brasileiro.  
 

A autora, no século XVI, o destaque à atuação dos missionários jesuítas e franciscanos 

e as romarias incentivadas com fins missionários de catequese e evangelização do país. E nos 

séculos XVII e XVII, as romarias que nascem da piedade popular e da ampla liberdade de 

expressão por parte do povo. Assim, para Rosendahl (1997. P. 143-144) 

 

As devoções surgem do povo. As imagens eram encontradas por pescadores, 

índios, aventureiros, e o aspecto milagroso da aparição da imagem 

evidenciava a vontade divina que escolhera esse lugar para ser destinado ao 

culto. O povo constrói, assim, o espaço sagrado, realizando com ilimitada 

liberdade seus cultos religiosos. 
 

Neste século XVII, fala da expansão dos santuários a partir de um movimento leigo. É 

um movimento que coincide com as correntes migratórias para as regiões mineiras. Nesse 

sentido, “os santuários que surgem representam uma tentativa popular de valorização da fé e da 

moral católicas, em oposição aos males trazidos pelo ouro”. (ROSENDAHL, 1997, p.144). 

No Amapá, o sagrado e o profano se fazem presentes nas festas de santo realizadas pelas 

comunidades quilombolas. No município de Mazagão, comunidade que tem sua origem em 

famílias vindas dos Açores, permanece a tradição com a festa de São Tiago como descreve 

Canto (2017, p.17), 

 

A Festa do Divino Espírito Santo foi instituída pela rainha Santa Isabel de 

Aragão e El-Rei Dom Diniz, no século XI, irradiou-se por todo o território 

português e instalou-se com raízes profanas no arquipélago de Açores. Mas 

ela também é realizada nas freguesias do Porto Santo, Caniçal e Machico na 

ilha da Madeira. É muito semelhante aos rituais intrínsecos à festa do Divino 

realizada em Mazagão em agosto e no Marabaixo de Macapá. 
 

 Devido ao estado situar-se em uma área de fronteira na Amazônia, permitiu muitas 

trocas culturais que contribuíram para a historiografia amapaense, bem como para sua herança 

musical refletida no Marabaixo e no Batuque, principalmente. 
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Creio, então, que a Festa do Divino Espírito Santo em Macapá é o resultado 

da junção de aspectos profanos e religiosos (como a Folia, que ainda resiste 

em festas de santos, as oferendas, as bandeiras, coroas e mastros enfeitados, 

trazidos originalmente pelos colonos açorianos e somados às práticas 

ritualísticas africanas (como a quebra da murta e o batuque dos tambores). 

Essa mistura se deu de forma suave através dos anos e à festa se incorporaram 

outros valores devido a presença de negros escravos de diversas procedências, 

como os que trabalharam na construção da Fortaleza de São José de Macapá, 

entre 1764 e 1782. (CANTO, 2017, p.21). 
 

 Há, por meio das festas, o compartilhamento dos conhecimentos, fundamentais para a 

cultura e tradição das comunidades. Desde o processo inicial de organização até a realização 

das celebrações. Prevalece o sentimento de solidariedade, o respeito e sabedoria dos mais 

velhos transmitidos aos mais novos ao se manter a tradição herdada dos antepassados. O 

acolhimento de pessoas de fora para suas celebrações, a oferta em abundância de alimentos, os 

agradecimentos das promessas alcançadas expressam uma experiência coletiva nos territórios, 

revelam uma reconstrução simbólica e material do cotidiano. 

Há, nesses territórios, a predominância do catolicismo. Nesse sentido, a religião presente 

nas manifestações culturais desses lugares. Rosendahl (2003), ao abordar o período que se 

estende do século XVI ao XVIII, afirma que a gênese dos santuários esteve associada aos 

sacerdotes e leigos unidos a devoção dos santos, desse modo, o que predominava era um 

catolicismo popular e não um catolicismo oficial. As representações e práticas religiosas que se 

desenvolviam estavam associadas ao imaginário popular comum à comunidade local. A autora 

também chama a atenção para o sincretismo dos símbolos religiosos que foram introduzidos no 

Brasil pelos missionários portugueses, por indígenas e africanos.  

 

Pela história do catolicismo popular do Brasil pode-se afirmar que os centros 

religiosos se desenvolvem sempre a partir de dois movimentos paralelos: de 

um lado, o poder político ou eclesiástico, que tenta conservar ou possuir o 

maior controle sobre os centros de devoção, representando as classes 

dominantes da sociedade; do outro lado, o povo e seus representantes mais 

significativos, que procuram defender suas práticas e crenças religiosas: são 

os oprimidos e dominados. (HOONAERT, 1984 apud ROSENDAHL, 1997, 

p.146) 
 

No século XX, as devoções tradicionais são substituídas por novas devoções, de acordo 

com o processo chamado de “romanização”70. Isso ocorre de forma bastante eficaz nas 

paróquias urbanas, contudo, nas rurais esse processo não prevaleceu, continuando a cargo dos 

agentes religiosos leigos: rezadores, beatos, capelães, a manutenção das práticas tradicionais do 

 
70 A romanização é caracterizada como um processo civilizador no qual Roma doa aos provincianos sua língua, 

arte, cultura e religião, substituindo – ainda que não completamente e de uma única vez – suas contrapartidas 

locais. (BONDIOLI, 2011, p. 1). 
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catolicismo popular, porque estão dispersas, isoladas no interior, sem o contato permanente 

com o padre.  

A pesquisa revelou que o período da festa religiosa contribui para que o grupo reforce 

o sentido de pertencimento àquela religião, àquele lugar. A capacidade humana de simbolizar 

para produzir espaços simbólicos influencia na construção de identidades coletivas e legitimam 

o exercício do poder religioso, a partir de uma identidade religiosa, que se constitui na vivência 

do lugar sagrado.  

O lugar sagrado na Comunidade do Ambé está territorialmente localizado, erguido no 

centro da vila. Com esta edificação do lugar sagrado, o lugar e o objeto tornam-se parte da 

identidade, além do contato repetido, a familiaridade com o lugar e a experiência partilhada 

todos os anos. A manifestação religiosa que existe no Ambé, Festa de São Roque, se insere nas 

práticas devocionais do catolicismo popular brasileiro. Qual é a memória que prevalece nas 

falas dos que participam dos rituais da celebração religiosa? Em qual ponto reencontram suas 

lembranças embora vivenciem o lugar religioso à sua maneira? 

Numa abordagem mais detalhada sobre os festejos de São Roque do Ambé e segundo 

aponta a história da comunidade, a igreja de São Roque foi construída por iniciativa de Joaquim 

Manoel de Jesus Picanço. E os recursos para a construção foram originários da venda de bolos, 

porcos, e de doações de adeptos e pagadores de promessas a São Roque. Todos as doações eram 

negociadas em leilões que ocorriam à época da festividade. Como de costume, na região da 

Pedreira a cada ano uma família se responsabiliza pelo santo e pela organização das festas. 

A vila do Ambé possui uma igreja católica e uma evangélica, porém, nossa abordagem 

é a igreja católica e os festejos dela decorrentes. Logo depois da fundação da comunidade, 

Joaquim Manoel de Jesus conseguiu construir a igreja de São Roque, santo protetor da 

comunidade que é festejado com novena, Marabaixo e arraial. O festejo em homenagem ao 

santo é realizado no mês de agosto e se divide em duas etapas: a "religiosa" e a "profana".  

A Festa de São Roque, no Ambé, ocorreu no dia 16 de agosto de 201871, durante a 

manhã houve a missa de São Roque. Muitos familiares que moram na cidade estavam presentes, 

vieram especialmente para a celebração e o almoço.  Havia também pessoas que vieram de 

comunidades próximas como de Abacate da Pedreira e de São Pedro dos Bois. No final da 

 
71 A observação ocorreu na Festa de São Roque do Ambé nos festejos ocorridos em 2018. A discussão também 

foi construída a partir da pesquisa documental e bibliográfica, baseada em consulta ao laudo antropológico e aos 

registros contidos no Projeto Festividade de São Roque, cedidos gentilmente pelos quilombolas do Ambé, 

procurou-se compreender como a religiosidade pelos festejos de São Roque, é um elemento importante na 

compreensão da identidade. 
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missa há os cumprimentos do reencontro, porque muitos não se veem com muita frequência, 

sendo esse dia a oportunidade de se reencontrarem. A igreja fica lotada e alguns ficam nas 

laterais acompanhando a missa. 

Percebeu-se que das famílias cadastradas a maioria mora na zona urbana de Macapá, 

pois no entorno da igreja havia muitos carros de pessoas que se deslocaram da cidade para 

participar do evento.  

Ao meio-dia todos celebram com o almoço comunitário. É servida uma grande 

quantidade de comida, como cozidos de carne de boi, guisado de carne de porco e carne de boi 

assada, mais acompanhamentos. Mesa farta. As mulheres trabalham na cozinha e os homens no 

assado. Após o almoço alguns familiares voltam para Macapá e outros vão nas casas que 

possuem na vila ou casa de parentes. Aguardam a segunda parte da festividade que é a 

procissão72 por volta das 16 horas. Quem é evangélico não participa da missa, mas participa do 

almoço. É comum ver pessoas passando com panelas cheias de cozido para suas casas. 

Nesse dia, em especial, a ambulância do SAMU estava estacionada na frente do posto 

para dar assistência médica aos participantes da festa. No outro barracão havia uma exposição 

de artesanato e de peças referentes ao Marabaixo, trazidas pela IMPROIR, divisão da prefeitura 

de Macapá. 

O segundo dia de observação da festa de São Roque foi 25 de agosto de 2018. A 

observação iniciou durante o almoço servido a todas as pessoas. Um público um pouco 

diferenciado do primeiro dia da festa. São muitos jovens que vieram de ônibus das comunidades 

vizinhas. Entre eles os tocadores de Batuque com seus pandeiros73 e tambores74, e as jovens 

que dançam o Marabaixo, além dos integrantes da aparelhagem do som.  

Após o almoço houve a apresentação de Marabaixo. Nesse ano, foram convidados os 

grupos de comunidades vizinhas, como São Pedro dos Bois. Durante a tarde ocorreu as danças 

com mulheres, jovens e crianças, todas com suas saias rodadas. Enquanto isso o consumo da 

gengibirra75, nome dado à bebida típica servida nas rodas de Batuque e Marabaixo, que embala 

os participantes que entoam e dançam os ladrões76 e bandaias, durante os ritos culturais dos 

 
72 A procissão é um momento em que as pessoas caminham em um cortejo religioso em marcha solene, 

normalmente pelas ruas das comunidades, carregando imagens de santos e entoando orações e cânticos. 
73 O pandeiro é um dos principais elementos do Batuque, composto por madeira e couro de animais, é essencial 

para o ritmo das rodas de Batuque. 
74 Os tambores, também nomeados de amassador ou repinique, são instrumentos seculares chamados também de 

“macacos” porque são confeccionados de troncos de macacaúba ou macacaueiro, e de couros de animais como 

carneiro, sicurijú, boi e veado mateiro. 
75 Produzida com cachaça, gengibre e açúcar.  
76 São os versos improvisados, criados a partir de acontecimentos ou fatos sociais do cotidiano e da vida das 

pessoas (sentimentos como alegria, tristeza e lamentações) que se transformam em músicas. 
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festejos tradicionais. Enquanto os puxadores cantam o ladrão no centro da roda, colocando os 

versos, os outros participantes, ouvintes entoam e respondem ao refrão, conforme Figura 21. 

Figura 21: Foto da dança do Marabaixo durante a comemoração da Festa de São Roque na 

Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

Ao mesmo tempo se organizavam os vendedores de comidas e doces em frente ao 

barracão da festa e a equipe de som para a festa dançante que ocorreria à noite. No ramal que 

dá acesso à comunidade durante a tarde havia um movimento frequente de carros de Macapá 

em direção ao Ambé para a festa, as pessoas costumam amanhecer na festa. 

No laudo antropológico há o detalhamento da festa, que inicia dia 07 de agosto e termina 

dia 16, dia de São Roque (Figura 22). Primeiramente, se realizam os festejos religiosos, com 

novena, cuja organização é feita pelos moradores, e cada família realiza novena77 ao santo. No 

dia 16 são realizadas a missa, a crisma e os batizados pelo padre de Macapá. Também se dá a 

procissão do santo em torno da comunidade, dela participam moradores da comunidade e de 

outras localidades. Organizam-se, ainda, corridas de cavalos, bingos que reforça a interação e 

consolidação dos laços entre os moradores. 

 
77  A novena é o momento para orações, realizado durante o período de nove dias que antecedem os festejos. Tem 

sua origem na tradição católica, mas pode ser encontrado em outras tradições ou crenças. É normalmente realizada 

como manifestação de devoção aos santos festejados (Pai, Filho, Espírito Santo, Virgem Maria e aos anjos). 
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Figura 22: Foto da imagem de São Roque padroeiro da Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

A festa "profana", como é conhecida, acontece após a religiosa, com a realização de um 

arraial. Nesse arraial, os moradores se reúnem, dançam e cantam o Marabaixo, dispensando o 

uso de som mecânico. A comunidade conta com um grupo de dança do Marabaixo que participa 

de festejos que acontecem na União dos Negros do Amapá em Macapá. No último dia acontece 

a festa dançante, regada a bebidas e comidas no centro comunitário, com aparelhagens vindas 

de Macapá (Figura 23). Essa festa vai até o amanhecer. 
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Figura 23: Foto da aparelhagem para a festa de São Roque, na Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

A comunidade também possui uma igreja evangélica, pois muitos de seus moradores 

são adeptos da religião, tem um pastor, também fundador da igreja, que dirige os encontros 

semanais de sua igreja. Dona Maria78 relatou que ela e seu marido, o Sr. Feliciano, frequentam 

a igreja Assembleia de Deus, mas seus filhos são católicos. Seu marido frequenta há 14 anos a 

igreja evangélica, ela aderiu depois. O pastor atual chama-se Hildo Farias. Foi informado que 

ele não é da comunidade, mas originário do Pará, mas vive há bastante tempo na vila.  

A antropóloga que elaborou a maioria dos laudos da área de estudo aponta que as 

diferenças quanto à religião presentes nas comunidades não interferiu na produção dos laudos. 

Mas observou que em algumas não havia mais o Batuque, não havia mais o Marabaixo. As 

comunidades não celebram muitas festas durante o ano, pois a festa do santo é geralmente a 

principal. 

 O Sr. Feliciano antes de se tornar evangélico participava da festividade de São Roque 

desde criança, assim lembra da época 

 

No tempo que nós era criança, dia 13 de agosto... dia 07 começava as novenas, 

dia 13 de agosto era a torração de café e fundição de lenha. Aí torrava e aí 

vinha com aquele monte de café. E a gente no pilão olha! pra afinar o café, 

passado na peneira. Depois que já inventaram o crivo, a tela pra coar o café e 

ficar só aquele pozinho, como é nesses... e era o dia inteiro. Aí o São Roque 

 
78 Entrevista concedida à autora por Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria) em agosto de 2018, 

apêndice N. 
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tinha carneiro, porco. E aí matavam o carneiro, aquele monte de gente, todo 

mundo trabalhando, na maior união. Dia 15... dia 14 pegava os bois, seis, oito 

bois, aí dia 15 era o primeiro dia da festa. Aí era a ladainha e o marabaixo. 

Matava um boi e dividia com todas as famílias. E o outro matava conforme a 

porção de gente pra dar almoço e janta. No dia 16 pela manhã a missa, depois 

da missa tinha dois pés de mucajá bem no canto da igreja. Aquelas árvores 

davam uma sombra que era uma maravilha. Lá ficava porco, cavalo, um boi 

que davam pro leilão. E tinha tudo quanto era espécie de coisa, banana, era 

farinha. Aí ia tudo pra frente da igreja, das 10 horas da manhã terminava a 

missa aí o leilão. Terminava o leilão aí o almoço. Ai depois do almoço ficava 

a procissão, depois da procissão a corrida de cavalos. Era muito organizado. 

Os antigos eram bem mais organizados que o povo de hoje. E aquilo tudo. O 

pessoal do Cachoeira passava uma semana aqui.79 

 

A tradição da festa de São Roque foi se estabelecendo a partir da época em que o São 

Roque se tornou o padroeiro da comunidade. Embora realizada no Ambé, é uma festa 

frequentada por muitas outras comunidades, como exemplo, Comunidade do Cachoeira, que 

fica abaixo da Comunidade do Abacate da Pedreira. 

Consta no laudo antropológico que um tio de dona Mariana, moradora da vila, possuía 

uma imagem do santo, esse tio era conhecido como Manoel Romano, que era devoto de São 

Roque e que realizava a festa em homenagem ao santo. Entretanto, muitas vezes não tinha 

condições financeiras para custear a festa. E quando a mãe de dona Mariana se casou, o santo 

foi repassado para ela e a partir de então a imagem ficou na casa da mãe de dona Mariana. 

O laudo cita outra possibilidade de origem dos festejos, de acordo com Sr. Coutinho, 

afirma que 

 

A festa começou primeiramente em reuniões que eram feitas no quintal do avô 

de dona Mariana, hoje é onde fica uma caixa d'água que abastece a 

comunidade, próximo à Igreja de São Roque. Resolveram fazer o festejo, mas 

não tinha o templo. Apareceu um cidadão e apresentou o Santo Roque, devia 

ser parente do avô de dona Mariana. Aí começou, um dava pato, outro porco, 

boi. Daí que surgiu a festa de São Roque. Antes disso não cultuavam nenhum 

santo. Os mais antigos foram inserindo o Marabaixo nos festejos. E depois 

tinha o baile dançante. Existia uma banda que tocavam clarinete, banjo, 

fazendo a música do baile, cantavam na garganta. Alguns colocavam a melhor 

roupa para ir ao baile, era para se "mostrarem". A bebida era a cachaça, por 

plantarem muito gengibre faziam a gengibirra, com maracujá.80 

 

Antigamente, havia toda uma preparação da comunidade na festa de São Roque, que 

iniciava no mês de maio, principalmente das famílias que esperavam ansiosas pela chegada dos 

dias de comemoração. Dois dias antes da comemoração, havia a torração do café que ia ser 

 
79 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
80 Informação obtida a partir da leitura do laudo antropológico do Ambé. O Sr. Pedro Coutinho foi um dos 

entrevistados na época de produção do laudo.  
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consumido nos dias festivos, quando várias mulheres da comunidade se reuniam para a 

torragem do café, posteriormente, também era pilado, realizando todo um ritual. Eram três 

noites de festa dançante, regado pelo ritmo do Marabaixo.  

A torração de café acontecia durante todo o dia, mas esse café era colhido dias antes. 

No dia da festa serviam o café para as pessoas presentes e no outro dia dava-se continuação à 

festa, quando as pessoas se reuniam para cortar carne, fazer o almoço para servir as pessoas que 

trabalhava durante os festejos. Até hoje a tradição é dar o almoço no dia de São Roque e o jantar 

no dia do Marabaixo, e no dia da festa dançante oferecem o almoço e o jantar. Antes existia 

uma grande mobilização de toda a comunidade, pois se reuniam para fazer todos esses rituais 

da festa.  

As mulheres eram muito ligadas à comunidade, existia uma união forte entre elas. Nas 

funções que desempenhavam, seja nos festejos do santo, como nas atividades rotineiras do dia-

a-dia, sempre exercitavam a solidariedade entre elas. Quando se juntavam para ir para a beira 

do rio lavar roupas nos poços da Boa Hora, do Poço Grande, também, na beira do lago, onde 

tinham mais espaços ou quando andavam uma longa distância para buscar água, na maioria das 

vezes, estavam juntas, reforçando cada vez mais os laços entre elas. 

Os rituais do festejo do santo aconteciam nessa cronologia no dia de São Roque rezavam 

uma missa, no outro dançavam o Marabaixo e no outro dia o baile. A comunidade fazia e faz 

questão de realizar o festejo na data certa que é o dia de São Roque, não importa se é segunda 

ou terça, tem que ser na data certa, e não podequebrar os três dias de festa ao padroeiro. Os 

antigos questionam o modo como é realizado os festejos de hoje, pois a festa fica sob a 

responsabilidade de uma única pessoa chamada de "festeiro". Contudo, apesar dessa nova 

configuração, a comunidade se une para dividir as tarefas. Dona Mariana relata essa 

comparação  

 
Antigamente eram sempre eles, os antigos, que organizavam a festa com a 

participação de toda a comunidade, não é como hoje que a festa fica a cargo 

de um morador da comunidade que é o festeiro. Agora as pessoas fazem 

promessas, tal ano que vem o fulano fez promessa e vai fazer a festa, e tem 

que passar a festa para alguém fazer. Mas, mesmo assim, nessa conjuntura a 

comunidade todinha vai ajudar nos preparativos da festa, ajudando a lavar 

louça, a fazer a comida. Participam das reuniões para o preparativo das festas. 

Toda essa tradição vem dos antigos.81 

 

 
81 Informação obtida a partir da leitura do laudo antropológico do Ambé. Dona Mariana Souza Pereira de Barros 

foi uma das entrevistadas na época de produção do laudo, faleceu em 02/04/2013. 
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Todos esperavam a festa de São Roque, pois vinham pessoas da Pedreira, São Pedro dos 

Bois, da Casa Grande, dos lugares próximos ao Ambé. Os antigos vinham dançar o Marabaixo 

e, ainda hoje, prevalece o Marabaixo na comunidade. Segundo os moradores, os mais antigos 

vinham da região do Mazagão. Importante destacar que os festejos do padroeiro da comunidade 

geravam uma grande mobilização dos moradores, pois meses antes da festa do padroeiro se 

percebia uma atmosfera diferente que contagiava a comunidade, como afirma dona Ana Maria: 

 

Quanto à festa de São Roque, no meu entendimento, quando eu era pequena a 

festa do santo unia as pessoas, a religiosidade era o centro para as pessoas se 

unirem. As faroflias se preparavam muito para a festa, era como se fosse um 

natal para eles, tinha que ter roupa nova. Vendia mandioca, a criação. Lembro-

me que no mês de junho, julho, a minha mãe falava pro meu pai para vender 

os porcos, para conseguir dinheiro para comprar as roupas da família para o 

festejo de São Roque. Vinham aqui para Macapá para fazer as compras, se 

comprava os tecidos para fazer os vestidos das mulheres da família.82 

 

Era uma viagem demorada, pois suas viagens eram feitas no lombo de cavalos ou a 

canoa pelo rio.  Esse era o transporte que utilizavam para ir para Macapá, fazer compras, vender 

a farinha, entre outros.  

O Sr. Mundinho que foi o padroeiro da festa, em 2018, diz que a sua casa e a igreja do 

padroeiro são seus lugares preferidos no Ambé. Quando sua família não é a padroeira, isto é, 

não está diretamente na organização da festa, ele sempre participa de outras maneiras 

 
Participo com a ajuda daquilo que os outros festeiros precisar, eu tento sempre 

ajudar, quando tem a festa, que ela é muito grande. Tem várias coisas para 

você ajudar, com alimentação, às vezes com doação de outras coisas, tudo, 

organização, tudinho. Sempre eu estou envolvido, jamais eu fiquei fora. Todo 

ano sendo o festeiro que for, aí eu com a minha família sempre[...]83 

 

O Sr. Mundinho, hoje com 73 anos, diz:  

 
Nasci e me criei aqui até hoje permaneço aqui. Gosto muito daqui uma vida 

que a gente tem né? Eu tenho um trabalho muito grande aqui, como 

coordenador da nossa igreja, fui representante de quase todos os prefeitos, fui 

agente distrital na nossa região, então eu tenho um trabalho muito grande, 

graças a Deus.84 

 

 
82 Informação obtida a partir da leitura do laudo antropológico do Ambé. Ana Maria foi uma das entrevistadas na 

época de produção do laudo. 
83 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
84 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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Toda sua vivência na comunidade foi trabalhando. Trabalhou como funcionário 

municipal e hoje está aposentado. Fala sobre sua rotina na comunidade 

 
É, eu sou assim, eu gosto muito de criar. Eu gosto de viver criando minhas 

galinhas, meus porquinhos, meu gadinho que eu tenho e sempre trabalhar em 

prol da comunidade, zelando dos prédios que tem aqui, da igreja, e é meu foco 

é sempre esse.85 

 

Ele relembra da tradição que a festa significa para a sua família que sempre foi católica, 

em sua maioria. Os rituais religiosos em devoção ao santo começam com as novenas que são 

realizadas na capela do santo. As novenas ficam sob a responsabilidade das famílias do Ambé 

e cada família realiza uma novena. Essas novenas ocorrem durante os nove dias que antecedem 

o dia de São Roque (Figura 24). 

Figura 24: Foto da Igreja de São Roque na Comunidade do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

Como forma de manter as tradições, os mais antigos que moram, hoje, na capital fazem 

questão de participar dos festejos, inclusive das novenas. No dia de São Roque os rituais 

começam a partir das seis horas da manhã com a alvorada de fogos em homenagem ao santo. 

 
85 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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Nesse dia, os moradores vestem suas melhores roupas, os que moram em Macapá chegam pela 

manhã, pessoas que moram em outros estados vêm para prestigiar a festa, outros já estão no 

local desde o dia anterior, onde se mata o boi que vai servir de almoço para as pessoas. Essa 

tradição ainda é mantida, assim o dia começa bastante agitado. As pessoas responsáveis pela 

preparação da comida acendem o fogão a lenha para preparar a comida. Às 7h todos se dirigem 

ao centro comunitário onde acontece o café da manhã, regado a sucos, frutas, leite, bolos. Entre 

os participantes impera muita alegria, as pessoas conversam entre si, esse é um momento de 

reencontro dos parentes que não se viam há tempos, pois muitos só se encontram nessa data. 

Após o café ou lanche, todos se dirigem à pequena capela construída há mais de 50 anos, 

uma das primeiras em alvenaria a ser construída em área rural. Às 9h da manhã já se encontra 

lotada de fiéis muito ansiosos pelo início da missa. 

Os moradores exaltam o orgulho de ter um filho do Ambé como padre e ainda poder 

realizar a missa do padroeiro da comunidade. O padre Fábio (Figura 25) nasceu e se criou no 

Ambé; saiu da comunidade para estudar, agora volta como padre formado. Não é um orgulho 

apenas para a comunidade é também para o padre Fábio voltar ao seu local de origem. 

Figura 25: Foto da missa no dia de São Roque 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

Os moradores enfeitam toda a frente da capela com papéis coloridos, reforçam a pintura, 

assim como limpam ao seu redor. Tudo para que a capela de São Roque esteja bela para a festa 

do santo e para receber os moradores na missa em homenagem ao padroeiro da comunidade. 
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A celebração da missa gera muita emoção entre as pessoas que participam. O contexto 

em que os moradores estão inseridos, como estar na igreja, juntamente com as pessoas com 

quem cresceram, os fazem relembrar toda uma vivência que tiveram no passado. É um momento 

de confraternização e reencontro das pessoas, relembrando que antigamente era comum todos 

se verem diariamente, se encontrarem todos os domingos na igreja, agora muitos se vêm apenas 

no festejo do santo. 

Os mais velhos da comunidade que participam da missa têm lugar de destaque na capela. 

Quando as pessoas vão chegando à capela, cada representante de uma família presente assina 

um livro, comprovando a presença na missa de São Roque. 

Um dos momentos de destaque da missa é o canto católico "paz de cristo", todos se 

cumprimentam dando-se às mãos, momento em que as pessoas se abraçam forte, se emocionam 

com aquele ritual. E na hora de outros cânticos as pessoas são levadas às lágrimas, ou seja, toda 

a missa é regada de muita emoção. 

Ao final da missa é feita uma breve reunião com alguns líderes das famílias para discutir 

a festa do próximo ano, assim como marcar alguns encontros em datas estabelecidas para 

escolher o próximo festeiro que irá organizar o festejo do santo. São questionadas as ausências 

das pessoas nas novenas que eram realizadas nos dias anteriores, mobilizando as pessoas a 

participarem no próximo ano. Fazem também uma breve avaliação da festa. 

Depois dos rituais, as pessoas se dirigem até a imagem de São Roque em cima do altar, 

toda ornamentada. Fazem suas orações de agradecimentos pelas graças alcançadas, pedem 

proteção ao santo, fazem suas promessas. Uma das horas em que, aos pés, podem ficar mais 

perto da imagem de São Roque, podendo tocá-la e beijá-la. 

Depois da celebração da missa todos são convidados para se encaminharem ao centro 

comunitário da comunidade, onde é servido um almoço a todos aos participantes da festa 

(Figura 26). 
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Figura 26: Foto do almoço comunitário na Comunidade do Ambé durante a Festa de São 

Roque 

 
Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 

O cardápio do almoço geralmente é carne bovina cozida com caldo, arroz, farinha. As 

pessoas que moram na comunidade vão até o centro comunitário com panelas para pegar 

comida para almoçarem em suas casas. Foram feitos mais ou menos três panelas grandes com 

carne de boi cozida, o caldo como denominam, para ser servido aos convidados. 

No decorrer do almoço, as pessoas comem conversando com amigos ao lado, observa-

se a alegria nos rostos das pessoas. Quando termina o almoço, as mulheres responsáveis em 

servir as pessoas, lavam as louças e as panelas, se ainda sobra um pouco de comida nas panelas, 

então algumas pessoas aproveitam e levam para suas casas seja no Ambé, ou em Macapá 

(Figura 27). 
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Figura 27: Foto da preparação do almoço no dia de São Roque 

 
Autora: Liliane R. Soares, 2018 

 

 Depois do almoço, algumas pessoas descansam em suas casas, outras aproveitam a 

sombra das arvores ou vão para o outro centro comunitário ouvir e dançar músicas tocadas por 

um som mecânico. Logo depois se realiza um leilão com prêmios doados pelos moradores. 

Às 14h, realiza-se o leilão com vários objetos, dentre eles: ventiladores, perfumes, 

louças, roupas, que era cantado por uma pessoa da comunidade que dava ao leilão um contexto 

de alegria e fervoroso nos lances oferecidos pelos participantes. O dinheiro arrecadado no leilão 

é todo convertido em benefício do santo nos custeios do próximo festejo de São Roque. 

Logo após o leilão, inicia-se a procissão com muitos fogos. As badaladas do sino avisam 

à comunidade para se fazer presente na frente da igreja para o início da procissão de São Roque. 

Muitos fiéis chegavam com imagens de santos que tinham em suas casas para acompanhar a 

procissão, enfileiravam as crianças com imagens de santos nas mãos, logo atrás vinha São 

Roque, carregado por quatro moradores que revezam com outros no decorrer da procissão. 

O santo vem todo adornado com fitas coloridas a sua volta, flores. O padre dita as 

orações e os cantos a serem realizados durante a procissão ao redor da comunidade e as pessoas 

caminham conjuntamente cantando em voz alta glorificando o santo. Para reforçar os cantos 

para que possam ser ouvidos por todos, segue ao lado um carro de som improvisado em que 

duas mulheres ajudam nos cânticos. A procissão para na frente das casas de moradores que 

estão doentes e o padre faz uma oração pedindo que São Roque ajude essas pessoas a se 

recuperarem e segue a procissão pela comunidade. 
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A Comunidade do Ambé é organizada em um grande círculo, a capela do santo, a escola 

e o campo de futebol ficam localizados no meio da comunidade, em volta ficam as casas dos 

moradores. Logo, a procissão sai da capela de São Roque fazendo esse trajeto circular pela 

comunidade. Todas as pessoas se fazem presente na procissão, não ficando quase ninguém em 

suas casas. 

A comunidade faz questão de manter a tradição da procissão, de como era realizada 

pelos antigos, e um desses momentos que vale destacar é a presença dos cavaleiros na procissão. 

Os cavaleiros são pessoas da comunidade que fazem uso dos cavalos para trabalhar, trabalham 

na domação de cavalos e sua principal atividade é cuidar dos rebanhos de bois. 

Os cavaleiros montados em seus cavalos se organizam em duas fileiras, formando um 

corredor ao meio eles escoltam a procissão pela comunidade, depois de fazerem todo o trajeto 

os cavaleiros retornam à capela, encerrando-se a procissão e a imagem de São Roque volta para 

o seu altar na capela. Ao final da procissão é feita uma oração pelo padre e dá-se uma grande 

“viva” a São Roque, ao fundo se ouvem alvoradas de fogos que avisam o final da procissão. 

Depois da procissão é realizada uma corrida de cavalos entre os cavaleiros presentes, 

que também era uma tradição dos antigos. A corrida é realizada no meio da comunidade num 

trajeto de uns trezentos metros quem ganhava as corridas tinha direito a um prêmio arrecadado 

pelos moradores. As corridas entram pela noite, são consideradas uma forma de diversão dos 

cavaleiros, assim como para aqueles que assistem e torcem para que seus parentes consigam 

chegar à vitória. Os cavaleiros que participam tanto da procissão quanto das corridas de cavalos 

não são todos moradores do Ambé, são também pessoas de comunidades vizinhas que vêm 

participar da festividade de São Roque. O festejo do santo reforça os laços de solidariedade 

entre os próprios moradores do Ambé e comunidades vizinhas. 

No projeto elaborado pela comunidade, os quilombolas do Ambé afirmam que se 

empenham todos os anos para manter a tradição dos festejos, como exemplo e como devoção, 

para que as futuras gerações da comunidade não deixem desaparecer a “nobre e significativa 

festividade do cancioneiro popular” São Roque. A cada ano aumenta o número de 

frequentadores, por isso, se empenham para levantar fundos para custear a festa, com bingos, 

leilões e outras atividades sociais, o que revela sua organização e esforço coletivo. 

Como visto, os festejos de São Roque do Ambé são importantes para a identidade e 

permanência da tradição. Pois é uma festa que todos os anos reúne familiares e visitantes, 

preservando a cultura e a tradição religiosa do lugar, e, simultaneamente, fortalece os laços 

familiares dentro da própria comunidade e também com os de fora. 
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Há um esforço da comunidade da permanência das festas sem fins lucrativos para não a 

distanciar do seu objetivo principal, que é a comemoração ao santo e a aproximação da família, 

algo que não possui uma visão de lucro financeiro. A tradição do santo e a festa religiosa ficaria 

em segundo plano, se o foco principal for a festa profana e o lucro financeiro por ela 

proporcionado. Nesse sentido, seria feita não mais como tradição, mas como comércio, 

desvalorizando as festas tradicionais. 
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CAPÍTULO 4: OS CONFLITOS TERRITORIAIS NA COMUNIDADE DO AMBÉ NO 

AMAPÁ 

 

A pesquisa procura refletir sobre os atributos da memória na análise do território. A 

partir das entrevistas foram feitas interpretações com o objetivo de se compreender os principais 

conflitos presentes nas narrativas, seus significados para a compreensão da identidade 

quilombola. Além das entrevistas, foram analisados os mapas produzidos pelo INCRA na 

ocasião do estudo fundiário do Ambé. 

A luta das comunidades quilombolas, no Amapá, é marcada por conflitos quanto a 

manutenção e permanência em seus territórios. Nessa investigação, constatou-se que algumas 

comunidades quilombolas vivenciam conflitos e disputas em seus territórios e têm necessidade 

de afirmar sua identidade quilombola. 

O Ambé situa-se no contexto dos conflitos das comunidades quilombolas do Amapá e 

sua posição no eixo de pressão fundiária nos remete a uma discussão sobre fronteira. Desse 

modo, como a proposta de estudo desta pesquisa é o conflito territorial, aborda-se o conceito 

de fronteira para elucidar as relações territoriais no campo amapaense.  

Os conflitos têm níveis, escalas e temporalidades, com impactos diferentes. Por escalas 

diferenciadas a solução, às vezes, ocorre em nível local, outras vezes precisa ser resolvido numa 

instância em nível nacional.  A pesquisa procura compreender a natureza dos conflitos e a quais 

territórios e identidades remetem.  

 

4.1 FRONTEIRAS, VELHOS/NOVOS CONFLITOS 

  

O conflito está presente no cotidiano das comunidades quilombolas. Historicamente as 

políticas públicas que deveriam protegê-las têm sido as principais ferramentas que contribuem 

para sua expropriação. O conflito, de um lado, exige a definição dos limites da área que o grupo 

mantém sob seu domínio e, por outro lado, a defesa do acesso e uso comum dos recursos 

naturais mantém a coesão social do grupo, constituindo-se num elemento de definição 

territorial.  

No Amapá, padre Sisto observa como se dá o uso comum das terras  

 

 É assim, a maioria dessas áreas de campo são lugares aonde não tem um dono, 

até porque essa não é a cultura típica do nosso morador daqui do Amapá: ser 

dono de imensidão de área. Então, cada qual tem o seu pequeno lote e tem 

áreas que não são de ninguém, ou seja, são de uso comunitário. Onde tem, por  
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exemplo, lá no final tem um igarapé, tem um bacabal, tem um açaizal, e o 

pessoal vai lá e faz a extração de bacaba ou de açaí na época adequada ou de 

outras frutas né?! Pode ser o murici ou então o buriti, eles usam o tucumã. 

Essas áreas de uso comum, até para caçar ou então para pescar é que é o, é a 

maneira de viver do nosso povo daqui que não tem cerca. 

 

No Curiaú, Sr. Sabá afirma que fazem roças pois é voltada para o sustento. “A gente 

faz, porque a gente sabe que o território é nosso. E a gente ganhou o território que ele próprio 

diz que é uma área de caracterização rural e é pra gente da terra tirar o sustento. Se você tem a 

terra só pra andar não vale a pena.” 

Para o INCRA, os conflitos detectados no Amapá não são de natureza mais ampla, como 

os que acontecem em outros estados da Amazônia,   

 

eu não diria assim “aquele conflito”, porque quando a gente fala conflito 

agrário, às vezes, as pessoas interpretam mal porque envolve uma coisa mais 

macro, por exemplo, o que acontece muito no sul do Pará, aquela questão 

mesmo conflituosa onde tem casos de perseguição, de pistoleiro e tal. Aqui a 

gente vê mais o conflito individual. 

 

Padre Sisto fala que os conflitos se instalam porque muitas posses são compradas, e 

como posses, não poderiam ser vendidas. Quando a posse é comprada de um pequeno 

agricultor, tem geralmente de 50 a 100 hectares, e o comprador “leva [o limite] até onde Deus 

permite a vista da pessoa”. No que se refere a compra de posses em terras públicas nos 

municípios do Amapá expressa que  

 

até os famosos quinze módulos fiscais. Eles estendem até onde... até a cerca 

chegar setecentos hectares, mil hectares, depende do módulo fiscal do 

município. Que é outra coisa errada! Isso já configura crime ambiental: “é 

proibido se apossar de terra pública! 

 

Quando há a compra e posteriormente a posse, deveria ser exercida diretamente pelo 

comprador, mas segundo o padre, apenas coloca a cerca e a placa indicando “proibido: entrar, 

caçar, pescar, tirar açaí”. A CPT acompanha essas situações e em muitos casos denuncia junto 

aos órgãos como o MPF e Ministério Público Estadual (MPE). O conteúdo das denúncias 

aponta os abusos, as invasões ilegais de terra. A CPT procura se antecipar, antes mesmo que o 

posseiro comprador inverta o jogo e diga que são os agricultores que estão invadindo as suas 

terras.  

Almeida (1989) afirma que as formas de uso comum da terra consistem em processos 

sociais resultantes das contradições do próprio desenvolvimento capitalista. As regiões que não 
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lograram adotar inovações tecnológicas ou agriculturas comerciais assentadas em novas 

relações de trabalho, após sucessivas desorganizações no sistema produtivo das grandes 

explorações monocultoras, tiveram o desmembramento e a desagregação de grandes 

propriedades fundiárias. 

Com o afrouxamento dos mecanismos repressores da força de trabalho vários segmentos 

de trabalhadores rurais que viviam escravizados ou imobilizados nas unidades produtivas 

passaram a se caracterizar por uma cooperação ampliada e formas de uso comum da terra e dos 

recursos hídricos e florestais. 

 

Tais formas se impuseram não somente enquanto necessidade produtiva, já 

que para abrir roçados e dominar áreas de mata e antigas capoeiras uma só 

unidade familiar era insuficiente, mas, sobretudo, por razões políticas e de 

autopreservação [...] 

Este passado de solidariedade e união íntima é narrado como “heroico” pelos 

seus atuais ocupantes, mais de um século depois e também visto como 

confirmação de uma regra a ser observada para manter seus domínios. 

(ALMEIDA, 1989, p.173). 

 

Os camponeses86 e seus descendentes passaram a se auto representar e a designar suas 

extensões segundo denominações específicas, relacionando-as ao sistema de uso comum. No 

Amapá, o elemento de identidade indissociável do território ocupado e das regras de 

apropriação configura-se nas terras de preto. A denominação é assim explicada por Almeida 

(1989, p. 174) 

 
Tal denominação compreende aqueles domínios doados, entregues ou 

adquiridos, com ou sem formalização jurídica, por famílias de ex-escravos. 

Abarca também concessões feitas pelo Estado a tais famílias, mediante à 

prestação de serviços guerreiros. Os descendentes destas famílias 

permanecem nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de 

partilha, sem desmembrá-las e sem delas apoderarem individualmente. 

 

Manter o domínio sobre as terras de uso comum ao longo dos anos dependeu do grau 

de solidariedade e coesão apresentado pelas comunidades. Razão pela qual os vínculos 

estabelecidos são reforçados a cada situação de confronto, a cada novo conflito que ameaça o 

domínio, expresso por meio do apossamento ilegítimo ou da grilagem cartorial.  

 

 
86 O termo camponês só passou a ser usado com mais frequência nos meados do século XX quando os agricultores 

de Pernambuco organizaram uma associação – as chamadas Ligas Camponesas – e se auto intitularam camponeses. 

A partir daí, generalizou-se o uso dessa expressão e, até mais recentemente, a de campesinos. (ANDRADE, 1995, 

p.68) 
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As transformações territoriais que a área que hoje é o Brasil sofreu nos últimos 

séculos estão imbricadas com os incessantes processos de expansão de 

fronteiras. A história das fronteiras em expansão no Brasil é, necessariamente, 

uma história territorial, já que a expansão de um grupo social, com sua própria 

conduta territorial, entra em choque com as territorialidades dos grupos que 

residem aí. [...] Nesses contextos, a conduta territorial surge quando as terras 

de um grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a 

defesa do território torna-se o elemento unificador do grupo e, externamente, 

as pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade 

dominante moldam (e às vezes impõem) outras formas territoriais. (LITTLE, 

2002. p.4.) 

 

Isso deve-se ao fato de que em cada frente de expansão houve choques territoriais 

provocando novos processos de territorialização. Também houve múltiplas formas de 

resistência durante a história de expansão das fronteiras. Por outro lado, existiram “processos 

de acomodação, apropriação, consentimento, influência mútua e mistura entre todas as partes 

envolvidas” (LITTLE, 2002, p.5). 

A socio diversidade da Amazônia é amplamente discutida por sua cultura e conflitos. 

Na década de 1960, do século XX, a via de desenvolvimento trilhada pela região amazônica foi 

marcada por um rápido movimento de apropriação por grupos econômicos o que não favoreceu 

pequenos produtores e trabalhadores, porque foi marcada pela centralização das informações e 

decisões pelo regime militar (1964-1985).  

A estratégia do Governo Federal para a ocupação da Amazônia tem segundo Becker 

(1990), uma “dimensão ideológica do Estado, simbólica e efetiva, de formação e incorporação 

nacional a missão de incorporar terras, defender fronteiras, preservar riquezas” e, esta estratégia 

foi determinada pelo modo de produção imposto pela economia capitalista que se efetivou após 

a Segunda Guerra Mundial. De acordo com Becker (1990, p.12) 

 
A ocupação da Amazônia se torna prioridade máxima após o golpe de 1964, 

quando, fundamentado na doutrina de segurança nacional, o objetivo básico 

do governo militar torna-se a implantação de um projeto de modernização 

nacional, acelerando uma radical reestruturação do país, incluindo a 

redistribuição territorial de investimento e de mão-de-obra sob forte controle 

social. 

  

Antes mesmo desse processo, a apropriação já ocorria em 1920 e 1930 com as frentes 

pioneiras agropecuárias e minerais espontâneas que saíam do Nordeste em direção à região, 

sendo intensificadas em 1950 e 1960. A autora aponta que a diferença entre a fronteira que se 

estabelece a partir de 1970 e a das décadas anteriores é que, anteriormente, o povoamento e o 

investimento estavam atrelados à atividade agrícola ou mineira, gerando crescimento da 

população e da produção. Contudo, a fronteira que se estabelece posteriormente, pressupõe 
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várias atividades, sendo o povoamento e a produção relativamente modestos nasce urbana com 

intenso ritmo de urbanização e, principalmente, tem no Estado o seu maior fomentador por 

meio do planejamento e volume de investimentos para dotar de infraestrutura o espaço regional 

e, assim, expandir a integração nacional sobre a região, integração espacial e funcional. 

 A atuação do Estado, na expansão da fronteira, está centrada na questão do acesso à 

terra associada à mobilidade da força de trabalho. Há uma estratégia implícita do Estado na 

expansão da fronteira, que é a busca da eficiência econômica. Com o intuito de se desfazer a 

visão ingênua sobre o Estado, destaca-se a partir de um olhar geopolítico os propósitos de sua 

atuação.  

 
Uma concepção de Estado mais coerente com o mundo contemporâneo é a 

que o entende como produto de uma relação social, elemento da infra-estrutura 

econômica com características próprias, e não como superelemento da 

sociedade. Atuando em todos os níveis, o Estado é, sem dúvida, o mais 

poderoso agente de organização do espaço. Ao Estado cabe: (a) manter as 

condições exteriores gerais do modo de produção dominante, assegurando as 

condições de reprodução de cada forma de produzir, através, inclusive, do 

planejamento espacial; (b) intervir para acelerar, inibir ou mudar os processos 

de articulação das formas de produção coexistentes, através da política de 

desenvolvimento regional. Sua ação pode ser analisada como uma prática 

estratégica. (BECKER, 1982, p.213). 

 

Becker (2009, p.23-24), ao discutir as marcas históricas da formação da região 

amazônica, aponta que a formação territorial apresenta um legado histórico, que deve ser 

compreendido para se entender o novo lugar da Amazônia no cenário mundial e nacional. 

Dividindo-o em três grandes períodos: formação territorial (1616-1930); planejamento regional 

(1930-1985) e a incógnita do heartland (1985- aos dias atuais).  

No primeiro período apontado, há três elementos importantes, um que se refere ao papel 

da região enquanto economia de fronteira, pois sua ocupação foi caracterizada por surtos de 

exploração de recursos naturais associados às demandas do mercado internacional, o que 

revelou uma ocupação tardia e dependente do mercado externo. Outro elemento se refere à 

geopolítica presente na sua ocupação, evidenciado pelo caráter ideológico de atuação do 

governo de Portugal seguido pelo governo brasileiro, importantes estratégias de ocupação do 

território. Por último, os modelos de ocupação: um exógeno que se baseava numa visão externa 

ao território e o outro endógeno, baseado numa visão interna do território. 

O segundo período refere-se ao planejamento governamental, que interviu fortemente 

na economia e no território amazônico. Para Becker (2009, p.25), 
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A fase inicial do planejamento regional (1930-1966) corresponde à 

implantação do Estado Novo por Getúlio Vargas, e foi muito mais discursiva 

do que ativa. A “Marcha para Oeste” e a criação da Fundação Brasil Central 

(1944), a inserção de um Programa de Desenvolvimento para a Amazônia na 

Constituição de 1946 e a delimitação oficial da região por critérios científicos 

foram marcos dessa fase, seguidos pela criação da Superintendência de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPEVEA), mas apenas revelam uma 

preocupação regional sem ações correspondentes. Somente no governo de 

Juscelino Kubitschek, calcado na “Energia e Transporte” e em “Cinquenta 

Anos em Cinco”, ações efetivas afetaram a região, através da implantação das 

rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, duas grandes pinças contornando a 

fímbria da floresta. A partir daí, acentuou-se a migração que já se efetuava em 

direção à Amazônia, crescendo a população regional de 1 para 5 milhões entre 

1950 e 1960, e de modo acelerado a partir de então.  

 

De acordo com as políticas territoriais na Amazônia, percebe-se que a atuação do Estado 

brasileiro ocorreu no sentido de eliminar os obstáculos à exploração da região, instalando no 

território a logística necessária para a sua integração ao espaço nacional, por meio das redes 

viária, energética e de comunicações. Para Costa (1988, p.50), as políticas territoriais nos anos 

[19]50, de cunho regional, procuravam dar respostas em certa medida para a Amazônia ao seu 

problema histórico: “a necessidade de ocupar, povoar e valorizar economicamente”, discurso 

amplamente difundido pelo Estado. 

Becker (2009, p. 25) afirma que somente entre 1966 e 1985 se inicia o planejamento 

efetivo da região amazônica. Segundo a autora, o Estado toma para si “um projeto geopolítico 

para a modernização acelerada da sociedade e do território nacionais”. Nesse sentido, a 

prioridade da ocupação é 

 

percebida como solução para as tensões sociais internas decorrentes da 

expulsão de pequenos produtores do Nordeste e do Sudeste pela modernização 

da agricultura. Sua ocupação também foi percebida como prioritária em face 

da possibilidade de nela se desenvolverem focos revolucionários. (BECKER, 

2009, p.26). 

 

A integração da Amazônia permitiu ao Brasil se afirmar como potência regional, e o 

território, sobre o qual foi implantada a malha de controle técnico e político, assim ficou 

caracterizado 

 

Entre 1968 e 1974, o Estado brasileiro implantou tal tipo de malha na 

Amazônia, visando contemplar a apropriação física e controlar o território. 

Redes de circulação rodoviária, de telecomunicações, urbana, etc., subsídios 

ao fluxo de capital através de incentivos fiscais e crédito a baixos juros, 

indução de fluxos migratórios para povoamento e formação de um mercado 

de trabalho regional, inclusive com projetos de colonização, e superposição 
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de territórios federais sobre os estaduais, compuseram a malha tecno-política. 

(BECKER, 2009, p.26-27). 

 

O terceiro período sobre formação territorial da Amazônia, tratado por Becker (2009) 

revela que a partir de 1996, há uma nova fase no processo de ocupação marcado por políticas 

paralelas e conflitantes. Por isso a autora caracteriza a fase de “incógnita do Heartland”, pois 

para ela houve em 1985, o esgotamento do projeto desenvolvimentista, e lentamente inicia-se 

um processo de movimento de resistência das populações locais. Desse modo se estabeleceu 

uma fronteira socioambiental. Todavia, a partir de 1996, com a retomada de projetos de 

planejamento territorial por parte da União, a exemplo dos projetos: Programa Brasil em Ação 

(1996), Avança Brasil (1999), criaram conflito com a fronteira socioambiental.  

 

Os conflitos das décadas de 1970 e 1980 transfiguram-se, organizando suas 

demandas em diferentes projetos de desenvolvimento alternativos, 

conservacionistas, elaborados a partir de baixo. Para sua sobrevivência, graças 

às redes transnacionais, contam com parceiros externos, tais como ONGs, 

organizações religiosas, agencias de desenvolvimento, partidos políticos, 

governos. Trata-se de novas territorialidades que resistem à exploração de 

experimentos associados à biodiversidade. (BECKER, 2009, p.28). 

 

 Outra concepção de fronteira é explorada por Martins (2009), que as limitações dos 

estudos sociológicos, antropológicos, históricos e geográficos sobre fronteira e sua expansão 

interna, pois concentram-se essencialmente na ideologia do pioneiro, como herói da conquista 

das terras novas. Sua crítica quanto ao estudo da fronteira aponta que 

 

o aparentemente novo da fronteira é, na verdade, expressão de uma 

complicada combinação de tempos históricos em processos sociais que 

recriam formas arcaicas de reprodução ampliada do capital, como a 

escravidão, bases da violência que a caracteriza. As formas arcaicas ganham 

vida e consistência por meio de cenários de modernização e, concretamente, 

pela forma dominante da acumulação capitalista, racional e moderna. 

(MARTINS, 2009, p.12). 

 

 Ao seu modo de ver, a figura central que revela a realidade social da fronteira e de 

importância histórica não é o pioneiro, “a figura central e metodologicamente explicativa é a 

vítima.” (MARTINS, 2009, p.10). Quando as concepções e análises centram-se na figura 

imaginária do pioneiro, deixa-se de lado o essencial que é o aspecto trágico da fronteira “que 

se expressa na mortal conflitividade que a caracteriza, no desencontro genocida de etnias e no 

radical conflito de classes sociais, compostas não apenas pela divergência de seus interesses 

econômicos, mas sobretudo pelo abismo histórico que os separa.” (MARTINS, 2009, p.13). 
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 Outros estudos, em especial, no campo da geografia agrária, muito contribuíram para a 

discussão de fronteira por meio de pesquisas e trabalhos, como os de Oliveira (2003, 2004, 

2005, 2006). No estudo do campo brasileiro, a concepção de fronteira é o lugar de conflito 

relacionada à forma dominante de acumulação capitalista e outros modos de vida.  

As comunidades tradicionais lutam por território, representa a luta dos movimentos de 

comunidades rurais negras pela apropriação coletiva da terra, pois com a pressão dos setores 

empresariais dificulta a permanência dos grupos no seu território. Se analisados sob o ponto de 

vista de subalternos, paulatinamente, tem-se aberto espaços de participação social para a 

visibilidade e o mapeamento da diversidade social e dos conflitos territoriais vivenciados pelas 

comunidades.  

No Amapá, a interpretação sobre o conflito situa-se no campo das tensões e conflitos 

provocados por grandes projetos. Atualmente, a substituição do produtor individual pelo 

produtor em moldes empresariais para a produção de grãos e a expansão da atividade agrícola 

têm ocasionado conflitos nos territórios das comunidades quilombolas. 

O Amapá foi notadamente marcado pelas políticas territoriais, como a geopolítica que 

defendia o desenvolvimento com segurança nacional, que impôs ao estado a condição de 

Território Federal. A criação do Território do Amapá pelo Decreto nº 5.812/43 deu-se pelo 

interesse de povoamento das terras da fronteira norte do país, mas, além disso, trazia em seu 

bojo o interesse do grande capital estrangeiro para exploração das terras e dos recursos naturais. 

Dessa forma, 

 

A história moderna da apropriação das riquezas do Amapá e da expropriação 

de camponeses começou, entretanto, em 1946, quando Augusto Trajano de 

Azevedo Antunes se juntou à empresa norte-americana Bethlehem Steel para 

formar a ICOMI. Depois de tornar-se dona das jazidas de manganês do 

Amapá, em 1947, promoveu a ampliação do seu domínio nas terras dos tucuju, 

na década de 60, buscando benefícios governamentais com a “Operação 

Amazônia” que criou, entre tantos estatutos e órgãos, a SUDAM e os 

incentivos fiscais para a exploração da Amazônia pelos grandes grupos 

econômicos. (RAYOL, 1992, p.129). 

 

A utopia da terra, Rayol (1992), trata da geopolítica na fronteira, e toma o Amapá como 

objeto. O autor discute a violência por meio da invasão da terra do camponês, e a interferência 

do Estado via incentivos fiscais para entrada do grande capital. Para Rayol, o processo de 

expropriação e o avanço do capital ocorrem inicialmente a partir da exploração do minério de 

manganês pela ICOMI que teve sua primeira exportação em 1957. O autor esclarece: 
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Para ocupar o cerrado com espécies exóticas (pinus caribeae e pinus oocarpa) 

a ICOMI instala, em 1976, em Porto Grande, Município de Macapá, às 

margens da BR-156, a Amapá Florestal e Celulose S.A. – AMCEL que dispõe, 

segundo a mesma, de 150.000ha para implantar um programa florestal de 

84.000ha. Encontram-se plantados hoje 72.000ha de pinus. O seu primeiro 

corte, em 1989, com um corte de 7.700ha/ano, segundo noticia a empresa. 

Mas, para desenvolver esse projeto, a AMCEL, teve que promover a 

expropriação de 56 famílhas [sic] de camponeses na formação de um exército 

apeonado de mão-de-0bra, para ser explorado na medida de suas 

conveniências econômicas. (RAYOL, 1992, p.129). 

 

Com os grandes projetos, no Amapá, há tensões e conflitos no território, como, por 

exemplo, o que significou a instalação da ICOMI, e a criação dos inúmeros órgãos federais com 

jurisdição sobre as terras, como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), INCRA, FUNAI e Exército, e os latifúndios de empresas, como a 

situação da AMCEL e da JARI CELULOSE. Nesse mesmo cenário, temos a atuação de 

posseiros, grileiros, garimpeiros, fazendeiros, ribeirinhos, assentados e quilombolas. As 

contradições apresentadas quanto à concepção de uso das terras pelos diversos atores 

contribuem para o surgimento de dinâmicas sociais conflitivas. Soma-se a isso o fato de, sob o 

ponto de vista da fronteira econômica, o Amapá ser visto como a última fronteira de expansão 

do agronegócio no país.  

Martins (2009) afirma que o ciclo histórico da fronteira ainda não acabou. A sociedade 

atual continua determinada e regulada pela dinâmica da expansão territorial e seus confrontos 

sociais e étnicos. “Nossa identidade nacional se constrói sobre o canibalismo simbólico que 

devora no outro o que queremos ser, na constituição problemática de um nós edificado sobre 

alteridade intolerante de uma visão missionária do mundo e do homem.” (MARTINS, 2009, 

p.21). Segundo o autor, “a fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando 

os tempos se fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar à alteridade política, 

quando o outro se torna a parte antagônica do nós.” (MARTINS, 2009, p.134). 

O conflito social, apresentado por Martins (2009), aponta que compreender o conflito 

na fronteira é entendê-la como o lugar da alteridade, lugar do encontro de diferentes, lugar de 

descoberta do outro. O desencontro e o conflito existem porque há diferentes concepções de 

vida e de mundo apresentados pela sociedade que vivencia a fronteira.  

Temporalidades históricas diferenciadas é o que identificamos no estudo do conflito 

territorial na Comunidade quilombola do Ambé. Entende-se que o conflito é inerente a qualquer 

sociedade, e implica reconhecer que as circunstâncias podem ou não envolver violência, podem 

ou não ser reguladas por normas acordadas entre as partes, o estudo do conflito revela que os 

grupos se organizam politicamente para lutar por suas reivindicações. 
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4.2 O TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO AMBÉ  

 

A Comunidade do Ambé vivenciou situações que tornaram a titulação quilombola uma 

necessidade, como a questão da definição dos limites de terras com a Fazenda Santa Bárbara, 

que só foi resolvida após intervenção judicial. Houve divergências com um dos membros da 

família, nesse momento inicial, não era de comum acordo a regularização do território como 

quilombo. Houve casos de familiares que se colocaram contra a auto definição do território 

quilombola. O Sr. Feliciano relatou o que aconteceu com um primo dele, e que o irmão era o 

presidente da associação na época. “E esse rapaz por causa de ganhar as coisas... nas áreas, 

ficou contra e até fundou uma associação que não teve privilégio. Ele se voltou. Ficou de mal 

uns dois anos com o irmão.”87  

A divergência foi resolvida na própria comunidade com diálogo, pois para a maioria dos 

comunitários, o diálogo é importante para solucionar as questões que não são de comum acordo 

pela maioria. Nessas situações, os mais velhos são as pessoas que tomam a iniciativa de 

conversar e solucionar as divergências. 

A comunidade participou de uma reunião organizada pela representante da FCP em 

2004, após esse momento, os representantes convocaram a comunidade e trataram do tema 

apresentado pela FCP. Sobre o resgate das suas terras, mesmo aquelas que haviam sido vendidas 

e, o Ambé possuía a escritura pública. E as pessoas que estavam dentro do quilombo, e que 

possuíam direitos sobre as terras seriam indenizadas e estas voltariam para o domínio dos 

quilombolas. 

O Sr. Feliciano participou das reuniões e resgata um pouco esse processo de tomada de 

conhecimento e reconhecimento do quilombo. Diz que foi a partir de 2004 que fizeram 

sucessivas reuniões. Segundo ele, havia pessoas que eram muito apegadas a um pedaço de terra. 

Quando houve esclarecimento de que as terras permaneceriam no sistema de uso comum, as 

pessoas entenderam que não perderiam o direito sobre elas. 

Nas reuniões procurou-se sempre conscientizar que o quilombo poderia desenvolver a 

comunidade. A produção do laudo antropológico a partir de uma ação judicial foi produzido, 

para evitar o aumento das invasões, assim a justiça foi acionada pelos quilombolas. Tudo isso 

antecedeu a produção do RTID, não foi de forma rápida, porque o processo já tramitava desde 

 
87 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
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2005, no INCRA e, somente, anos depois houve uma celeridade, baseada em cumprimento de 

ordem judicial expedida em 2015. 

A antropóloga, Socorro Oliveira, designada para a elaboração conta que encontrou 

algumas dificuldades a primeira se relaciona ao trabalho ter sido delegado por meio da 2ª Vara 

da Justiça Federal. Foi intimada e junto ao grupo de pesquisa de alunos da universidade iniciou 

o trabalho. O trabalho durou mais ou menos um ano. O INCRA deu o apoio e colocou um carro 

à disposição e o trabalho ocorria quando a equipe do INCRA também se deslocava. Foi um 

trabalho em parceria institucional, por meio de uma definição de um acordo técnico entre 

INCRA e UNIFAP. O acesso à comunidade apresenta dificuldades principalmente nos meses 

de chuva, embora a comunidade não seja distante, o acesso em certos períodos do ano fica 

intransitável devido ao ramal não ser asfaltado. 

No ano de 2015 quando foi elaborado o laudo, não se observou discordância ou tensão 

em relação aos familiares com a titulação do quilombo. A comunidade estava de acordo. 

Socorro Oliveira relembra que “o INCRA estava muito empenhado, fez um trabalho muito 

grande lá, muito sério, tínhamos, eram dois técnicos e um engenheiro e um dois engenheiros, 

eu acho. Não, me deparei não com nenhum problema desses na época.”88 

 A identificação e delimitação do território da Comunidade do Ambé foram 

estabelecidas pela Instrução Normativa nº 57/2009, segundo a qual os estudos técnicos e 

científicos que embasam a identificação dos limites foram feitos a partir de indicações da 

própria comunidade, que orientou ao relatório antropológico e RTID, da sua caracterização 

espacial, econômica, ambiental e sócio cultural das terras que ocupa. A proposta de delimitação 

apresentada pela comunidade corresponde ao antigo território que era dividido em Ambé de 

Cima e Ambé de Baixo, o que comprova dois momentos distintos de sua ocupação, e a memória 

dos ancestrais e dos mais velhos foi importante para resgatar a sua história. 

O território delimitado pela comunidade, composta de 53 (cinquenta e três) famílias, 

possui área de 14.105, 8970 ha (quatorze mil cento e cinco hectares, oitenta e nove ares e setenta 

centiares), e perímetro de 64.229 m (sessenta e quatro mil duzentos e vinte nove metros), com 

os seguintes limites e confrontações: norte, Igarapé Peixe Boi e Fazenda São José; sul, Igarapé 

Jacaré e Igarapé do Lago da Pedreira; leste, Rio Pedreira e oeste, Quilombo São Pedro dos Bois. 

(Figura 28). 

 
88 Entrevista concedida à autora por Maria Socorro dos Santos Oliveira, em agosto de 2018, apêndice Q. 
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Figura 28: Mapa do território da comunidade quilombola do Ambé 

 
 

Fonte: Elaborado por Anderson Lameira e concebido por Liliane Soares, 2018. 
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A história da comunidade é contada a partir da chegada do Sr. Manoel Souza, naquelas 

terras. Os primeiros habitantes chegaram por volta de 1840, vindos principalmente de Macapá 

e Mazagão em busca de terras férteis e um lugar para morar. Dentre as primeiras famílias que 

chegaram estava a de Joaquim Manoel de Jesus Picanço89.  

A situação fundiária do território, data que em 28 de outubro, de 1891, foi emitida pela 

Divisão de Terras e Colonização do Território Federal do Amapá, o Título de Posse em favor 

de Pedro da Silva Cecílio e sua esposa, que assim descreveu o território da comunidade. O 

histórico referente, à época, retrata que a comunidade se localizava na margem direita do Rio 

Pedreira, no município de Macapá. A área abrangia duas léguas de frente e duas léguas de 

fundo. Possuía campos, lagos, matas, ilhas baixas próprias para a criação de gado. Havia na 

localidade casas construídas de madeira de lei, cobertas de palha, fazenda de criação de gado, 

curral, roça de mandioca e plantações de árvores frutíferas. 

Consta no estudo fundiário que o documento histórico foi emitido em nome de alguns 

dos moradores mais antigos, entre eles: o Sr. Joaquim Manoel de Jesus Picanço, Estevão 

Gonçalves, Benedito Gonçalves Picanço, Manoel Francisco da Silva. Ressalta-se que os três 

primeiros possuíam a terra por herança, e o último, por sua vez, por meio de título de compra 

das terras. 

Posteriormente, novos moradores passaram a chegar na comunidade, e pediam um lugar 

para instalar-se na vila, fazer uso das terras com cultivos e criação de animais. Logo, outros 

parentes também se instalaram. Assim, o território passou a ser ocupado por um grupo maior 

de pessoas ao longo dos anos. Exemplo de moradores como o Sr. Cirilo, Sr. Geraldo, Sr. Ladico, 

que eram todos parentes dos primeiros moradores e os parentes de parentes chegaram e se 

instalaram na comunidade. 

Segundo o INCRA (2017, p. 28) a primeira tentativa de regularização fundiária daquele 

território aconteceu em 1990, conforme demonstra ao dizer que, 

 
Os herdeiros diretos de Joaquina Borges de Souza Pereira solicitaram o 

reconhecimento de domínio de suas terras, demonstrando o sentimento de 

coletividade existente entre os moradores que tentavam agrupar suas terras 

para formar um único território. O pedido foi autuado no INCRA no 

procedimento administrativo 54350.000236/90-61, que não chegou a uma 

decisão final e encontra-se nos arquivos desta autarquia.  

 

 
89 Ele foi um dos primeiros habitantes daquela comunidade, a qual a denominou de São Roque do Ambé por existir 

grande quantidade de cipó Ambé. 
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 O território do Ambé está em sobreposição com áreas de domínio público, isto é, 

encontra-se inserido na gleba pública federal Matapi – Curiaú – Vila Nova (AD-04), cuja área 

é de 422.809 hectares. Essa gleba é um imóvel de domínio público obtido pelo INCRA, 

fundamentado na Lei nº 6.386/76. Sendo assim, a gleba é matriculada e registrada como 

propriedade da União90. Na década de 1970, o poder público começou a realizar os 

procedimentos administrativos discriminatórios, que objetivavam a incorporação ao patrimônio 

da União das terras devolutas existentes no Território Federal do Amapá. Desse modo, as terras 

ocupadas desde 1840, pela comunidade do Ambé, foram incorporadas ao patrimônio da União. 

Posteriormente, no território foram realizados procedimentos de regularização de terras, 

cujo resultado foi o predomínio de áreas de domínio privado incidentes no território. Quando 

as terras foram arrecadadas para a União, o INCRA iniciou os procedimentos de regularização 

fundiária, preconizados no Art. 97 da Lei 4.504 de 1964 (Estatuto da Terra). Nesse sentido, 

foram expedidos títulos de domínio, uma grande parte para moradores da Comunidade do 

Ambé. Contudo, mais recentemente também foram expedidos títulos para não quilombolas, que 

estavam com posses sobre áreas adquiridas por meio de compra de pessoas da própria 

comunidade. Alguns dos títulos expedidos para quilombolas, foram repassados a terceiros 

mediante venda de terras, estão presentes no território também terceiros com domínio de 

propriedade, que anteriormente pertenciam a pessoas das famílias quilombolas titulados. 

Na figura 29 pode-se observar os títulos de domínio expedidos pelo INCRA, inseridos 

no território reivindicado pela Comunidade do Ambé. As áreas tituladas de maior extensão 

acompanham o ramal que dá acesso à vila, e onde se observou o uso com plantio de grãos. As 

áreas tituladas, à margem do Rio Pedreira, é onde se encontra a maioria dos sítios e retiros de 

uso particular, como segunda residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 A referida matrícula de nº 22, fls 22, foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Macapá 

em 05/07/1976. (INCRA, 2017). 
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Figura 29: Mapa do território quilombola do Ambé, com os títulos de domínio expedidos pelo 

INCRA 

 
Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

Como o INCRA atua com uma política de intervenção fundiária, as áreas de domínio 

privado deverão ser desapropriadas. Como dito no capítulo 2, o INCRA realiza a 

desapropriação por interesse social91. Todavia, depende do decreto de interesse social que é 

privativo do presidente da República.  

Além da situação apontada quanto aos títulos de domínio expedidos, há outro caso 

também importante. Diz respeito às inúmeras posses em terras públicas, dentro do território 

reivindicado pela Comunidade do Ambé. Entenda-se como terras públicas aquelas que ainda 

não foram transferidas a título definitivo do domínio público para o domínio privado. Embora 

 
91 A desapropriação obriga a União a pagar as benfeitorias dos imóveis que são indenizáveis assim como a própria 

terra, conforme detalhado no Quadro 04, item 5, exposto no capítulo 3 deste trabalho. 
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estejam ocupadas por posseiros, permanecem por enquanto como propriedade da União. 

Segundo o estudo fundiário 

 
Foram identificados 51 imóveis rurais (posses) existentes na área requerida 

pela comunidade. No intuito de facilitar a análise os imóveis foram 

caracterizados por grupos em regiões específicas, ou até mesmo 

separadamente, dependendo da complexidade fundiária da região ou da 

extensão dos imóveis. Cabe ressaltar que parte dessas áreas encontra-se nas 

mãos dos moradores quilombolas da região e outras de pessoas alheias a 

comunidade. foram identificados separadamente, ainda imóveis cujos 

detentores são moradores da comunidade quilombola, mas que não aceitam a 

política de regularização fundiária coletiva e manifestam interesse de que suas 

posses sejam excluídas do território que a comunidade reivindica ser 

regularizado como remanescente de quilombo. (INCRA, 2017, p.32). 

 

 Observa-se que a maior incidência no território se refere a posses de áreas que, apesar 

de estarem ocupadas ou exploradas por algum posseiro, ainda se encontram em propriedade da 

União. O INCRA dividiu estas áreas para facilitar a caracterização delas, assim ficaram 

divididas: 

a) Posses na região do igarapé ou lago Peixe Boi; 

Dos posseiros, 21 são ocupantes de áreas nas margens do Igarapé Peixe-boi (Figura 30). 

As ocupações estão sendo utilizadas como balneários particulares e estabelecimentos 

comerciais com atividades turísticas. Os ocupantes são posseiros não-quilombolas. Observa-se, 

um forte processo de expropriação. 
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Figura 30: Mapa das ocupações do Igarapé/Lago do Peixe-Boi 

 
Fonte: INCRA, 2017. 

 

b) Posses na margem direita do Rio Pedreira; 

Na margem esquerda do Rio Pedreira (Figura 31), há quatro imóveis rurais classificados 

como posses. Possuem processos em aberto para sua regularização, contudo não estão 

efetivamente sendo utilizados. 
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Figura 31: Mapa das posses existentes à margem esquerda do Rio Pedreira 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

c) Posses no trecho entre Vila de Santo Antônio da Pedreira e Vila Lontra da Pedreira 

As posses identificadas entre a vila do Santo Antônio da Pedreira e a vila do Lontra (Figura 

32) são imóveis que foram demarcados pela Empresa Terra Engenharia, que estava a servido 

do MDA – Terra Legal à época. Entretanto, são dados que não foram inseridos no SIGEF, pois 

havia sobreposição de imóveis com a área reivindicada pelo Ambé. Constam aproximadamente 

12 posses, que foram fracionados e negociados a terceiros assemelhando-se a vila de casas, 

devido à localização se constituíram em retiros particulares com áreas de banho no Rio Pedreira.  
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Figura 32: Posses à margem do Rio Pedreira, na região entre a Vila do Santo Antônio e a Vila 

do Lontra da Pedreira 

 
Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 
 

d) Posses do Sr. Wilton dos Santos Teixeira; 

Aparentemente, o caso mais emblemático refere-se às posses do Sr. Wilton dos Santos 

Teixeira (Figura 33). Segundo o INCRA, este senhor é detentor de vários imóveis dentro da 

área do quilombo. São áreas que conjugam posses e propriedades adquiridas de terceiros ou dos 

próprios moradores da comunidade. Nos últimos 10 anos, estas áreas são utilizadas no cultivo 

de grãos. Os dados dessa posse foram levantados em 2015, na época se afirmou pertencerem 

todas a esse senhor. Contudo, ao se consultar os imóveis no SIGEF, constam como imóveis 

georreferenciados em nome de outras dez pessoas diferentes. As características dos imóveis 

com benfeitorias, galpões de armazenamento de insumos e implementos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Figura 33: Mapa das posses do Sr. Wilton dos Santos Teixeira na Comunidade do Ambé 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

e) Posses do Sr. Joel Coutinho; 

Na área central do território do quilombo, há uma propriedade do Sr. Joel Coutinho (Figura 

34), que explora a terra com um empreendimento turístico denominado Balneário do Joel. Além 

dessa atividade, há criação de peixes, cultivo de espécies frutíferas e criação de pequenos 

animais. O Sr. Joel é descendente direto das famílias quilombolas da Vila do Ambé. Entretanto, 

não concordava com a regularização fundiária que define o território quilombola, pois queria 

que suas terras fossem excluídas dos limites pretendidos, conforme está descrito no estudo 

fundiário. Aparentemente, hoje o Sr. Joel entende de outra maneira, pois se viu diante da 

necessidade de lutar pelas suas terras quando foram ameaçadas pela ocupação da soja. Ele 

percebeu que a titulação do quilombo era uma saída para não perder suas terras, pois 

permaneceria no território apenas as famílias quilombolas, da qual é descendente. 
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Figura 34: Mapa da posse do Sr. Joel Coutinho Picanço 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

f) Posses do Sr. Manoel da Silva Pereira (Apelido: Fiu); 

As posses do Sr. Manuel da Silva Pereira localizam-se na parte central da comunidade 

(Figura 35). Contudo não há informações sobre georreferenciamento do imóvel, sendo assim o 

INCRA não conseguiu precisar o tamanho da área. Também não foi encontrada em banco de 

dados da autarquia referência de imóvel rural em nome desse senhor. O Sr. Fiu é descendente 

direto de famílias da comunidade quilombola, mas não estava. De acordo com a regularização 

fundiária da área, como quilombo, pretendia que suas terras fossem excluídas do limite do 

território. 
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Figura 35: Mapa da posse do Sr. Manoel da Silva Pereira (Sr. Fiu) 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

g) Posses do Sr. Laudergário G. Picanço Neto (pertencia ao Sr. Cirilo de Souza Picanço); 

Outra posse mais ao sul das terras, do senhor Laudergário Picanço Neto (Figura 36), 

também apresenta litígio, pois não concorda com a regularização da sua posse na área 

quilombola. O território pleiteado está em nome de Cirilo de Souza Picanço (falecido) e suas 

posses foram sucedidas por Laudergário G. Picanço Neto. O lote em questão é oriundo de um 

contrato de promessa de compra e venda, outorgado pelo INCRA ao Sr. Cirilo Souza Picanço. 

A área do imóvel é de 340 hectares, onde se desenvolve a pecuária extensiva de gado bovino e 

bubalino. No estudo fundiário consta que Sr. Cirilo era um dos membros mais antigos da 

comunidade e não concordava com a titulação da sua área dentro do território quilombola. Seu 

sucessor Sr. Laudergário também compartilha da mesma opinião. 
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Figura 36:  Mapa da posse do Sr. Laudergário G. Picanço Neto 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

h) Posses da Fazenda Santa Bárbara. 

Também na porção sul do território quilombola do Ambé, há uma posse chamada 

Fazenda Santa Bárbara (Figura 37). Há situação de litígio, onde havia conflitos desde a ação 

demarcatória inicial em 1980, e ainda permanecem as situações conflituosas, pois grande parte 

da área da fazenda está sobreposta as terras requeridas pela Comunidade do Ambé. 
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Figura 37: Mapa da posse Santa Barbara sobreposta ao território reivindicado pela 

Comunidade do Ambé 

 
Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017.   

 

Foi publicado, em 01 de novembro de 2018, na edição 211, seção 3, página 1, no Diário 

Oficial da União, Presidência da República/Casa Civil/ Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária/Superintendência Regional no Amapá o Edital de Reconhecimento do 

Território Quilombola do Ambé. A comunidade é certificada pela FCP desde 19 de maio de 

2006.  

É o processo administrativo nº 54350.001368/2005-67, que trata da regularização 

fundiária das terras ocupadas pelos remanescentes da Comunidade Quilombola denominada 

Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Ambé, localizada no município de Macapá. 
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O território em processo de regularização é o que consta no RTID realizado pela equipe 

multidisciplinar e aprovado pelo Comitê de Decisão Regional, conforme Ata Nº 01/2018.  

 Com a publicação do RTID, os interessados terão o prazo de 90 dias, após a publicação 

e as notificações, para contestar o relatório junto à Superintendência Regional do INCRA, 

juntando as provas pertinentes. Do julgamento das contestações caberá recurso único ao 

Conselho Diretor do INCRA Sede, no prazo de 30 dias a contar da notificação. 

  

4.3 LUTA E RECONHECIMENTO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA 

 

Para colocar em evidência a forma como o indivíduo e grupos atribuem sentido ao 

mundo por meio das suas próprias vivências, optou-se pelas fontes vivas nesse percurso 

investigativo. Para explicação e análise crítica os depoimentos foram as fontes de pesquisa, 

colhidos com objetivos claros e definidos. A memória não é trabalhada aqui como sinônimo de 

lembrança ou de recordação. A abordagem procura desvendar a dimensão ideológica presente 

na fala dos entrevistados. 

As situações que a comunidade vivenciou na ocasião da auto identificação e que foram 

determinantes para que buscasse o reconhecimento do seu território, como ocupações e disputas 

no entorno (exemplo da Comunidade de São Pedro dos Bois e fazenda Santa Bárbara). Além 

disso, o território possui posseiros que o utilizam há algum tempo, para o plantio de grãos, o 

que tem motivado a luta pela permanência no território.  

Como relata o Sr. Pereira, sobre o fato de pessoas da família terem vendido terras da 

comunidade 

 

Depois que eles foram... nossos antecessores se foram, começaram a ir, aí 

começaram a ficar os mais novos, então alguns começaram a divergir. Aí já 

pegavam, queriam ir embora para a cidade arrumar emprego e vendiam um 

pedaço da terra. Aí, muitos vendiam e só pegavam o dinheiro e iam embora. 

Outros vendiam, passavam um documento e o cara mais sabido ia lá com esse 

documento que ele tinha recebido e transferia já para ele, no nome dele e 

pessoas estranhas à comunidade. Com o pedido de reconhecimento, nós 

tivemos as informações tudo de acordo e fizemos o pedido de reconhecimento, 

então alguns casos... além disso, tem alguns ainda que sabendo que não podem 

mais fazer isso, ainda tem feito. Por isso que está emperrado até... o nosso 

processo está assim um pouco emperrado por causa disso. Porque no bom que 

o processo está andando alguém chega lá e vende um pedaço de terra. O cara 

chega lá, compra. Aí vem para fazer, querer fazer plantio, para fazer... aí lá o 

INCRA para ir resolver os problemas.92 

 
92 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira (Sr. Pereira) em maio de 2018, apêndice L. 
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O Sr. Mundinho narra o conflito que tiveram com a Fazenda Santa Bárbara e da atuação 

junto aos órgãos judiciários para resolver as demandas relacionadas as suas terras, o que 

demandou uma mediação da justiça. 

 

Até já houve caso até do Ministério Público entrar aqui. Que foi o caso de uma 

família que tem aqui, quase na divisa com a coisa... com [a Comunidade do] 

o Abacate, que eles colocaram, fizeram uma cerca do lado, dentro da 

comunidade, cercando lá o lago tudo pegando a divisa, lá próximo das ilhas. 

Dentro da área. Totalmente dentro da área. E aí Dr. João Bosco veio aí. E eu 

sei que foi... mandado desmanchar a cerca. Eles não desmancharam, Dr. João 

Bosco mandou a polícia... veio o pessoal do INCRA, a polícia militar e polícia 

federal para desmanchar a cerca lá.93 

 

O Sr. João, nascido no Ambé, e sua esposa, nascida em São Joaquim da Pedreira, 

possuem moradia na comunidade. Seu pai era do Ambé e sua mãe de São Pedro dos Bois, 

respectivamente, Pedro Abdon Souza Pereira e Raimunda dos Prazeres da Silva. Sr. João 

lembra que o seu pai morava, nasceu e se criou no Ambé “aí se namoraram, se juntaram, não 

era casamento, era se juntar e aí quiseram morar aqui”. A forte relação familiar que existe entre 

as comunidades. É muito comum o casamento entre pessoas de comunidades diferentes, o que 

reforça a relação familiar marcante entre as comunidades negras na região da Pedreira.  

Pertencente a uma família de nove irmãos, o Sr. João diz que todos foram criados na 

comunidade e afirma que sua infância foi muito boa. Lembra que teve uma boa criação, que a 

vida era muito tranquila na comunidade, o respeito aos mais velhos é marcante em sua memória. 

“Olha, pelo menos eu tive criação. Foi uma coisa Deus o livre o respeito com os mais velhos, 

com tudo o pessoal e a vivência, aqui mesmo na comunidade era tranquila, era respeitosa, todo 

mundo se respeitava”. Hoje, porém, o Sr. João diz que as coisas mudaram, que percebe “uma 

diferença em parte ao respeito e à união. Já não existe mais aquela união. Porque antigamente 

se eu tinha um animal doente e meu amigo passava ali, ou ele vinha me avisar ou ele já tratava 

dele lá, hoje não acontece isso, se o cara às vezes nem faz que não.”94 

As famílias aparentemente são numerosas. O Sr. João, por exemplo, teve oito filhos, 

destes sete estão vivos, os cinco primeiros nasceram com ajuda de parteira na vila e os outros 

três nasceram na maternidade, na zona urbana, atualmente todos moram em Macapá. Segundo 

 
93 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
94 Entrevista concedida à autora por João dos Prazeres Pereira (Sr. João) em agosto de 2018, apêndice V. 
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ele, nasceram no Ambé, moraram na comunidade até a idade escolar, depois mudaram-se para 

Macapá afim de estudar. 

O Sr. João também trabalhou em Macapá numa empresa de segurança, mas sempre 

manteve sua criação de animais no Ambé. Hoje ele tem uma rotina que se concentra na criação, 

mas como possui casa em Macapá, fica revezando sua moradia nas duas residências. 

 

Pra minha idade, eu venho aqui, eu tenho uma criaçãozinha de búfalo, cavalo, 

carneiro, eu venho aqui olhar. Eu pago um rapaz pra reparar. Quem vem pra 

cá mais de tempo, ele vai prender pra mim olhar. É mais assim[...]. Eu 

trabalhava com roça de mandioca, eu trabalhava com roça de banana, eu 

trabalhava com gado, meu pai tinha gado. Tudo eu trabalhava.  

 

O Sr. João também lembra do ocorrido com a fazenda Santa Bárbara, quando 

perguntado se teve algum conflito com alguém, ou se soube de alguma situação que trouxe 

problemas com relação às terras. 

 

Olha, só um senhor que mora ali no Abacate da Pedreira, mas Santa Bárbara 

é o nome do terreno dele. Ele queria tomar essa área todinha aqui. Ainda meteu 

cerca aí. Aí foi pela justiça. O Dr. João Bosco veio aqui ver os direitos, veio 

olhar e mandou arriar todinha a cerca. Ele disse que não era dele, que não 

pertencia a ele. E aqui em São Pedro dos Bois também teve conflito por causa 

de limite.95 

 

Na época do conflito a comunidade, por meio do presidente da Associação, recorreu ao 

Ministério Público Federal, com a intervenção do Ministério Público o INCRA foi 

recomendado a retomar o processo de regularização para o qual foi determinado judicialmente 

a antropóloga para elaboração do laudo da comunidade. 

 

Olha não tem bem lembrança, mas foi ali, acho que foi ali pelo 2006-2007 

mais ou menos. O presidente na época era o Mundinho, né?! Raimundo dos 

Prazeres, chamava Mundinho, ele chama Mundinho, né?! A gente chama 

Mudinho para96 ele. Ele era presidente, aí ele foi lá, entrou com pedido, com... 

informação lá para eles, né?! Aí o Ministério Público, eles vieram aí fizeram 

a reunião lá, próximo à área lá, com a gente... Foi justamente por causa disso, 

que aí o INCRA dizendo que não tinha ainda feito o estudo antropológico 

porque eles não tinham profissional da área lá, o antropólogo. E o Dr. João 

Bosco determinou que fosse nomeada uma professora antropóloga de lá da 

UNIFAP para fazer isso, que ela já [tinha] um contrato e tinha terminado o 

contrato dela com o INCRA. Aí ele pediu, ele pegou, determinou que o 

INCRA eh...  renovasse o contrato com ela para resolver essa situação. A 

situação do Ambé. Que aí foi porque, para fazer o estudo antropológico, para 

 
95 Entrevista concedida à autora por João dos Prazeres Pereira (Sr. João) em agosto de 2018, apêndice V. 
96 Expressão do linguajar local que significa: “Nós o chamamos de...”, “Nós o reconhecemos como...”. 
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poder... e aí a cerca, ele mandou remover a cerca de lá do local para decidir. 

E lá o INCRA confirmou que a área [é] de quilombo...97 

 

Ao conversar com o Sr. Mundinho ele relembra de quando passaram a falar de 

identidade quilombola no Ambé 

 

nós tivemos um seminário, o Museu Sacaca que veio, uma equipe da Fundação 

Cultural Palmares a Macapá. Que nós não conhecíamos o que era quilombo, 

e eles chegaram em Macapá, vieram, convocaram todas as comunidades do 

Estado e nessa época eu era o presidente da associação e nós “fumo” pra lá, e 

eles “chegaro” e “apresentaro” “pra” nós, qual “era” as vantagens, com o 

benefício que ia trazer, tudo. Nós acatamos. Eu saí com a minha equipe da 

diretoria e nós fumo de casa em casa “do” nossos herdeiros daqui, para nós 

“tomar” a decisão, e tomamos a decisão, reunimos na comunidade para que 

nós “aderisse” ao quilombo. Que nós vimos que era o resgate que nós 

estávamos tendo, que, se nós não fosse nos reconhecer, hoje eu não estava 

aqui no Ambé mais, muita gente não estava aqui mais, porque os grileiros já 

tinham tomado conta de tudo já.98 

 

O Sr. Mundinho afirma que na época já estavam tendo problemas com as terras. Quando 

a FCP veio a Macapá, “eles fizeram reunião, colocaram tudinho, muitos já saíram decididos, 

alguns ainda...”. Assim, retrata o problema que tiveram em suas terras, diz ele, 

 

Primeiro, nós tivemos um problema aqui com o “Seu” João Melo Picanço 

cercando a nossa área quase toda. Aí, isso aí nós já tinha iniciado e para nós, 

aí foi que nós fortalecemos mais, para nós ter nossos direitos. Para você ter 

uma ideia, veio aqui uma advogada da Fundação Palmares a primeira vez, de 

lá veio o Dr. João Bosco aqui com a procuradora, a equipe do INCRA veio 

aqui, tudinho, para que fosse decidido que o cara desmanchasse a cerca, que 

estava morrendo os nossos animais também porque não tinha para onde ir. Os 

animais que eram acostumados a pastar naquela área estavam tudo cercado. E 

aí, cada vez mais nós já estávamos com o problema que nos motivou mais. 

Que foi assim um alerta que nos deu para aquele pessoal que ainda estava em 

dúvida ainda. E foi uma resposta muito positiva, que teve muitos que veio e 

me apertou até a mão e disse: “você foi um herói para nossa equipe!” Porque 

se nós não corremos mesmo atrás jamais a gente conseguiria, foi um marco 

que...99 
 

 A necessidade da demarcação tornou-se imprescindível pois sem essa possibilidade 

teriam perdido muitas terras, até mesmo a área toda, restando somente as casas na vila. Para o 

Sr. Mundinho “Ia ficar só a vila, porque os melhores lagos que eram estavam cercados já. E aí 

 
97 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira (Sr. Pereira) em maio de 2018, apêndice L. 
98  Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
99 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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já foi um marco, que a gente, aquelas pessoas que não acreditavam viram que o quilombo, ele 

é muito forte, ele tem como diz a história, ele tem valor.” 

 Nas entrevistas também aparece com frequência a situação de impasse com São Pedro 

dos Bois, tratado como um conflito vivenciado relacionado à disputa pelo território. Como 

destaca o Sr. Mundinho 

 

Nós já tivemos aqui com a comunidade São Pedro dos Bois. Não partiu da 

gente não, eles cercando o lago [riso], mas a gente não brigou. A gente foi 

procurar os nossos direitos, porque não adianta briga. Você tem que procurar 

na justiça tudo por quem é de direito. Mas até aqui, graças a Deus, eles estão 

entendendo que não é o que eles estavam querendo, aí a cerca foi abaixo... O 

procurador mandou me chamar, depois mandou chamar o representante de lá 

que era pra desmanchar, mas já estava tudo no chão... Lago não se cerca e não 

era nem limite deles.100 
 

Partes das terras reivindicadas pelo Ambé encontram-se com sobreposição à 

Comunidade São Pedro dos Bois (Figura 38), que possui um processo de regularização 

fundiária em andamento. Com os laudos antropológicos, constatou-se que ambas pleiteiam 

algumas áreas em comum, aproximadamente 2.450 hectares. Mesmo após tentativas de 

conciliação em reuniões entre as comunidades, o conflito que é antigo ainda não há um acordo 

entre as partes. 

 
100 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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Figura 38: Mapa da sobreposição do território entre as comunidades de São Pedro dos Bois e 

Ambé 

 

Fonte: Estudo fundiário do INCRA, 2017. 

 

 O conflito no limite apontado por São Pedro dos Bois não correspondia ao que a 

Comunidade do Ambé conhecia.  Sr. Mundinho lembra que a Comunidade de São Pedro dos 

Bois “queria colocar um limite que não era e já queriam eles fazer o limite, para você ver uma 

coisa absurda. Ficavam aqui próximo cercando nossos animais, uma coisa assim que não tinha 

nem sentido.” A situação conflituosa foi resolvida, mediante conversa, porém, a definição do 

limite acontecerá quando houver a titulação definitiva. 

 
Praticamente a cerca saiu. Praticamente nossos limites está, porque nós já 

decidimos, teve uma reunião aqui e o que o nosso documento está dizendo 

local onde o documento está falando. E o nosso documento é muito mais velho 

do que o deles, e o INCRA já veio aqui e já fez tudo o levantamento, tudo ah 

como é o nome que se dá meu Deus? Já fizeram, até eu tenho até a cópia desse 

documento aqui, não sei se eu lhe dei essa cópia? Praticamente a cerca saiu. 



174 

 

Praticamente nossos limites está, porque nós já decidimos, teve uma reunião 

aqui e o que o nosso documento está dizendo... Local onde o documento está 

falando. E o nosso documento é muito mais velho do que o deles, e o INCRA 

já veio aqui e já fez tudo o levantamento, tudo... Ah, como é o nome que se dá 

meu Deus? Já fizeram, até eu tenho até a cópia desse documento aqui, não sei 

se eu lhe dei essa cópia?101 

 

O Sr. Feliciano, liderança na Comunidade do Ambé, está no grupo dos moradores mais 

antigos, relata um conflito relacionado ao de plantio de soja nas terras da comunidade e ressalta 

a importância da memória e da identidade. 

 

Todo mundo chega, manda, toma conta. Você viu ali aquela tristeza nos 

nossos campos aquele plantio, hoje tá devastado, tiram a soja tá tudo morto. 

Aquilo ali, antigamente você entrava dali daonde tem aquele começo até aqui 

na vila tava branco de boi, criação e hoje não se pode mais criar porque se 

passa pra lá, mata. Então, a gente foi vivendo assim, aparece a oportunidade 

da transformação das nossas comunidades que são descendentes, 

remanescentes de quilombo. E aquelas comunidades que tiveram a sabedoria 

de correr e se aproximar da doutora Bernadete. Então a gente deu a entrada 

que queria que a nossa comunidade voltasse a ser remanescente, ser 

reconhecida porque ela é, mas ser reconhecida como quilombo, para poder ver 

se a gente resgata aquilo que nós perdemos, né? [...] Então a gente entrou com 

o pedido, aí foi para Brasília. Nós tivemos reuniões em Brasília porque ela se 

virava, a ministra lá. E a gente foi reconhecido. O que tá acontecendo: os 

empresários estão atrapalhando a nossa titulação, o reconhecimento tudo tem 

CAR [Cadastro Ambiental Rural] tem tudo, tá tudo encaminhado tá na Justiça 

Federal e o INCRA está nos atrapalhando porque os caras fornecem as 

finanças para eles e eles atrapalham. Isso aí a gente fala porque o Doutor João 

Bosco, ele é juiz da vara criminal e do trabalho, e tivemos um problema aqui 

com João Melo Picanço, parente também da gente, mas ele veio cercar a área 

aonde o nosso gado comia e é do Ambé. E com ele nós tivemos esse problema, 

mas graças a Deus foi solucionado a nosso favor, foi tirada a cerca.102 

  

Sobre a relação da comunidade com o entorno e a ausência da titulação, o Sr. Feliciano 

aponta os entraves vivenciados pelos membros do Ambé. Entende que não avançam porque só 

poderiam ter projetos grandes com a titulação. Tanto o Ambé, quanto são Pedro dos Bois que 

se encontra no mesmo embaraço.  

 

Então, pra gente é muito difícil! Era para ter aqui um maquinário para estar 

trabalhando as nossas terras, mas quando chega lá embarga, e aí essas pessoas 

que são altos empresários chega nos bancos e diz: “eu quero tantos milhões”, 

né? E aí trabalhando nas terras dos quilombos. E pra mim lhe falar que isso é 

a grande verdade, eles não deixam um grão na comunidade, levam e exportam 

tudo! Não fica nem dentro do Amapá. O que é mais? Disso é esse plantio de 

 
101 O Sr. Mundinho se refere à ata da reunião que o INCRA realizou, quando chamou as duas comunidades para 

apresentar uma proposta consensual quanto à definição das propriedades que competem a cada comunidade, 

amenizando assim a situação de sobreposição de áreas disputadas pelos dois quilombos. 
102 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
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soja, você chega lá e eles estão colhendo. Você chega lá: “me vende um saco 

de soja”, “não, só se sobrar”. Aí você vai pagar num saco de soja aqui dentro 

das nossas terras R$ 65,00.103 

 

 Não há uma relação de contrapartida entre os plantadores de grãos e os membros da 

comunidade. Os produtores fazem uso das terras e a comunidade é afetada pelos impactos 

ambientais que o processo de fertilização acarreta ao território. 

A análise dos desdobramentos dos conflitos relacionados à produção de grãos no 

território quilombola, demonstra que a supressão de áreas de cerrado para o cultivo de grãos, 

cujo licenciamento de atividade é feito por órgão estadual, o IMAP, provoca a diminuição nas 

terras e pastagem natural disponível para o gado, o que afeta a atividade econômica dos 

moradores da comunidade, pois é nessas terras  que o gado costuma pastar na estação chuvosa, 

uma vez que inundam os campos. O desenvolvimento da atividade de grãos, por outro lado, 

contamina os solos e drenagens devido ao uso de agrotóxicos.  

Na Comunidade de Santo Antônio da Pedreira na Rodovia AP 070, eixo para onde 

avança o plantio de grãos em direção ao município de Itaubal, o Sr. Amiraldo fala da 

implantação do assentamento Santo Antônio, no qual quase todos na comunidade recebeu um 

lote para fazer suas roças. Contudo, ele ressalta que  

 

esse plantio não está nos dando resultado, porque o inseto da soja tá acabando 

com o plantio, é verdura, horta, então. O animal da soja, esse inseto da soja, 

tá acabando, tá acabando mesmo. E eu acho que se continuar assim com a 

soja, nós vamos ter que parar de plantar alguma coisa, porque não vai ter 

condições! 104 

 

Entretanto, ele não relatou conflitos por causa disso com os plantadores. Diz que tem 

relação com o fato de a comunidade ser muito calma. Ainda não procuraram um diálogo com 

os plantadores para que seja feito uso de um veneno mais “razoável”, para soja não prejudicar 

a comunidade. A associação da referida comunidade reuniu e estão com um documento de 

abaixo-assinado, a ser levado ao órgão competente, para tomar providências quanto ao veneno 

da soja que prejudica a comunidade.  Segundo Sr. Amiraldo, sobre o veneno. “isso dá uma 

coceira no povo e as outras plantas também. Agora vingou um haver105 de mosca da soja, uma 

moscazinha cinzenta que é o que acaba com as plantações.” 

 

 
103 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
104 Entrevista concedida à autora por Amiraldo Campos da Silva, em agosto de 2018, apêndice R. 
105 No sentido de começou a surgir. 
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Os impactos ambientais foram levantados em vários depoimentos. Como também 

destaca o Sr. Joel. 

 

Infelizmente, eu ainda queria respirar como eu respirava antes dessa soja, 

porque quando eles começam a jogar veneno aí, eu já ando passando ruim. 

Porque o agrotóxico vem, eles não têm hora pra jogar. Eu não uso ar 

condicionado, eu não uso ventilador, simplesmente a janela, o vento natural, 

que é o vento de Deus... Infelizmente, hoje a gente já não tá mais conseguindo 

isso por causa disso. Mas, eu espero em Deus que isso não se demore muito 

pra se resolver, esse problema, que é pra gente continuar, voltar a ter a paz 

que a gente tinha de antigamente. 

Porque se não tomarem uma providência amanhã ou depois isso aqui vai 

contaminar tudo. Hoje a nossa fonte de riqueza, que nós temos aqui, chama 

água doce. Daqui um tempo vai servir de guerra pra quem não tem água doce. 

Porque é a única coisa que ninguém pode viver é sem água. E nós temos, 

graças a Deus, em abundância, água doce.106 

 

O Sr. João também expõe as dificuldades no que se refere a permanência das suas 

atividades e como o plantio passou a interferir no seu cotidiano, ocasionando prejuízos a sua 

criação. 

 

Olha, eu percebo, dificuldade com a nossa criação. Aquele plantio ali fora nos 

tirou um bocado de terra. Muita terra. E, inclusive, nossos animais varam pra 

lá e a gente tem até prejuízo. E a gente tá tendo uma dificuldade grande pra 

viver aqui. Não é fácil! [...] some boi, não se sabe quem... pra onde foi..., nós 

cercamos uma parte só pra evitar do gado passar pra lá, mas assim mesmo ele 

vara aqui por dentro, vai abeirando, vai subindo lá fora e vai pra lá. Por isso 

que tá acostumado, né?107 

 

Observa-se no relato do Sr. João a necessidade de cercar a área da vila para impedir que 

o gado saia e avance sobre a soja. Embora tenha vivenciado essas situações o Sr. João diz não 

ter contato com os produtores, vizinhança da comunidade.  

Quando interpretadas as narrativas é possível identificar os conflitos mais significativos 

para cada um dos entrevistados. Todos apresentaram lembranças sobre o ocorrido com a 

Fazenda Santa Bárbara, na ocasião em que o posseiro construiu uma cerca que impedia os 

animais de pastarem no lago que os margeia. Também é perceptível o protagonismo da 

comunidade por meio de seus representantes, que foram ativos no processo de certificação da 

comunidade quilombola e, posteriormente, nas demandas pelo processo de regularização 

fundiária no INCRA. 

 
106 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço (Sr. Joel) em agosto de 2018, apêndice U. 
107 Entrevista concedida à autora por João dos Prazeres Pereira (Sr. João) em agosto de 2018, apêndice V. 
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O INCRA fez o processo de identificação dos ocupantes do território quilombola, 

identificando e cadastrando 53 famílias quilombolas. A maioria das que aparecem no cadastro, 

cerca de 37 famílias residem na Vila do Ambé. Nem todas as famílias cadastradas no território 

do Ambé. uma parte dessas famílias está na zona urbana de Macapá. Na ocasião do cadastro, 

as famílias foram reunidas na comunidade e fez-se o cadastro. Há famílias que saíram do 

território, mas que querem retornar. Então, as famílias foram cadastradas também, pois segundo 

o Sr. Mateus Pagliarini “não tem nada de errado nisso, eles [os quilombolas que residem na 

zona urbana] podem sim ser cadastrados. Porque têm comunidades que já foram, por exemplo, 

totalmente expropriadas, têm uma ou duas famílias que residem lá [...] continuam naquela 

resistência de sair dali, e depois que o INCRA fizer todo o procedimento, as outras famílias 

podem retornar. Isso é comum.”108  

Além desse processo de migração para a sede do município, há um processo inverso, 

que é a migração de familiares para a comunidade, como é o caso do Sr. Joel. Ele ocupa desde 

2003, as terras no Ambé que pertenciam ao seu pai, onde trabalha com a criação de peixes em 

tanques e com o balneário que possui hospedagem, restaurante e área de banho (Figura 39). 

Figura 39: Foto da área de banho no território do Ambé 

 

Autora: Liliane R. Soares, 2018. 

 
108 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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A área de banho foi construída a partir de uma nascente de água. O Sr. Joel mora, 

trabalha, sustenta sua família e paga os empregados com as atividades que desenvolve no 

balneário. O pai do Sr. Joel chamava-se João Gonçalves de Souza Picanço, filho de Balbina e 

do Seu Geraldo Picanço, ambos do Ambé. Sua família materna é originária de Conceição do 

Macacoari, ele lembra sua história antes de se estabelecer no Ambé, 

 
Eu nasci aqui no Ambé. Depois fui para a comunidade de Conceição do 

Macacoari, que é uma área também quilombola lá, da parte da minha mãe. E 

depois, fui para a cidade para estudar que não tinha... era até a 4ª série nas 

escolas do interior, onde eu tirei o 2º grau lá no EIM [Escola Integrada de 

Macapá]. Onde era a escola integrada de Macapá, onde eu fiz educação básica 

em mecânica, onde eu terminei o 2º grau. Depois, eu trabalhei na Infraero 

durante 15 anos.109 
 

 

 Sua família é composta de oito irmãos. Somente ele está no Ambé, e um outro irmão 

morando em Conceição do Macacoari, os demais foram para a cidade estudar e trabalhar, lá 

permaneceram. Hoje o Sr. Joel se reconhece como quilombola e declara ter bom relacionamento 

com as pessoas do Ambé, 

 

Com todos bem. Tem tanto como os que são os mais antigos aí, tem o 

Mundinho, tem o Feliciano, tem o Pereira. Todos eles eu converso, eu vou na 

casa deles. Me sinto bem. Tomo café com eles tudinho. Converso. O Feliciano 

vem também na minha casa. O Pereira também vem na minha casa. O 

Mundinho é mais difícil, mas eu vou na casa do Mundinho também. Todo o 

pessoal da comunidade a gente tem um bom relacionamento, com todos.110 

 

 Apesar da sua boa relação com a vizinhança, relatou que teve e continua tendo 

problemas com os sojeiros que estão na área requerida pela Comunidade do Ambé, pois são 

propriedades que fazem limite com a área onde ele mora e desenvolve suas atividades. O 

próprio acesso às suas instalações depende de um ramal que passa pelas propriedades onde há 

a produção de soja. 

 

O conflito, eu já tive aí com o pessoal da soja, porque eu simplesmente fui 

pedir... Agora você tá entrando normal por aí por esse ramal, mas no inverno 

eles passavam o trator em cima do ramal. Que as outras estradas que eles 

tinham pra lá, eles fecharam todas, pra usar simplesmente o meu ramal. Aonde 

andam com o trator muito pesado. Põe grade em cima do ramal. Eu fui pedir 

simplesmente pro gerente jogar uma carrada de aterro na entrada, pelo menos 

pra deixar eu passar, porque eu tenho aqui o meu trabalho no final de semana 

com os meus clientes. Eu tenho que pelo menos dar uma atenção no meu 

 
109 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
110 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
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ramal. Mas eles tavam assim... Eu tive cliente que teve que voltar da entrada 

por causa do ramal, com medo de se atolar. Ele me usou um palavrão muito 

grande, ofendendo a minha mãe, que a minha mãe tem 76 anos. Usou um 

palavrão muito pesado. Infelizmente, eu tive que virar a mão e dar na cara. 

Dei e não me arrependo. E achei que foi pouco pela coisa que ele veio me 

agredir. Eu fui pedir pra ele, e isso não foi uma vez e nem duas. Porque desde 

o início, eu informei pra ele que essa terra não pertencia ao Wilton. Mas eles 

com maquinário e como uma empresa: “ah, porque a gente tem maquinário, a 

gente vai fazer sim”. “Sim, mas você tem contrato com o Wilton, não tem 

contrato com o Joel, Joel que é o proprietário da terra”. Eu moro aqui, eu 

resido aqui, eu tenho o meu negócio aqui. Então, infelizmente, hoje o que tá 

acontecendo é isso aí. A gente já fica sobressaltado quanto às pessoas que 

chegam.111  

 

Segundo Sr. Joel, qualquer pessoa pode ser suspeita, por isso instalou sistema de 

monitoramento em sua propriedade, composta por 16 câmeras espalhadas112. As posses 

sobrepostas à área do Sr. Joel referem-se às do Sr. Wilton dos Santos Teixeira 

 

Olha, hoje essa área que pertencia ao meu pai, ela vai dar 230 hectares, depois 

ainda tem uma área de reserva que vai dar em média de 253 hectares. Eles 

invadiram 180 hectares, tá entendendo?! Aí isso é complicado. Tem uns que 

ainda vai dizer: “ah, é porque não tá...” como é que se diz? Não tá fazendo...113 

 

 Há documentação sobre as posses do Sr. Joel que recorreu à justiça para provar que sua 

propriedade está sendo ocupada, suas terras griladas. Ele relata que há demora na justiça para 

tomar uma decisão. Observa-se com isso que ocorreu a judicialização do conflito. 

“Infelizmente, o outro lado não tem documento nenhum. Simplesmente é um grileiro de terra e 

é comprovado dentro da própria justiça, mas como diz o caboco, ‘paciência né?’”. Espera-se 

que com a titulação do quilombo, a comunidade volte a ter paz. 

 

Porque hoje você pode ter título, pode ter tudinho, mas aí esse pessoal vem e 

jogam tudo abaixo. Não tem valor, infelizmente. Eu tenho uma sentença 

judicial, julgada e transitada até o Supremo Tribunal e é de enfeite, que não 

vale nada! Infelizmente, é a realidade. Com essa coisa do quilombola pelo 

menos vai ter um respeito maior. Pelo menos o pessoal... vai voltar a ficar o 

pessoal da comunidade aqui no Ambé. Vai voltar a paz que era antiga, que 

hoje a gente já não tem mais tanto essa paz. 114 

 

 Sobre a origem da ocupação das posses onde há conflitos, o Sr. Joel comenta 

 

 
111 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
112 No dia em que foi feita a entrevista com o Sr. Joel, ele e seu funcionário ficaram atentos com nossa chegada. 

Pelo fato dos conflitos que vivenciam, fica preocupado com a segurança pessoal e de sua família. 
113 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
114 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
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Esses últimos aqui, foi em 2017. Agora que o Wilton... Antes tinha o 

Montenegro que começou a plantar um arrozinho, esse negócio tudinho. E, 

depois, esse Wilton comprou essa área. Diz que ele comprou através de uma 

dívida que tinha, trabalhista. A justiça simplesmente pegou aquela área lá. E 

ele comprou aquela área lá, não sei te dizer se pagou ou não. Isso aí eu acho 

até difícil também. Que a casa lá tá se desmanchando todinha, pronto, não sei 

te informar sobre isso aí.115 

 

As posses destinadas ao plantio de soja ocupam boa parte do território requerido pela 

comunidade. Segundo o Sr. Feliciano, os sujeitos estão há mais de 15 anos plantando. 

 
Começaram com o arroz, depois enxertaram soja, depois milho e agora 

voltaram só para soja. Sem contar que as caças, jabuti é uma derrota. Nos 

primeiros anos, quando envenenavam, você via urubu comendo as caças. Isso 

enfraquece a comunidade. Os lagos que são de descida, envenenam, quem é 

que vai sofrer? É o peixe, é a nossa água daqui contaminada. Então esse é o 

tipo de situações.116 

 

 O padre Sisto relatou sobre as denúncias de conflitos com plantadores de grãos que 

tomou conhecimento na Comunidade do Ambé, e fala sobre como foi estabelecido naquele 

território 

 
Eles já estão, desde 2004 que eles litigam. Desde quando que chegou a Tia 

Nice117 lá para tomar. São as primeiras terras “griladas” entre aspas. Há 

algumas que são tituladas e não são griladas. Mas as outras são posses onde 

teve intervenção de político lá dentro. Tem uns políticos que andaram 

ocupando de forma ilegal aquelas terras e hoje já transferiram a outras pessoas 

mais ligadas ao agronegócio. Político não trabalha a terra, né?! Não sabe pegar 

nem no cabo de enxada! Embora eles se definam agricultores de carteirinha, 

mas não sabem pegar num cabo de enxada, muito menos ainda trabalhar de 

trator e com cultura extensiva de plantas como a soja.118 

 

 Padre Sisto ressalta a importância das comunidades para além do aspecto de manutenção 

da tradição com as danças. Para ele a questão do território também precisa ser valorizada, pois 

a cultura do negro se expressa pela atividade de subsistência, de uma vida no campo. E o 

trabalho dos quilombolas em suas terras precisa ser incentivado. O Estado investe na expressão 

cultural com os ciclos de Batuque e Marabaixo, mas o direito ao território, o direito das 

comunidades às suas terras não tem sido prioridade. Ao se referir à ação do Estado quanto à 

questão territorial, padre Sisto afirma que, 

 
115 Entrevista concedida à autora por Joel Coutinho Picanço em agosto de 2018, apêndice U. 
116 Entrevista concedida à autora por Feliciano Pereira Ramos Picanço em agosto de 2018, apêndice O. 
117 Marca de arroz de agricultores do Sul, a produção se instalou em Macapá, com plantio do grão no interior do 

Estado do Amapá. 
118 Entrevista concedida à autora por Padre Sisto Magro em maio de 2018, apêndice K. 
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Na questão territorial ele não só deixa de lado, ao contrário, ele incentiva 

empresários a ir adentro das comunidades quilombolas. Lá no próprio Ambé 

tem gente, empresário, que está lá por influência de político daqui do estado. 

O político preparou a área lá para eles. E hoje o estado investe muito nessa 

área do Ambé, do São Pedro dos Bois, da área vizinha, como é que chama? 

Da Boa Vista da Pedreira, próximo lá. Que a área é a mesma praticamente, 

que é a bacia do Rio Pedreira, né?! Então, os políticos nossos investem muito 

naquela área ali, aí dá um... desculpa dizer, mas dá um monte de grana “pros” 

nossos quilombolas fazer o Marabaixo aqui, as danças. E depois tu fazes isso, 

mas deixa a área livre aí para que os nossos − eles chamam de agricultores, 

produtores −, que não são nem agricultores nem produtores, são empresários 

mesmo, de fato. Só que no lugar de ser empresário da indústria é empresário 

do campo, mas a mentalidade não muda de jeito nenhum. Deixa que ele possa 

fazer o agronegócio na terra lá que foi de vocês só que agora não é mais. E 

simplesmente não está sendo.119 

 

A região do Pedreira possui vários produtores em atividade. O Sr. Daniel Sebben que 

representa os produtores relata que nessa região “margem esquerda da BR 210 e margem direita 

da AP 070 está a maioria dos produtores em atividade, aproximadamente dez produtores.  Faz-

se presente na narrativa do Sr. Daniel Sebbben que a atividade desenvolvida pelo quilombo não 

agrega nada ao Estado, sob o ponto de vista econômico.  

Como visto, permanece a visão territorialista sobre lugares, o que concebe o espaço e 

não a sociedade. Isso nos remete ao pensamento de Moraes (2011) sobre as ideologias 

geográficas na história brasileira. Expõe o debate das correntes que avaliaram o futuro do país 

ainda em 1838, uma visão otimista com foco na natureza como garantia do progresso vindouro, 

e outra pessimista, que identifica os habitantes como um forte obstáculo ao desenvolvimento.  

 

Cabe notar que a visão territorialista, do “país a construir”, já estava 

plenamente formulada e amplamente difundida nessa época. O conceito de 

“sertão”, bastante utilizado na literatura do período, é bastante revelador da 

concepção em tela. Tal qualificação genérica servia a denominação, por 

oposição aos lugares civilizados, daquelas regiões do território brasileiro que 

ainda não haviam sido incorporadas pela “conquista produtiva do solo”, que 

não inseriam na dinâmica mercantil nacional. Seriam, assim, os lugares da 

expansão futura, onde dominavam as características da originalidade natural, 

espaços habitados pelos “povos selvagens” e pelas populações isoladas que 

“vivem à margem da civilização”. Ao atribuir a condição de sertão a uma dada 

localidade já se assinalava o desejo de apropriá-la e inseri-la nos circuitos de 

produção de mercadorias, rompendo com seu isolamento e destruindo seus 

modos de vida tradicionais. E esse ato de conquista, violento por excelência, 

era justificado como parte da missão civilizadora de construir o país, 

sedimentando a civilização nessas terras ainda submetidas à barbárie. 

(MORAES, 2011, p. 87-88).  

 

 
119 Entrevista concedida à autora por Padre Sisto Magro em maio de 2018, apêndice K. 
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Para Moraes (2011), foi durante as políticas do Império e da Primeira República que a 

ideia de país foi construída, com base territorial em detrimento da população. A expansão 

territorial previa a edificação material do país e defendia uma missão civilizatória, que foi a de 

levar “luzes aos sertões”, levar civilização aos “povos selvagens”. O projeto estatal nacional foi 

desde sempre, de essência territorial. Por meio das ideologias geográficas, ao difundir a ideia 

de que era necessário “construir o país”, deixavam em segundo plano o papel desempenhado 

pelo povo nesse processo de construção.  

 

A partir do final do século XIX outro tema foi sendo incorporado na 

argumentação acerca da construção nacional: a ideia de “moderno” e de 

“modernização”. O avanço da urbanização e da vida urbana, da atividade 

industrial, dos fluxos de pessoas e informações, do conhecimento técnico, 

entre outros fatores, explicam essa renovação na reflexão sobre o Brasil. E o 

diagnóstico comum que começava a ser estabelecido para o projeto nacional 

apontava para uma meta hegemônica entre as elites da época: construir um 

país moderno. (MORAES, 2011, p. 88) 

 

Nota-se que novamente o foco estava no objetivo modernizante, direcionado ao 

território. “Construir o país era modernizar o seu espaço”. (MORAES, 2011, p. 88). Assim, o 

espaço seria equipado com edificações de formas espaciais, como: ferrovias, iluminação 

elétrica, água encanada, estruturas metálicas, máquinas, motores. Nesse espaço da 

modernidade, os traços arcaicos da sociedade local não deveriam aparecer. Com a paisagem 

moderna em implantação, o povo também deveria ser modernizado.  

A ideia do progresso da nação prevaleceu durante toda primeira metade do século XX 

por meio de discursos fundamentados na ideia do “progresso da nação”, e que possuiu um forte 

intervencionismo do estado, classificadas por Moraes (2011) como ideologias geográficas, que 

tiveram na figura do estado o seu principal construtor direto.  

As ideologias geográficas e as políticas territoriais estão presentes ao longo da história 

da formação brasileira. E é também reproduzido no discurso dos representantes do grande 

capital, pois é uma percepção que as elites e o Estado têm do território no Brasil. 

 Um exemplo disso é como os produtores na região do Ambé, percebem as suas 

atividades consideradas modernas e a relação imediata com a existência de um quilombo, pois 

para eles não há vantagens de ser um quilombo, pois não agrega nada ao estado, segundo Sr. 

Daniel Sebben, 

 

Eu acho que é o seguinte... é se o quilombo for de direito, se o estudo, se a... 

a legislação dizer que o quilombo tem que realmente ser criado, que é um 

direito, primeiro o cidadão que tem lá tem que avaliar se realmente eles 
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querem fazer parte de um quilombo ou não. Qual a vantagem que eles têm de 

ser um quilombo ou de não ser um quilombo. O que isso agrega para o Brasil. 

O que isso agrega para o estado do Amapá. O que isso agrega na vida deles. 

Eu acho que essa é a questão principal. Tudo bem, se for a vontade, se eles 

avaliarem que isso vai trazer benefícios econômicos, sociais lá pra eles, pra 

comunidade deles e, a legislação entender que é um quilombo lá, que isso seja 

feito respeitando, primeiro, a ocupação já há mais de décadas que existe ali 

naquela região. Eu ouvi, não sei se isso é verdade, que havia um requerimento, 

por exemplo, nesse caso específico do Ambé que o quilombo ocuparia ali 15 

mil hectares. Veja bem! Se ali... analisando friamente, hoje o Amapá tem 

todos esses produtores, toda a tecnologia que tem de cultivo de solos, o uso 

intensivo de tecnologia e de maquinários e a gente tá conseguindo plantar no 

estado inteiro 20 mil hectares. Será que há quantos anos atrás esse quilombo 

foi feito? Foi o que 400 anos? Quando foi na época da Fortaleza?120 
 

 

 A ocupação do território no Ambé representa uma história de mais ou menos dois 

séculos, pois são os descendentes das famílias originárias que fundaram a vila inicialmente. O 

presidente da APROSOJA, Sr. Daniel Sebben, embora reconheça que é direito do quilombo 

requerer suas terras, também questiona se a ocupação histórica alegada pelos quilombolas do 

Ambé é legítima e se a área pretendida corresponde à área efetivamente ocupada ao longo dos 

séculos. 

 

Dois séculos atrás, comunidades... naquela época não havia a terminologia 

nenhuma de cultivo de solo, de ocupação, conseguiram ocupar 15 mil 

hectares. Acho que nem a cidade de Macapá tem 15 mil hectares. Isso é no 

mínimo um tanto quanto surr... é o que eu tô dizendo. Não tô dizendo que o 

quilombo não é... se a comunidade realmente achar que de direito e a vontade 

deles de criar o quilombo... é... é preciso ser feito de maneira técnica. Há uma 

politização. Há oportunistas no processo que veem dessa forma, que enxergam 

através da criação do quilombo uma forma de impedir o movimento por 

questões ideológicas são contra. Ou então atrair pessoas para uma causa, que 

é uma causa que diverge da causa agrícola, que é promover desenvolvimento 

através da produção, através do uso e ocupação racional do solo. E, também, 

talvez em alguns casos reaver áreas que foram vendidas há muitos anos atrás, 

algumas décadas atrás pra outras pessoas que venderam pra outras e aí hoje se 

tornaram áreas produtivas. A meu ver eu não acho que isso é um caminho 

viável para o estado. Isso não é uma política razoável para um estado tão pobre 

que precisa de desenvolvimento, de riqueza.121  

 

A discussão sobre a ideologia presente no discurso do agronegócio como indutor do 

desenvolvimento é explícita no depoimento do Sr. Daniel Sebben.  O posicionamento desse 

senhor sobre os quilombolas revela a ideologia de que só os produtores de soja trazem ou 

promovem o desenvolvimento e o progresso, que o estado do Amapá é atrasado por manter a 

 
120 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
121 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
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terra sob o domínio de comunidades quilombolas.  A ideia de que o estado deveria favorecer os 

produtores e não as comunidades rurais prevalece pois acredita que os produtores de soja 

trazem: o progresso, o desenvolvimento, a modernização, novas técnicas.  

Nas figuras apresentados ao longo do texto, observa-se que fazendo uma comparação 

sobre as formas conflitivas de exploração da terra entre quilombolas e produtores de soja, nota-

se as técnicas de cultivo dos quilombolas, sua agricultura e pecuária são para subsistência.  Seu 

modo de vida e a forma como estabelecem a relação com o território é diferente da relação 

estabelecida pelos produtores de soja. 

 O presidente da APROSOJA discorda que a política quilombola e de assentamentos 

sejam viáveis para o Estado, pois conforme os índices não têm trazido desenvolvimento 

econômico e social para o Amapá. Segundo ele o Estado 

 

É um dos estados mais pobres do Brasil, mais precários e essa política 

quilombola e de assentamento, principalmente, já existe aqui no Amapá há 

algumas décadas. O assentamento mesmo há mais de 30 anos. Ou seja, se isso 

desse resultado econômico e social o Amapá não figuraria tão mal assim 

nesses indicadores. Enquanto outros estados que fizeram há 20, 30 anos atrás 

um uso e ocupação do solo baseado na agricultura, na produção de alta 

rentabilidade, alta tecnologia figuram hoje... lideram esses índices de 

desenvolvimento econômico e social.122 

 

Para ele, o estudo técnico deve representar a área ocupação desde a época de criação do 

quilombo e “defende” que se respeite os estudos técnicos especificamente naquela região, caso 

seja titulado o quilombo, seja de “maneira técnica e jurídica, respeitando a ocupação e não 

engessando algo que tá ali para ajudar a própria comunidade que é a produção”. Para ele “o 

quilombo não ocupava de jeito nenhum, 15 mil hectares. Isso é impossível. Hoje é difícil ocupar 

15 mil hectares. Imagina naquela época sem mecanização nenhuma, onde tecnologia nenhuma 

existia”.  Prevalece um discurso ideológico, no qual o conflito territorial se dá no plano dos 

discursos, reflete uma disputa, um conflito territorial no qual utiliza o viés do desenvolvimento 

por meio da produção de soja, como o único caminho viável para o estado do Amapá. 

Há divergências quanto à concepção de usos das terras tanto para os produtores quanto 

para os quilombolas. Se para o quilombola ela em sua extensão representa o espaço de recriação 

de sua vida simbólica material, para o produtor, representa o seu potencial produtivo que deve 

se estender em toda terra passível de aproveitamento econômico.  

As terras adquiridas pelos produtores, na região da Pedreira, foram mediante compra e 

venda de área escriturada com transferência em cartório. O Sr. Daniel relata como isso 

 
122 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
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normalmente acontece. Se for uma área em processo de regularização é adquirida a posse, uma 

transferência de posse, isto é, uma sucessão de posse de maneira que a posse inicial da área seja 

levada em consideração quando o processo de regularização fundiária é analisado. Assim relata 

sobre sua experiência ao adquirir terras naquela região. 

 

Vou te dar um exemplo, na minha propriedade especificamente, em 1989 um 

senhor da Serra do Navio se aposentou lá na ICOMI, foi lá na região da 

margem do Pedreira e comprou uma propriedade que havia lá um cidadão que 

tinha algumas terras e vivia lá. Esse cidadão já tinha posse lá de alguns anos 

dessa área, mas ele quando fez essa posse, ele comprou essa posse e não 

documentou e aí... enfim, o tempo de [19]89 pra trás se perdeu. Mas a partir 

de [19]89 ele comprou, assinou um contrato de compra e venda, comprou a 

área do cidadão e passou a ocupar e fazer atividade pecuária ali naquele lugar, 

criar gado, búfalo, carneiro e começou a utilizar aquela área. Ele utilizou de 

[19]89 até 2012. Em 2012 ele resolveu vender a área e já estava com uma certa 

idade e queria vir embora para Macapá. Resolveu vender, nós o conhecemos, 

eu o conheci e adquiri a área. Fiz uma... nós fizemos uma transmissão de 

posse. Há uma negociação normal como se fosse uma compra de uma 

propriedade, mas não é porque na propriedade não existe, ela tá lá, mas ela 

não existe. Então, é feito uma negociação, ele vendeu a área para nós, eu 

adquiri, de maneira que no momento que eu adquiri e assumi a posse da área 

eu tenho a propriedade... a propriedade ela tem uma posse mansa, pacífica e 

comprovada de [19]89 até hoje 2018, ou seja, 29 anos de posse comprovada, 

mansa e pacífica. Isso é algo extremamente sólido, consolidado. Isso vale mais 

até do que o título. Se essa área fosse titulada, se ela tivesse sido titulada lá 

em 1850 e esse senhor do mesmo jeito tivesse chegado lá e ocupado essa área 

o todo esse tempo, e eu mais 6 anos, isso tem... isso se sobressai até à um 

título. Ou seja, se caracterizou o uso e domínio dessa área, através da ocupação 

produtiva. Primeiro com pecuária com ele e depois agricultura e pecuária 

agora comigo.123 
 

Segundo o representante da APROSOJA, os produtores são legalistas e sua atividade é 

monitorada globalmente, devido ao produto que é exportado, por esse motivo admite que não 

se compra produção de soja de empresa envolvida em crime ambiental, trabalho escravo, 

invasão de terras ou qualquer tipo de conflito agrário. No Amapá, caso tenha ocorrido 

desentendimentos entre produtores e quilombolas em ocupações que estavam anteriormente. 

Não revelou aqui as questões ainda não solucionadas nas terras do Ambé, entre produtores que 

estão nas terras em nome do Sr. Wilton Teixeira e conflito territorial com o Sr. Joel. 

O Sr. Daniel Sebben relembra um fato que envolveu conflito de terra e que foi levado à 

justiça para solucioná-lo 

 

Até houve, eu lembrando de um caso de um cidadão, na verdade não era bem 

na região do Pedreira, se não me engano era próximo da região do Carmo, por 

ali, mas acolá Itaubal. O cidadão cerca de 12, 15 anos atrás vendeu a área para 

uma pessoa, essa pessoa vendeu a área pra outra, ou seja, ele transferiu a posse 

 
123 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
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para uma pessoa e essa pessoa transferiu para essa outra que hoje estava 

iniciando a três ou quatro anos atrás a produção lá. E aí esse cidadão lá que 

transferiu a posse voltou e disse lá “não, essa área aqui é minha e eu tenho 

aqui os documentos e eu tô aqui há não sei quantos anos e tal”. Bem, foi levado 

pra justiça e a justiça decidiu analisando a documentação e tudo. A justiça 

decidiu a... enfim, de quem era o direito. Então, eu acho que se cada um, se 

cada pessoa, cada cidadão se sentir prejudicado com a... ou tendo algum 

direito suprimido que procure a justiça e esclareça os fatos. Eu faria isso. E 

acho que os produtores têm que fazer isso também. No caso os produtores que 

se sentirem... claro! Vão fazer.124 

 

 Para a APROSOJA, a questão quilombola no Amapá é utilizada politicamente por 

pessoas contrárias à produção, assim declara o Sr. Daniel Sebben “oportunistas para no 

momento de eleição fazerem é... campanha, criar uma bandeira política, fazer uma politização 

do tema que não tem nada a ver com política”. Para ele a atividade agrícola, empresarial, possui 

um grande potencial e importância para as famílias que estão investindo, pois “são pessoas, são 

vidas que estão aí, são famílias que estão investindo, que estão vindo para cá com as suas 

famílias para produzir, para empregar, para gerar produção, gerar riqueza e fazer tudo de 

maneira legal.”  

 Dentro da legalidade, foi imposto a Amazônia o processo de ocupação orientado na 

década de 1960 pela economia de fronteira, ideia de progresso e de desenvolvimento. O projeto 

de modernização criou um imaginário em que se atribui positividade ao novo, ao moderno e 

negatividade ao velho, ao tradicional, não importando o seu custo social, cultural e político.  

Nesse sentido, o projeto de modernização conservadora materializado nos planos e 

planejamentos do Estado autoritário e na implantação de “grandes projetos” a partir da década 

de 60, viu as populações e seus modos de vida “tradicionais” como obstáculos ao 

“desenvolvimento”, pois nessa visão se assinala um único futuro possível para todas as culturas 

e todos os povos. 

Para Gonçalves (2008, p. 164) 

 

Múltiplas formas de convivência com os ecossistemas regionais passaram, a 

partir dos anos setenta, a ser disputadas a partir de outros referenciais, com 

uma valorização seletiva de um ou outro “elemento” da natureza: o minerador 

está interessado no subsolo, pouco se importando com o solo, com o rio ou 

com a floresta que, para ele, são obstáculos; o pecuarista vê a floresta como 

mato a ser derrubado para transformar em pasto; o madeireiro, com a abertura 

das estradas, pode explorar além das cercanias dos rios, ao ter acesso à terra 

firme e, com o combustível para a sua serra elétrica e a energia, que passa a 

estar disponível para a instalação de serrarias, promoverá uma intensificação 

da exploração de madeiras de alto valor, como o mogno, por exemplo; muitas 

famílias de camponeses que vieram do sul ou do nordeste, cuja cultura não foi 

 
124 Entrevista concedida à autora por Daniel Sebben em agosto de 2018, apêndice T. 
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forjada na convivência com a floresta, mas sim com a sua derrubada, 

reproduziram na Amazônia essas práticas e se viram obrigadas a mudar ou de 

lugar ou de mentalidade. Tem sentido falar-se de impacto, termo que indica 

que algo externo colide, impacta com um outro. 

 

Como observado, os diferentes processos de territorialização traduzem-se em conflitos 

sociais e tensões territoriais. Ao mesmo tempo, há a afirmação das territorialidades e 

identidades territoriais como elemento de r-existência das populações “tradicionais”; segundo 

Gonçalves (2008), lutam para resistir contra os que exploram, dominam e estigmatizam essas 

populações, mas também por uma determinada forma de existência, um determinado modo de 

vida e de produção. 

De acordo com Cruz (2004, p.65)  

 

Essa história de violência e subalternização que a modernidade/colonial 

trouxe para a Amazônia pelo avanço da fronteira demográfica e econômica 

passa a ser questionada a partir do final dos anos 80 pelo crescimento e 

fortalecimento da organização da sociedade civil, em especial, pela atuação 

dos movimentos sociais que através inúmeras lutas buscam a afirmação das 

territorialidades e das identidades das populações “tradicionais”. 

 

Diante de um cenário nacional onde a concentração fundiária, o poder econômico e 

político da elite agrária são fatos históricos, o Amapá vivencia o processo de territorialização 

do capital por meio da apropriação de terras. Nesse contexto, há luta de classes na busca do seu 

espaço, do seu território. Do ponto de vista das relações de poder, a territorialização impacta 

nos valores políticos, sociais, econômicos, culturais, nos símbolos e nas representações.  

Para Santos (2014, p. 220) 

 

O agronegócio que é uma atividade econômica altamente concentradora de 

renda e socialmente excludente, não é novidade para ninguém que trará 

riquezas apenas para a burguesia do agronegócio, não eleva o Índice de 

Desenvolvimento Humano para as localidades que praticam a agricultura de 

precisão. O uso e apropriação da terra no Brasil estão concentrados nas mãos 

da burguesia nacional do agronegócio e o controle da produção, 

comercialização e distribuição dos bens no setor agropecuário é organizado 

pelas transnacionais que não são várias, pelo contrário, são algumas, tais como 

Monsanto, Bunge, ADM, Cargill e Syngenta. O processo de territorialização 

do agronegócio significa desintegrar o preexistente, criar ordem para o capital 

e para a burguesia do agronegócio e desordem para população, o povo, 

sobretudo para os trabalhadores. Criam-se também impactos ambientais no 

cerrado, assoreamento nos rios e contaminação dos lençóis freáticos a partir 

do lançamento de agrotóxicos e destruição da biodiversidade pelo 

desmatamento. 
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Como visto, o agronegócio é composto de impactos ambientais desastrosos, de 

concentração fundiária perversa e acirra os conflitos pelo uso da terra. Atualmente, acena uma 

possibilidade para a Comunidade do Ambé, relacionado a regularização do seu território, com 

os benefícios que a titulação quilombola pode propiciar. Ao receber a titulação definitiva o Sr. 

Pereira aguarda melhorias,  

 
Olhe, pelo que a gente tem participado aí, eles têm informado a gente... eu 

acho que algumas coisas vão melhorar. Primeiro, esse programa da... que nós 

ainda não conseguimos acessar. Nós já fizemos pedido, já fizemos inscrição, 

fizemos cadastro. É por exemplo com o programa da casa própria “Minha 

casa, minha vida”. Isso dentro das informações que eles nos deram, eu acho 

que é... uma coisa que vem melhorar.125 

 

O Sr. Mundinho acredita que poderão ter autonomia para decidir sobre seu território, 

estabelecendo as regras necessárias para evitar invasões 

 
Temos, nós queremos colocar até por causa das invasões, que é muitas pessoas 

de fora que vem e a gente está dando um depois que a gente receber o nosso 

título vamos colocar lei, aqui para evitar essas invasões que são demais. 

Pessoas que não têm nada a ver vem entrando, e vão tirando, é roubando gado, 

“ei” [respondeu ao cumprimento de um senhor que passou de cavalo durante 

a entrevista], é roubando tudo quanto é coisa da gente. É invadindo, é pegando 

peixe, fazendo tudo quanto, coisa que nós não fazemos e as pessoas de fora 

vêm fazer. Então nós estamos já prontas nesse sentido, que nós com nosso 

título nós vamos ter um apoio muito grande, que temo respaldado.126 

 

Embora existam regras nem todos querem atender. O Sr. Mundinho fala que as regras 

existem desde os seus antepassados para que não ocorram invasões desenfreadas, não tem 

aceitado muita gente de fora e que não estão querendo muita gente diferente na comunidade. 

Atualmente, há a perspectiva de uso do território e ampliação das atividades que são 

desenvolvidas, e passarão a ocupar as terras que foram exploradas pelo agronegócio, as quais 

serão recuperadas. Assim as famílias poderão retornar. O Sr. Mundinho diz que algumas estão 

voltando e com o recebimento do título irão voltar outras mais quando as áreas em litígio forem 

definidas. 

 
Assim, ainda não foi tirado, afastado aquele povo e é onde vai ter muita gente 

que vai aproveitar para fazer os seus trabalhos. É... Você está vendo, aquela 

área ali que está toda aquela soja que a gente pode o pessoal muito bem está 

fazendo roça ali, que fica distante. Fazendo no campo que agora é no campo. 

Que lá vai ser preciso, vai ser muito útil aquilo para muita gente aqui. Muita 

 
125 Entrevista concedida à autora por José de Souza Pereira (Sr. Pereira) em maio de 2018, apêndice L. 
126 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
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roça, que aqui não se pode fazer porque tem muita criação e para lá os animais 

não vão quase. É e você pode fazer à vontade mesmo...127 

 

Com a volta dos familiares para o quilombo, acreditam que vai melhorar muito. Porque 

vai desenvolver a comunidade, pois os que têm poder aquisitivo irão investir e passarão a 

produzir mais. O Sr. Mundinho está bastante otimista. “Eu sempre tenho colocado pra eles, nas 

reuniões que eu vou ‘nós estamos precisando vocês para nos ajudar a plantar, criar’, tem tanta 

área ali própria para fazer isso, e eles estão... com essa intenção para o retorno deles.” Com o 

recebimento da titulação definitiva é possível que a comunidade também acesse os projetos do 

governo federal, como o da construção de casas populares. 

  Vale ressaltar é possível, mesmo após a titulação definitiva, os posseiros permaneçam 

fazendo uso das terras, pois será a comunidade que irá legislar sobre. Como são posses, não 

haverá desapropriação. Nesse sentido, o Sr. Mateus Pagliarini esclarece que a comunidade tem 

autonomia para decidir, até porque ao receber o título de domínio a comunidade se transforma 

em proprietária da área. Não se trata, porém, de um título de domínio comum, com o título 

deverão respeitar a legislação ambiental, a legislação de ordenamento territorial e as cláusulas 

que regem aquele título de domínio. 

 
O título de domínio outorgado para uma comunidade quilombola ele é pró-

indiviso, ou seja, não pode ser dividido, ele é inalienável, não pode ser 

vendido, não pode se constituir hipoteca e não pode arrendar. Então, tudo isso 

eles vão ter que tomar cuidado. Eles podem até fazer, por exemplo, uma 

parceria, uma coisa assim, mas nunca vão poder constituir um arrendamento 

de terras.128 

 

Dessa forma, percebe-se que o reconhecimento por meio da regularização fundiária 

impacta no aspecto social e territorial, revelando-se de forma positiva para os quilombolas, no 

tocante à valorização e à importância da luta estabelecida. Parte dos membros da comunidade 

que não é quilombola será retirada da área na ocasião da desintrusão, pois não terá mais o direito 

de permanecer no território, conforme prevê a legislação referente à indenização de eventual 

benfeitoria ou indenização da própria terra se for o caso de uma desapropriação. O INCRA fará 

o estudo caso a caso, para cada situação há um procedimento a ser seguido, 

 
No caso de um agricultor familiar ele tem direito a ser reassentado porque ele 

depende da terra para sobreviver. O INCRA ao retirá-lo dali tem que conseguir 

outra terra pra ele provavelmente num assentamento da Reforma Agrária. Se 

ele quiser também, porque às vezes a pessoa não quer. É um direito que lhe 

 
127 Entrevista concedida à autora por Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho) em maio de 2018, apêndice 

M. 
128 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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cabe “não, eu queria só se fosse a terra aqui, já que eu não posso ficar mais 

nessa eu não quero mais nenhuma”, pode ser que isso aconteça também. 129 

 

O INCRA assegura que a titulação definitiva irá impactar de forma bastante significativa 

a vida dos não-quilombolas que estão presentes na área e a dos quilombolas também, porque 

eles terão uma proteção jurídica da titulação. Com o título de domínio, o território deles 

regularizado garante que outros ocupantes não possam mais expropriá-los do seu território. 

Assim, a garantia de ter um território que vai permanecer por gerações é um avanço, porque o 

título é pró-indiviso e só quem pode permanecer ali depois são as pessoas que a própria 

comunidade aceitar no seu convívio ou os descendentes diretos deles. Com o título quilombola 

espera-se que a Comunidade do Ambé se perpetue ao longo das gerações e que aquele 

patrimônio cultural seja preservado. Embora a titulação não ponha fim aos conflitos, tampouco 

garante a identidade quilombola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
129 Entrevista concedida à autora por Mateus Pagliarini em agosto de 2018, apêndice P. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O Ministério Público Federal denunciou o IMAP em abril de 2017, devido à omissão 

em fornecer a documentação sobre os requerimentos que foram protocolados naquele órgão e 

solicitavam posse dentro de área federal. Havia denúncias de que o órgão estava emitindo títulos 

definitivos em área de gleba federal. Como o órgão não forneceu os documentos, a justiça, 

ordenou a suspensão das atividades do órgão relacionadas a qualquer regularização dentro de 

gleba federal. Após, o órgão enviou a documentação aos procuradores do Ministério Público 

Federal. Nesta ação judicial o padre Sisto Magro, da CPT, havia representado como amigus 

curiae na primeira denúncia.  

Permanece sob a responsabilidade do Estado a fiscalização da questão ambiental em 

âmbito estadual, exceto as áreas de uso especial federais, e o IMAP é o órgão que concede as 

licenças ambientais para atividades. É também o órgão que deveria fazer a fiscalização das 

atividades não licenciadas. As atividades que sem um devido processo legal de licenciamento 

ocasione danos ambientais. Após a sentença judicial que suspendeu os trabalhos de 

regularização fundiária pelo IMAP, poderiam continuar a fiscalização, mas não acontece a 

contento. Em operações de fiscalização da Polícia Federal constatou-se que o órgão estava 

fazendo georreferenciamento em áreas da FLOTA, por isso tinha imediata suspensão das 

atividades do órgão.  

As secretarias municipais de meio ambiente também têm sido alvo de denúncias pois 

estariam licenciando áreas superiores ao permitido por lei para plantio de grãos, ocasionando 

prejuízo ambiental. Outro órgão que está sendo pressionado a destravar as questões ambientais 

é o Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA), órgão consultivo. Hoje só podem ser 

licenciados 300 hectares, a intenção é aumentar a área para 1000 ou 2000 hectares que estão 

lícitos para desmatamento e plantio de grãos. 

Com a liberação de maiores áreas e a concessão do licenciamento, o destravamento das 

questões ambientais permite aos produtores licença de plantio em áreas superior ao permitido 

hoje com as restrições ambientais em curso. Conflitos socioambientais são uma das 

consequências da ampliação das áreas para plantio, relacionados ao uso da água e aos poluentes 

nocivos à vida. As famílias começam a sentir as dificuldades em sobreviver no meio rural, 

relatando a diminuição dos peixes e da caça. Com os agrotóxicos que escoam para os igarapés 

e o solo desmatado isso modifica a biota dos refúgios florestais e recursos hídricos.  
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Além dos conflitos socioambientais, temos conflitos territoriais, muitos igarapés são 

fechados com cercas, impedindo o acesso das famílias que estão mais próximas das áreas de 

plantios, são fixadas placas com proibições, impedindo caça e pesca. Sobre os ramais de acesso 

avança a área plantada dificultando o acesso. Enfim, são impostas limitações aos meios de 

sobrevivência das comunidades tradicionais que têm sido cerceadas com o progresso instalado 

no Estado. 

Os quilombolas apresentam suas formas de defesa, suas associações, sua representação 

junto à Justiça Federal. Estão na zona rural, mas seus familiares estão na zona urbana, a 

identidade quilombola expressa pela família coesa está fortalecida no Amapá. Possuem uma 

representatividade muito forte. Há quem levante em favor deles e trabalha em prol do 

movimento negro e quilombola no Amapá. Por outro lado, há quem diga que está a favor, 

porém, têm se associado aos grandes produtores, esboçando projetos de desenvolvimento 

pautados na produção de grãos que conflitam com o interesse territorial e ambiental dos 

quilombos, pois é uma atividade de concentração de capital e não produz riqueza para a maior 

parte da população. 

Conflitos entre familiares por vezes ocorrem, principalmente, em relação aos que vivem 

em Macapá e não querem que os pais virem quilombolas, como áreas do Maruanum, Igarapé 

do Lago, também aconteceu em Ambé, São Pedro dos Bois e Campina Grande. Pois visam o 

terreno rural dos pais para uma futura venda. Em alguns casos foi feita a venda para o 

agronegócio. No Ambé ocorreu o caso de um familiar que negociou terras com produtores, 

facilitando a entrada de não nascidos no território quilombola. O Estado também é um 

facilitador, políticos se tornaram posseiros em terras no Ambé, depois também negociaram com 

o produtor de grãos. Outro exemplo foi observado na Comunidade do Rosa, o plantio de grãos 

no território teve o consentimento de membro da comunidade, que negociou parte das terras. 

Geralmente, as posses quando adquiridas pelo agronegócio trazem uma mentalidade de 

uso e ocupação da terra diferente do pequeno agricultor ou extrativista, que faz uso de áreas de 

uso comum para pescar, extrair os frutos, pois faz uso de áreas que vão além do campo da sua 

moradia, áreas que compõem o território necessário para sua sobrevivência. As áreas que 

estavam sendo ocupadas, onde a extração e a pesca aconteciam, são cercadas e proibidas. 

Coloca-se a cerca e delimita-se junto à placa “proibido caçar, pescar e apanhar açaí”.  Com a 

chegada do novo ocupante, ele delimita o seu lote, sua área, proibindo a entrada. O caseiro de 

alguma propriedade diz: “não pode mais entrar, isso aqui é do meu patrão”. Ou seja, as áreas 

que são de uso comunitário passam a ser propriedade de alguns, inviabilizando a sobrevivência 

a partir da terra. 
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O que é viver no Ambé? Muitos familiares que se deslocaram para Macapá para estudar 

e foram criados a partir do trabalho de seus pais na comunidade. O Ambé é uma comunidade 

próspera, uma comunidade muito unida, mantém sua identidade com a relação estabelecida com 

a terra, a criação de gado, cavalos e pequenos animais, e agro extrativismo. Além de maior e 

um dos mais prósperos quilombos do Amapá, os filhos dos membros das comunidades se 

tornaram engenheiros, advogados, professores, padre. Os mais velhos, que permaneceram na 

comunidade, têm a certeza e o orgulho de terem “criado bem” seus filhos. 

A maioria das pessoas que vive na comunidade é formada por idosos, os herdeiros da 

terra. É uma comunidade relativamente grande. E todos os entrevistados possuem casa na 

cidade, mas o seu lugar preferido é a moradia na Vila do Ambé, onde estão acostumados com 

a rotina de uma vida tranquila cuidando de suas criações, distante da agitação da zona urbana. 

Os membros que moram na cidade estão na comunidade no final de semana ou no período de 

férias. As pessoas na comunidade que vivenciam diariamente são mais os idosos e aqueles que 

trabalham na terra. Os filhos quando alcançam a idade escolar, geralmente o ensino médio e o 

ensino superior, vão para a cidade. 

Ao se percorrer o ramal que dá acesso à comunidade, prevalece o plantio de soja nas 

propriedades do Sr. Wilton Santos Teixeira. Suas terras foram arrendadas para vários 

produtores que estão desenvolvendo a atividade de plantio de grãos. Contudo, as licenças 

expedidas pelo IMAP constam no nome dele, como observado nas placas que existem no trajeto 

do ramal. 

É o IMAP que concede o licenciamento ambiental para qualquer atividade de 

empreendimento na área rural ou urbana de médio ou grande impacto. Segue as normas do 

CONAMA e do COEMA. Por ser um órgão fundiário e ambiental130, o processo de 

licenciamento é somente uma fase da sua atuação. A outra seria o monitoramento da licença. 

Uma gerência é responsável pelo licenciamento e outra gerência responsável pelo 

monitoramento. Se o monitoramento detecta pendência no processo ou na licença, faz a 

fiscalização do empreendimento. 

A não demarcação do território e a demora na titulação das terras quilombolas 

possibilitou que muitas atividades fossem licenciadas em territórios que estão sob litígio, como 

aconteceu no Ambé. Nessa situação, o ofendido teria que entrar com uma denúncia no órgão 

 
130 Atualmente o Setor Econômico do estado do Amapá, que abrange instituições ligadas ao setor 

primário/produtivo, passa por um período de transição no qual o IMAP será extinto tendo suas atividades 

fragmentadas. O setor de terras passará a ser responsabilidade do Amapá Terras e, as atribuições ambientais serão 

absorvidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Amapá (SEMA).  
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para o Estado reverter a licença automaticamente. Contudo, a indefinição de posseiros dentro 

de área de quilombo, ou as propriedades privadas em áreas que têm interesse em se tornar 

quilombo, nessas situações o órgão teria que fazer o cancelamento da licença, o que não ocorre 

na prática. 

As atividades que foram licenciadas para plantio de grãos no território do Ambé situam-

se em terra pública e em propriedade particular. Tanto para a propriedade particular quanto para 

a posse foi apresentado documento oficial, a partir do qual o IMAP expediu a licença ambiental. 

Com relação aos imóveis de propriedade particular havia um documento emitido por um órgão 

oficial registrado em cartório. Para os imóveis de posse, o documento apresentado foi o título 

de domínio expedido pelo INCRA há muitos anos, com valor de transmissão sucessória, no 

qual o comprador adquire a terra e a ele é transmitido esse documento que foi recebido do 

INCRA. Uma vez transmitida a posse, o órgão ambiental a partir do documento apresentado 

faz o georreferenciamento e expede a licença. 

O desenvolvimento e o progresso é o cenário apresentado pelos sojeiros para o Amapá. 

A visão da APROSOJA é de que as comunidades serão impactadas pelo emprego, pela renda, 

pela tecnificação, pela aprendizagem. A ameaça a identidade das comunidades é a pobreza, a 

falta de educação, falta de segurança. E se mais riquezas os quilombolas tiverem mais irão 

preservar e valorizar a própria identidade. 

O Estado tem o interesse de apoiar o plantio de soja, então os conflitos podem aumentar. 

O governo anunciou em janeiro de 2019, que convidou para compor a Secretaria Estadual do 

Desenvolvimento Rural, o produtor rural e presidente da APROSOJA o Sr. Daniel Sebben. A 

Associação foi assumida pelo Sr. Celso Carlos Júnior após eleição da entidade. Com a 

nomeação do empresário, o Governo do estado recebeu uma recomendação do Ministério 

Público Federal pedindo a exoneração do Secretário, afirmando haver conflito de interesses na 

pasta131. 

Embora a legislação ainda não permita, é possível que o próprio quilombola, depois seja 

atraído para arrendar a sua terra para produzir, se a legislação for modificada pelo Estado, um 

instrumento que reveja a questão do uso coletivo e autorize o arrendamento da terra para torná-

la produtiva também, mesmo sendo uma comunidade tradicional. O que futuramente pode 

desviá-la da utilização com atividades econômicas que sejam somente para o sustento da 

comunidade, mas que gerem renda ou que tornem a área coletiva de uso produtivo com uma 

atividade econômica. 

 
131 O empresário Daniel Sebben e a APROSOJA foram citados na operação SHOYU, deflagrada pela Polícia 

Federal em 14 de fevereiro de 2019 e investiga fraudes no setor ambiental. 
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Pereiras, Picanços, Prazeres, a estrutura familiar constituída e a manutenção dos laços 

assegurou a unidade na reivindicação do território. A festa de São Roque é uma das formas de 

manifestação cultural, mas a cultura não se resume a festa, aos costumes. Os instrumentos de 

luta foram se construindo após o decreto de 2003, que possibilitou a demarcação das terras de 

remanescentes de quilombos, reforçando a identidade do grupo. 

Com as observações nas comunidades, percebeu-se que há distinção na condição das 

propriedades da terra dentro das comunidades situadas no eixo fundiário, aquelas que ficam 

entre as Rodovias AP 70 e BR 210. Embora impactadas pelo avanço, a situação fundiária 

diferenciada das comunidades demonstrou estratégias distintas na defesa do território. 

Quilombos titulados como Curiaú e Mel da Pedreira não são impactados de forma direta pelo 

plantio de grãos, entretanto a Comunidade do Curiaú passa por dificuldades para manter a 

tradição pois o avanço do urbano afeta o modo de vida da comunidade. As comunidades que 

estavam com processo de regularização em andamento há muito tempo foram as que mais 

tiveram seus territórios ocupados pelas atividades de plantio de grãos, como Ambé, Ressaca da 

Pedreira, Rosa e São Pedro dos Bois.  

Outras comunidades sem processo no INCRA, como Santo Antônio da Pedreira, não 

solicitaram titulação de propriedade coletiva, possuem muitas áreas tituladas em nome de 

particulares, não há intenção de uso comum. Contudo, parte do território, ao longo da rodovia 

AP 70, está com plantio de soja em andamento. Na comunidade do Santo Antônio da Pedreira 

houve um trabalho da prefeitura dividindo os lotes na comunidade. E ao lado foi criado um 

assentamento. Com as propriedades individuais parece difícil a posse coletiva da terra, uma luta 

coletiva enquanto quilombo. A Comunidade de Santo Antônio da Pedreira pediu a certificação 

e foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, mas não pediu a titulação coletiva das 

terras. 

O trabalho procurou situar no contexto amazônico, a construção das identidades, em 

especial, a quilombola. Apontou também, a nível de país, o movimento quilombola como um 

movimento ascendente na busca por direitos e por demarcação territorial e afirmação da cultura 

negra, mediada pela relação da identidade com o território. 

Esse movimento desdobrou-se no Amapá, onde a herança negra é muito forte desde a 

fundação desse território durante a ocupação colonial portuguesa. Suas raízes são muito fortes, 

as instituições e o movimento político também.  

O estudo do território possibilitou compreender o saber do território quilombola, que 

expressa os valores, que expressa um conhecimento coletivo, que revela uma situação 

vivenciada pela comunidade com conflitos no seu território há algum tempo. 
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As lembranças apontaram sempre para os conflitos com a Fazenda Santa Bárbara e com 

a indefinição das terras com São Pedro dos Bois. O primeiro resolvido com intervenção da 

justiça foi temporário, outros como visto, estão há mais de uma década sem uma solução 

satisfatória, pois há terras sobrepostas com o quilombo vizinho. A solução da questão com os 

plantadores demandará mais tempo. 

Na Comunidade do Ambé, seu território concreto e simbólico, é marcado pelos conflitos 

territoriais, em especial, aqueles que foram significativos para a afirmação da identidade 

quilombola, bem como os conflitos observados no presente. 

O conflito territorial põe em questão: quem eu sou como quilombola? Qual o meu lugar 

na sociedade? De onde venho e quais são meus ancestrais? Onde começa “minhas terras” ou o 

território ocupado por meus ancestrais? Influenciando diretamente na identidade, pois sem o 

domínio sobre suas terras, o desenvolvimento das atividades cotidianas fica inviabilizado. Com 

a disposição constitucional dos direitos territoriais específicos, inicia o processo de afirmação 

identitária o que acena a possibilidade de titulação das terras ocupadas. 

Embora as terras ocupadas sejam declaradas terras dos ancestrais dos membros da 

Comunidade do Ambé, não há mapas históricos que confirmem essa relação. O que existe é 

uma memória baseada no que alguns membros mais antigos disseram e que foi repassado para 

as gerações futuras.  

Atualmente, permanece o conflito no Ambé entre sojeiros e quilombolas. A definição 

de terras com os posseiros será resolvida com a publicação do RTID e após o prazo de 90 dias, 

muitas posses serão liberadas no território da comunidade. Para os títulos de propriedades 

particulares, a desapropriação será mais complicada, pois gera custos financeiros aos cofres 

públicos. Para os demais quilombos que não tiveram suas terras demarcadas até a data da Lei 

de transferência das terras da União para o Estado, o imbróglio ainda é complexo, devido à 

fragilidade fundiária que se observa hoje no Amapá. As terras estão na matrícula da União e, 

após a exclusão das áreas definidas em Lei, passarão à matrícula do Estado que dará 

continuidade aos processos de titulação de territórios quilombolas. Como e quando esse 

processo será resolvido é difícil dizer. 

O Ministério Público Federal realizou uma reunião no dia 30 de agosto de 2018132, a 

pedido do procurador Dr. Alexandre Parreira133, com participação da Advocacia Geral da 

 
132 Estive presente na reunião como ouvinte a convite do procurador. 
133 O procurador constava nas pessoas que compõem os entrevistados desta pesquisa como representante do MPF, 

inclusive forneceu termo de anuência, devido falta de agenda para me atender individualmente e conceder a 

entrevista esta não foi realizada, mas recebi o convite da sua secretária para participar desta reunião.  
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União, Superintendência do Patrimônio da União, CPT e presidente da associação quilombola 

do Ambé. Como relatado, são inúmeros processos envolvendo conflitos territoriais no Amapá, 

essa reunião foi para tratar, especificamente, da questão das terras no Ambé, pois havia muitos 

processos tramitando naquele órgão e havia necessidade de tomar conhecimento para dar os 

encaminhamentos e a celeridade nos processos que tratassem do mesmo tema. 

O Ministério Público Federal informou que há duas frentes que tratam da temática, uma 

para tratar da venda de terras em território quilombola e outra para tratar das grilagens. A 

reunião era para dirimir dúvidas quanto a inúmeros processos a respeito do mesmo tema, 

conflitos em terras quilombolas, que conformam ações individuais e ações coletivas. A ideia é 

tomar conhecimento dos processos com assuntos em comum para julgá-los em conjunto, 

evitando o acúmulo de julgados sobre a mesma área. Ao final da reunião, o Procurador Geral 

Federal repassou ao INCRA a tarefa de resguardar as áreas pretendidas para a demarcação 

quilombola e que elabore um relatório e o remeta expondo o seu planejamento para a 

regularização das terras pleiteadas pelas comunidades.  

O presidente da Associação do Ambé Sr. Antônio José Coutinho Pereira que tomou 

posse em junho de 2018, estava presente na reunião e informou que continuam ocorrendo 

apropriações por posseiros em áreas no entorno do lago do Peixe Boi, com construções de áreas 

de banhos e lazer por esses supostos novos proprietários, ele entrou com processo de denúncia 

e anexou fotos de antes e depois nessa área, expondo as novas ocupações.  

Como visto, as lutas jurídicas mais recentes no Ambé envolvem novos posseiros que 

construíram casas na beira do lago do Peixe-boi, para atividades de lazer nos fins de semana, 

aumentando o número de ocupações nas terras do quilombo. O presidente da AMPREQUA 

entrou com processo informando a justiça dessas novas ocupações, pois os balneários que já 

existiam constam no relatório fundiário e serão possivelmente desocupados, pois pertencem em 

sua maioria a empresários.  

A tese inicial apresentada de que os conflitos põem em questão o que é ser quilombola, 

isto é, os conflitos territoriais relacionados às ocupações pelos sujeitos “de fora” “ameaçam” a 

identidade quilombola, foi confirmada. Porque negado o direito a terra e as atividades 

cotidianas de sobrevivência, a comunidade é afetada, o que gerou disputas e a necessidade da 

regularização fundiária. Do mesmo modo, quando houve a afirmação da identidade quilombola 

pelos moradores da Comunidade do Ambé, também ocasionou conflitos territoriais com os 

sujeitos “de dentro”, familiares, que com direito às terras queriam mantê-las em uso particular. 
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Compreende-se que a existência do conflito territorial evidenciou a identidade 

quilombola, que se expressa no território como identidade territorial, devido aos modos 

diferenciados de apropriação e relações de poder no território. 

A pesquisa objetivou compreender a relação entre conflitos territoriais e identidade 

quilombola da Comunidade do Ambé, no Estado do Amapá. Desse modo, o primeiro objetivo 

específico que se constituía em interpretar a natureza dos conflitos territoriais presentes na 

Comunidade foi contemplado. Pois verificou-se que estes se constituem de diversas naturezas: 

conflito pela regularização das terras que estão sobrepostas por posseiros e pela Comunidade 

do São Pedro dos Bois; conflito institucional uma vez que o Estado promove uma política 

econômica que conflitua com a necessidade de reconhecimento dos direitos territoriais dos 

quilombolas sobre as terras; conflitos ambientais pelo uso de agrotóxicos; conflitos no 

ordenamento territorial entre a União e o Estado.  

Com base na natureza dos conflitos identificados foi possível alcançar o segundo 

objetivo específico, que foi elucidar como os conflitos “ameaçam” a identidade quilombola. 

Quando há o avanço da fronteira sobre as terras ocupadas na região da Pedreira, há pressão 

fundiária sobre aquela região e o sobre o modo de vida das comunidades rurais ali situadas, 

dentre estas, a Comunidade do Ambé. A ameaça sobre a identidade se expressa na perda da 

tradição, na dimensão simbólica com base territorial que se enraízam seus valores e por meio 

do qual se afirma a sua identidade. 

O objetivo específico que se propôs analisar as estratégias de enfrentamento dos 

quilombolas e não quilombolas diante dos conflitos territoriais, também foi contemplado. 

Constatou-se que em defesa do território os sujeitos da Comunidade do Ambé recorrerem ao 

reconhecimento étnico para reivindicar o reconhecimento do território. Entre as estratégias de 

enfrentamento está o acionamento da FCP, do INCRA, do MPF e da Justiça Federal. A 

associação e os grupos familiares são estruturas importantes que mantém os laços e assegura a 

unidade na reivindicação. 

A hipótese da existência do conflito territorial se confirmou, pois nos depoimentos 

apareceram conflitos desde 2003 pela disputa territorial dos limites com a Fazenda Santa 

Barbara e com a Comunidade de São Pedro dos Bois. Além disso, confirmou-se a existência de 

conflito territorial entre o Sr. Joel e os plantadores de grãos. A hipótese de segunda residência 

foi confirmada, pois familiares possuem na comunidade casa a qual frequentam somente aos 

fins de semana. Por fim, a identidade quilombola foi acionada, e pela existência da cultura, 

criou-se um território, e pelo território é que se exprime essa relação simbólica do sujeito. 

corroborando com a ideia de que há uma identidade territorial da comunidade,  
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A pesquisa expressa um momento do conflito territorial, sobre a fronteira quilombola 

do Ambé, porém não esgota o tema. E abre possibilidade para a reflexão e novos estudos nas 

comunidades que estão com a vida comunitária e a identidade ameaçadas, pois o território é 

onde se dá suas relações, onde constroem suas vivências e sentimentos de pertencimento. 
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ANEXOS – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)134 

 

 
134 Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem obedecer às Resoluções 466/2012 e/ou 510/2016 da 

CONEP/CEP. Os projetos de pesquisa devem ser formulados tendo em vista essas Resoluções e deverão ser 

submetidos ao CEP/UFG. Nesse sentido, o projeto de pesquisa foi submetido ao CEP registrado no CAAE: 

85738418.8.0000.5023, para sua apreciação, e foi aprovado de acordo com o número do Parecer 2.616.657 de 24 

de abril de 2018 (anexo). 
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APÊNDICE A – TCLE 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE135 
 

O senhor/senhora está sendo convidado a participar, como voluntário (a), da pesquisa: 

Conflitos territoriais e identidade quilombola da Comunidade Ambé no estado do Amapá. 

Meu nome é Liliane Rodrigues Soares, sou a pesquisadora responsável, doutoranda no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), 

da Universidade Federal de Goiás. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se o Sr. ou Sra. aceitar fazer 

parte desse estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que 

uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. 

Esclareço que em caso de recusa na participação, o senhor/senhora não será penalizado 

(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas com a pesquisadora responsável por e-mail: lilianesoares@unifap.br ou por meio 

de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (096) 98129-1116.  

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, no telefone (62) 3521-1215. 

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 O presente estudo faz parte de uma pesquisa, em nível de doutorado, do Programa de 

Pós-graduação do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

 
135 Mediante ofício expedido pela Secretaria da Pós-Graduação da UNIFAP, com assinatura da coordenadora do 

DINTER, foi solicitado o Termo de Anuência para cada instituição participante que seria entrevistada por meio do 

seu representante. Para as lideranças foi elaborado o TCLE, as quais eram informadas da pesquisa e de como seria 

sua participação, as quais tomaram ciência e assinaram autorizando a publicação das informações prestadas. Todas 

as lideranças gentilmente aceitaram participar da entrevista na ocasião em que foi feito o primeiro contato. As 

instituições também, gentilmente, colaboraram com a entrevista, exceto o Ministério Público Federal, que 

concedeu o Termo de Anuência, porém não foi agendado entrevista por parte da instituição. 
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1.1 Título da Pesquisa:  Conflitos territoriais e identidade quilombola da Comunidade Ambé 

no estado do Amapá.  

1.2 Pesquisador Responsável: Liliane Rodrigues Soares 

1.3 Orientadora: Ana Cristina da Silva. 

1.4 Telefone para contato: (96) 98129-1116  

1.5 Correio eletrônico: lilianesoares@unifap.br 

 

2. Justificativa: Ao participar da pesquisa você poderá contribuir para a produção de 

conhecimento sobre a comunidade investigada, no reconhecimento e resgate da história, pois 

são poucas as informações sobre a dinâmica sócio espacial dos territórios quilombolas e da 

construção de suas identidades. A sua contribuição por meio das narrativas constitui-se fonte 

viva para construção desse conhecimento.  

 

3. Objetivos: Compreender a relação entre conflitos territoriais e identidade quilombola na 

comunidade Ambé, no Estado do Amapá. Interpretar a natureza dos conflitos territoriais 

presentes nas comunidades estudadas. Elucidar como os conflitos “ameaçam” a identidade 

quilombola. Analisar as estratégias de enfrentamento diante dos conflitos territoriais. 

 

4. Procedimentos utilizados na pesquisa: Sua participação nessa pesquisa ocorrerá a partir da 

realização de uma entrevista, realizada por um gravador de voz, que será feita na data e local 

escolhidos por você.  A conversa será direcionada para questões referentes às vivências, ao uso 

coletivo, às relações de parentesco, às manifestações culturais e suas espacialidades; mudanças 

ocorridas na comunidade após a obtenção da certificação do território quilombola ou 

perspectivas quando houver a regularização fundiária; percepções sobre os conflitos, a 

identidade e a importância da terra para o modo de vida da comunidade. 

Não haverá nenhum questionamento sobre a veracidade dos depoimentos, pois o 

importante será a capacidade de construção dos relatos e o que eles revelam sobre a 

comunidade. Todo o diálogo será realizado pressupondo respeito à alteridade, deixando-se fluir 

os relatos, sem interrupções desnecessárias. Serão respeitados os momentos de silêncio e 

esquecimento. Importante ressaltar, que não serão realizadas entrevistas com menores de idade. 

 Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos antes, durante, e depois da 

realização da pesquisa e sobre a metodologia utilizada, a transcrição e interpretação das 

entrevistas ou quaisquer outras informações referentes ao estudo. 
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 A coleta dos depoimentos será nos meses de junho e julho do ano de 2018. A divulgação 

dos depoimentos será feita no texto da tese, além de publicações em artigos científicos e 

apresentação de trabalhos em eventos científicos, garantindo-se o sigilo da identificação dos 

participantes quando assim desejar. 

Após a conclusão do estudo, os resultados da pesquisa serão socializados aos 

participantes da pesquisa e membros da comunidade, em local e data a serem definidos pelas 

lideranças quilombolas. 

Você tem total liberdade de recursar-se a participar ou retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa sem qualquer tipo de penalidade. 

 

5. Sobre sua participação: 

1. Informamos que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação na pesquisa; 

2. Não há previsão de risco físico ao participar da pesquisa; 

3. Há um risco psicológico, pois caso se sinta desconfortável com alguma pergunta que lhe 

traga recordações dolorosas, o senhor ou a senhora tem total liberdade para excluir 

questionamentos que não queira responder ou não participar da pesquisa; 

4. Manteremos sigilo sobre todas as informações confidenciais da pesquisa, bem como a 

privacidade dos entrevistados. No trabalho final, não divulgaremos o nome, colocaremos nomes 

fictícios, caso seja necessário. Por outro lado, caso seja de seu interesse, o colocaremos 

mediante sua manifestação e autorização; 

5. A participação na pesquisa não gerará nenhum tipo de despesa financeira ao entrevistado; 

6. Caso seja do entendimento do entrevistado, poderá pedir ressarcimento por danos morais ou 

materiais decorrentes de sua participação na pesquisa. 

 

O Sr. ou Sra. poderá se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase, sem penalidade alguma. 

 

1.2.  Consentimento da Participação da Pessoa como participante da Pesquisa: 
 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF/ n.º ......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “Conflitos territoriais e identidade quilombola da Comunidade Ambé no 

estado do Amapá.” Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, 
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ainda, devidamente informada e esclarecida, pela pesquisadora responsável Liliane Rodrigues 

Soares, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

 

Macapá, ........ de ............................................ de 2018. 

 

 

Autorização para captura e divulgação de imagens: 

 
(      ) Permito a captura e divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(       ) Não permito a captura e publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Manifestação de interesse na publicação do nome nos resultados publicados: 

 
(     ) Gostaria de ser identificada na publicação dos resultados da pesquisa. Autorizo. 

(       ) Não gostaria de ser identificada na publicação dos resultados da pesquisa. Não autorizo. 

 

 

 
 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA AS LIDERANÇAS 

QUILOMBOLAS 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA136 

 

Questões orientadoras para as lideranças quilombolas 

  

1. O que é ser quilombola para o (a) senhor (a)? 

2. Como foram demarcadas as terras quilombolas? 

3. Quais são os usos das terras quilombolas? 

4. Quais são os conflitos existentes na comunidade? 

5. Por que os conflitos acontecem? 

6. Como a comunidade soluciona os conflitos? 

7. Como os conflitos ameaçam a identidade quilombola? 

8. Como o(a) senhor(a) percebe a presença do Estado e suas políticas públicas no 

quilombo? 

9. Que melhorias você acredita obter após o quilombo ter seu território regularizado pelo 

INCRA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 O roteiro utilizado, se encontra no apêndice deste trabalho, foi elaborado durante o a elaboração do projeto, 

direcionando um conjunto de questões norteadoras para conduzir a entrevista. A entrevista previa uma amostra de 

25 participantes da pesquisa, com garantia de sigilo e anonimato caso assim o desejassem, também foi feita 

solicitação de autorização para uso de imagens como fotografias que foram produzidas. A lista de entrevistados 

compreendia: 1 do MPF; 1 da CPT; 1 do IMAP; 1 do INCRA, 1 da APROSOJA-AP, 1 Antropólogo; 7 Lideranças 

quilombolas; 5 Ocupantes/posseiros no Ambé; 4 Membros quilombolas do Ambé; 2 Ocupantes/proprietários 

particulares no Ambé. Para cada grupo previsto na amostra foi elaborado um roteiro de questões e para cada 

instituição um termo de anuência, que estão no apêndice deste trabalho. Foram realizadas 13 entrevistas: com 1 

representante da CPT; 1 do IMAP; 1 do INCRA; 1 da APROSOJA-AP; 1 antropólogo; 3 lideranças quilombolas, 

4 membros quilombolas do ambé; 1 ocupante/proprietário particular no Ambé. 
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APÊNDICE C – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O REPRESENTANTE DO 

INCRA 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

Questões orientadoras para o representante do INCRA 

 

1. Qual a atuação do INCRA nos territórios quilombolas? 

2. Houve um aumento no número de processos requerendo a demarcação dos territórios 

de comunidades quilombolas no Amapá? 

3. Quais regiões ou áreas do Estado, em sua maioria, tem requerido a regularização de 

terras quilombolas? 

4. Quais as dificuldades encontradas pelo INCRA para a elaboração dos RTID das 

comunidades quilombolas? 

5. Como é feita a escolha do antropólogo destinado a produzir os laudos das comunidades 

quilombolas? 

6. Como o estudo antropológico auxilia o INCRA na elaboração do RTID? 

7. Quais os conflitos ou disputas verificadas nas comunidades quilombolas? 

8. Quem são os partícipes nos conflitos que envolvem as comunidades quilombolas? 

9. Em que estágio se encontra o processo de regularização da comunidade quilombola do 

Ambé?  

10. Quais os aspectos mais significativos a titulação trará para os quilombolas do Ambé? 

11. Que processos, entraves e/ou conflitos apresentam-se no processo de titulação das terras 

do Ambé? 

12. De que maneira a titulação irá impactar na organização das terras de quilombolas e não 

quilombolas do Ambé? 
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APÊNDICE D – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O REPRESENTANTE DA 

APROSOJA-AP 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para o representante da APROSOJA-AP 

 

 

1. Quais atividades econômicas a APROSOJA desenvolve no Amapá? 

2. Como são adquiridas as terras de usufruto da APROSOJA-AP? 

3. Qual a finalidade das terras adquiridas pela APROSOJA-AP? 

4. Em quais áreas do Amapá a produção de grãos tem se estabelecido atualmente? 

5. Quais fatores determinam a seleção das terras para o cultivo de grãos nas áreas situadas 

ao longo da rodovia BR 210 e AP 070? 

6. Quais os entraves encontrados pelos produtores em relação às comunidades do entorno 

as terras de cultivo de grãos? 

7. Existem conflitos territoriais entre produtores de soja e comunidades do entorno?  

8. Como se encontra a situação das terras de produção de soja na comunidade do Ambé? 

9. Como é a relação da APROSOJA-AP com os quilombolas do Ambé? 

10. Existem disputas envolvendo a APROSOJA-AP e o território quilombola do Ambé? 

11. Por que os conflitos acontecem? 

12. Como a APROSOJA -AP atua na mediação dos conflitos? 

13. De que maneira a regularização fundiária do Ambé pode afetar a produção de grãos 

naquele território? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

APÊNDICE E – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O REPRESENTANTE DA 

CPT 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para o representante da CPT 

 

 

1. Quais fatores tem ocasionado os conflitos por terra no Amapá? 

2. Como os conflitos territoriais envolvendo quilombolas situa-se no âmbito dos 

conflitos por terra no Amapá? 

3. Quais áreas têm registrado um número mais expressivo de ocorrência de conflitos 

territoriais? 

4. Qual a relação da CPT diante das terras quilombolas? 

5. Quais os conflitos mais comuns encontrados envolvendo terras quilombolas? 

6. Que motivos geram tais conflitos? 

7. Como a CPT trata esses conflitos? 

8. Quais as orientações dadas pela CPT para as comunidades quilombolas que estão 

em situação conflituosa? 
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APÊNDICE F – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O REPRESENTANTE DO 

IMAP 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para o representante do IMAP 

 

 

1. Qual especificamente a função do IMAP sobre o ordenamento das terras no Amapá? 

2. Qual os tipos de licenciamento de terras que o IMAP executa? 

3. Como o IMAP fiscaliza se o uso das terras corresponde as licenças concedidas por 

este Instituto? 

4. Há conhecimento sobre conflitos territoriais envolvendo quilombolas ocasionados 

pelo licenciamento de atividades em suas terras? 

5. O IMAP possui alguma atuação dentro das terras quilombolas? 

6. Quais as ressalvas ou cuidados que o IMAP tem ao realizar licenciamentos em 

territórios quilombolas que estão em processo de regularização fundiária?  

7. Qual a quantidade de solicitações de licenciamento de atividades existentes para a 

área rural de Macapá que acompanha o eixo das rodovias BR 210 e AP 070? 

8. Qual a natureza dos licenciamentos que foram concedidos nas terras da Comunidade 

do Ambé? 
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APÊNDICE G – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA O REPRESENTANTE DO 

MPF 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para o representante do MPF 

 

 

1. Qual o papel do Ministério Público Federal concernentes às comunidades 

quilombolas? 

2. Qual a via de acesso das comunidades quilombolas ao Ministério Público Federal? 

3. Quais situações instigam a necessidade desse acesso à Justiça Federal? 

4. Quais conflitos são apresentados entre as pautas tratadas pelo Ministério Público 

Federal e comunidades quilombolas? 

5. Existem processos abertos que se referem a situações conflituosas na comunidade do 

Ambé? 

6. Quais são os atores envolvidos nos conflitos? 

7. Como o Ministério Público atua para mediar as situações conflituosas? 
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APÊNDICE H – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ANTROPÓLOGA 

RESPONSÁVEL PELOS LAUDOS 

 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para o (a) antropólogo (a) responsável pelos laudos das 

comunidades quilombolas 

 

1. Como é feita a escolha do antropólogo para produzir os laudos das comunidades 

quilombolas? 

2. Qual a importância desses laudos para o reconhecimento das identidades quilombolas? 

3. Quais as dificuldades encontradas na elaboração dos laudos? 

4. Qual os procedimentos metodológicos utilizados para abordar o território e a identidade 

nos quilombos? 

5.  Há diferenças nas identidades apresentadas diversas comunidades quilombolas? 

6. Há divergências no auto reconhecimento dentro de uma mesma comunidade quilombola 

pelos seus membros? 

7. Quais aspectos se fazem mais presentes nos discursos daqueles que assumem a 

identidade quilombola? 

8. Quais as justificativas apresentadas por aqueles que não se reconhecem como 

quilombolas dentro do quilombo? 

9. Como ocorreu a produção do laudo antropológico da comunidade quilombola do Ambé? 

10. Há discordâncias e/ou tensões entre os membros da comunidade sobre a sua 

identificação como quilombola? 
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APÊNDICE I – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA OS NÃO NASCIDOS NA 

COMUNIDADE DO AMBÉ 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para os não nascidos na Comunidade do AMBÉ 

 

1. Como é viver na comunidade do Ambé? 

2. Onde vivia antes de vir para a comunidade?  

3. Você ainda possui outra moradia fora da comunidade? 

4. O que motivou sua mudança para a comunidade? 

5. Você se autodeclara/reconhece como quilombola? 

6. Há quanto tempo você vive na comunidade? 

7. Qual o significado desse território para você? 

8. Como é a sua rotina aqui na comunidade? 

9. Quais atividades econômicas você realiza na comunidade? 

10. Qual o seu lugar preferido no Ambé? 

11. De que maneira o(a) senhor(a) participa das festas religiosas do Ambé? 

12. Quais são as regras a serem seguidas no quilombo do Ambé? 

13. Quais atividades ou vivências você considera mais significativas para representar a 

identidade quilombola no Ambé? 

14. Como é a sua relação com a vizinhança ou com os familiares nascidos no quilombo? 

15. O(a) senhor (a) vivenciou ou vivencia algum tipo de conflito relacionado ao território? 

16. Quem está ou esteve envolvido nesses conflitos? 

17. Quais os motivos dos conflitos? 

18. O que está sendo feito para solucionar os conflitos existentes? 

19. Quais resultados você espera com a regularização fundiária quilombo do Ambé? 
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APÊNDICE J – QUESTÕES ORIENTADORAS PARA OS NASCIDOS NA 

COMUNIDADE DO AMBÉ 

 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Questões orientadoras para os nascidos na Comunidade do AMBÉ 

 

 

1. Como é viver na comunidade do Ambé? 

2. Há quanto tempo você vive na comunidade? 

3. Você possui moradia fora da comunidade? 

4. Quais as lembranças mais significativas que você vivenciou neste território? 

5. Como é a sua rotina aqui na comunidade? 

6. Quais atividades econômicas você realiza na comunidade? 

7. Qual o seu lugar preferido no Ambé? 

8. De que maneira o senhor(a) participa das festas religiosas do Ambé? 

9. Quais são as regras a serem seguidas no Ambé? 

10. Quais atividades ou vivências você considera mais significativas para representar a 

identidade quilombola no Ambé? 

11. A partir de quando vocês passaram a falar da identidade quilombola na comunidade? 

12. Quais situações vivenciadas no quilombo tornaram o reconhecimento das terras uma 

necessidade imediata? 

13. O que você pensa sobre a volta dos familiares para o quilombo? 

14. Como é a sua relação com a vizinhança ou com os familiares que chegaram depois na 

comunidade do Ambé? 

15. Como é sua relação com os que não se reconhecem/declaram quilombolas? 

16. Já vivenciou ou vivencia algum tipo de conflito relacionado ao território quilombola? 

17. Quem está ou esteve envolvido nesses conflitos? 

18. Quais os motivos dos conflitos? 

19. O que está sendo feito para solucionar os conflitos existentes? 

20. Quais resultados você espera com a regularização do quilombo do Ambé? 
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APÊNDICE K 137 

 

Entrevista realizada em 15 de maio de 2018, na secretaria da CPT/AP, município de 

Macapá.  

Nome: Padre Sisto Magro. Idade 56 anos. Atua desde 1989 no Amapá. 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares  

Liliane: Bom dia Padre Sisto! Eu queria primeiro agradecer pela colaboração na entrevista. Eu 

montei um roteiro de questões para conversar um pouco a respeito dos conflitos por território 

na Comunidade do Ambé e algumas questões, mais gerais, têm a ver um pouco com os conflitos 

de terra no Amapá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses conflitos. 

Padre Sisto: Os conflitos de terra no estado do Amapá,... eles remontam a tempos antigos 

ainda. Já na década de [19]70, com a chegada da AMCEL [Amapá Florestal e Celulose S.A.] 

aqui no estado do Amapá, nós já tivemos um primeiro grande embate de conflitos, quando 

praticamente, através de uma licitação de terras, cerca de 200 mil hectares foram entregues ao 

agronegócio do pinho na época, né?. Então, várias famílias que estavam presentes lá, o próprio 

edital dizia que tinham que ser excluídas essas famílias, na verdade nós sabemos que não teve 

exclusão nenhuma não, teve é na verdade compactuamento ou pior ainda despejo dessas 

famílias que de uma hora para outra se encontraram dentro de área titulada pela empresa 

AMCEL. Esse foi o primeiro grande conflito que aconteceu no estado do Amapá no final dos 

anos [19]70 e início dos anos [19]80. Antes ainda, já a ICOMI [Indústria e Comércio de 

Minérios S.A.] chegando na Serra do Navio tinha provocado conflitos com posseiros, mas não 

foi lá essa grande coisa, a AMCEL já teve um impacto maior nesse ponto de vista. Em seguida, 

nós tivemos em [19]95, a AMCEL, que produzia pinho, vendeu pra CHAMFLORA pra 

CHAMPION [hoje International Papers, é uma empresa de capital estrangeiro] aí a essa altura 

a empresa passou do lado de lá do Araguari, até então ela estava do Araguari pra Macapá, 

vamos dizer, era município de Macapá, que hoje já é Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias e 

Itaubal, mas em [19]95 com a passagem pro grupo CHAMFLORA. A CHAMFLORA, 

começou a se estender também nos municípios de Tartarugalzinho, Amapá e Pracuúba, e nós 

já tivemos uma grande safra de conflitos que se resolveram mais ou menos amigavelmente em 

 
137 Após a aprovação do CEP as entrevistas ocorreram em dois momentos, durante o mês de maio e o mês de 

agosto de 2018. O primeiro momento foi no mês de maio de 2018, momento em que foram realizadas as entrevistas 

iniciais e, posteriormente, as demais aconteceram no mês de agosto de 2018. As entrevistas com as lideranças e 

demais membros das comunidades ocorreram na residência dos entrevistados. E com os representantes de 

instituições a entrevista ocorreu no prédio onde funciona cada órgão. Todos os encontros foram realizados 

mediante agendamento prévio.  
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[19]98, em [19]97 e [19]98, quando a CHAMFLORA reconheceu a posse de vários pequenos 

agricultores que lá já estavam. Só que em 2007 a então dona da AMCEL, voltou a ser AMCEL, 

Amapá Celulose, embora já a produção fosse eucalipto, em 2007 quem adquire o pacote 

acionário maior do lucro é uma firma japonesa Marubeni Corporation, que a partir de 2009 

depois de ter conseguido a o ISO138, que é o licenciamento ambiental pra ela fazer, ISO 14000, 

parece uma coisa dessa, ela começou a colocar de novo os agricultores na justiça dizendo que 

estavam lá dentro, desconhecendo os acordos que tinham sido feitos em [19]98, em 1998 pela 

empresa a CHAMFLORA. É em 2004, por essa época começa a aparecer o agronegócio, o 

agronegócio local, né?! Enquanto a empresa CHAMFLORA é estrangeira, primeiro é 

americana, depois japonesa; o agronegócio do arroz, no início em 2004, da Tia Nice é local 

mesmo, ele é brasileiro, embora seja de pessoas do sul do país, mas é brasileiro e já começam 

de novo [os] conflitos por terra, devido esses empresários que vem de fora e se instalam com a 

promessa de que o arroz dele vai resolver o problema da fome no estado do Amapá e tal, etc., 

etc. Em 2012, o local onde era o arroz Tia Nice vira Agrocerrado e nós passamos do arroz para 

a soja, que atualmente é o grande agronegócio que tá provocando conflitos em gentes tantas 

nos municípios de Macapá, como também nos demais municípios: Itaubal, mas também no 

norte, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Amapá é o que mais cria confusão, cria conflitos com 

os pequenos agricultores. E é esse segundo agronegócio alavancado pelo próprio Estado, é o 

Estado mesmo que é o carro forte para a entrada desse segundo tipo de agronegócio, que 

inclusive vem até a se confrontar com a própria empresa AMCEL, né?! Porque as terras que 

eles pretendem são as mesmas terras que a empresa pretende. É campo, não é mata fechada, é 

o campo! 

Liliane: Essa produção, essa entrada das empresas, se dá principalmente nessa faixa de campo 

que é chamada de cerrado, é isso? 

Padre Sisto: Sim, a maioria das empresas que entram vem pro campo, porque o plantio de soja 

você tem que ter campo, não é para ter mata, pode até ter em área de mata, mas o trabalho pra 

limpar área de mata é caro, é muito maior do que uma área de cerrado, onde as plantas são 

muito menores e são muito mais fáceis de serem arrancadas. 

Liliane: Dentro desses conflitos que o senhor relatou, existem muitos conflitos que envolvem 

terras de quilombolas? 

 
138 ISO é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para 

Padronização, em português. A ISO é uma entidade de padronização e normatização, e foi criada em Genebra, na 

Suíça, em 1947. 



226 

 

Padre Sisto: O município de Macapá, o interior do município de Macapá é tudo quilombo 

praticamente. A maior parte das comunidades do interior do município de Macapá são 

comunidades quilombolas. 

Liliane: É diferente um pouco, por exemplo, desses que estão situados aqui ao longo da rodovia, 

daqueles situados ao longo dos rios, difere os conflitos ou não, ou não é relacionado com as 

empresas? 

Padre Sisto: Quilombo no rio você se refere a qual tipo? 

Liliane: Com relação aqui, a parte do Maruanum, daquelas comunidades. 

Padre Sisto: É campo lá. Sim, porque você vai pela BR, pelo campo. 

Liliane: O acesso né? Certo. 

Padre Sisto: O acesso é pelo campo. O que interessa ao agronegócio não são os lugares já 

próximos da beira do igarapé, que são áreas já naturalmente com mata grande, ou então 

interessa a ele no sentido que eles transformam essas áreas em reserva legal pra poder plantar 

mais no campo. Então eles têm que ter área de reserva legal e é a área onde tá a mata maior e 

onde vivem as comunidades locais. Porque o nosso o camponês típico, amapaense, ele não 

ocupa muito a área de campo, ele ocupa mais a área onde tem mata. Então, também você vai 

encontrar a vila do Maruanum, a vila de Igarapé do Lago que já é Santana [município de 

Santana] no caso, são lugares já próximos de mata onde tem água correndo. 

Liliane: Então, no caso, o número de ocorrências de conflitos, se concentram em Macapá ou 

em quais municípios? 

Padre Sisto: Macapá é o município que tem proporcionalmente maior número de conflitos! 

Quanto mais próximos nós estamos do lugar de escoamento, o Porto em Santana, maior é o 

interesse do capital para [a] produção de soja. 

Liliane: Com relação a esses conflitos que acontecem em terras quilombolas, como é que vocês 

tomam ciência desses conflitos? 

Padre Sisto: A gente toma ciência através da comunicação das pessoas de lá... 

Liliane: O pessoal procura ou vocês fazem visitas? 

Padre Sisto: O pessoal procura, as duas coisas na verdade, tem hora que a gente fica sabendo 

só na hora de uma visita [em] lócus, está passando por lá, aí vê lá a placa do agronegócio e aí 

vai lá e pergunta para uma pessoa e já fica sabendo dos conflitos que tão acontecendo nesse 

lugar. 

Liliane: Dentre esses conflitos, quais são os mais comuns que vocês ouvem, que são relatados 

por eles, pelas pessoas? 
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Padre Sisto: É assim, a maioria dessas áreas de campo são lugares aonde não tem um dono, 

até porque essa não é a cultura típica do nosso morador daqui do Amapá: ser dono de imensidão 

de área. Então, cada qual tem o seu pequeno lote e tem áreas que não são de ninguém, ou seja, 

são de uso comunitário. Onde tem, por exemplo, lá no final tem um igarapé, tem um bacabal, 

tem um açaizal, e o pessoal vai lá e faz a extração de bacaba ou de açaí na época adequada ou 

de outras frutas né?! Pode ser o murici ou então o buriti, eles usam o tucumã. Essas áreas de 

uso comum, até para caçar ou então para pescar é que é o, é a maneira de viver do nosso povo 

daqui que não tem cerca. E aí quando chega o pessoal do agronegócio veem aquilo ali que não 

é cercado, eles já trazem a mentalidade lá do Sul. Então vai lá, põe a cerca, e “isso aqui é meu!” 

“Ah eu requeri!” Eu fiz o requerimento!” Sei, mas essa área aqui já estava sendo..., “não, não 

tinha ninguém”, mas já estava sendo ocupada porque o pessoal vai lá faz a pesca, faz a extração, 

né?! E isso eles não entendem e não querem entender de jeito nenhum. Para eles falar de 

quilombo, por exemplo, é uma aberração! Cada qual, cada família tem o seu lote. “Esse aqui é 

o meu!” Já depois do lado de lá tem o do vizinho, aí cada qual faz a cerca e delimita a sua área. 

Já o nosso morador do interior não tem isso, não delimita a sua área. Ele tem o seu campo, mas 

também tem o lugar onde ele caça que é muito maior que o campo dele. Tem o lugar que ele 

vai pescar aonde o igarapé vai muito além do campo. Tem o lugar aonde ele vai apanhar açaí e 

bacaba que vai muito além do campo dele. Ele usa como o vizinho usa e todo mundo usa e 

ninguém se fere por causa disso. Já quando chega o pessoal do agronegócio, vai lá e limita a 

área: “isso aqui é meu, aqui ninguém mais entra!” Proíbe e coloca a placa: “proibido entrar” e 

em alguns lugares chegam até a ser maldosos “proibido caçar, pescar e apanhar açaí”. Lá tem 

uma placa escrito isso. 

Liliane: Ainda especifica o que pode e o que não pode fazer. Nesses casos, quando vocês se 

deparam com essas situações de proibição, vocês fazem algum tipo de recomendação para as 

comunidades com relação a isso, como eles devem agir diante dessas situações? 

Padre Sisto: É porque é assim, quando a gente se depara com esse tipo de situação, bom, o que 

que a gente faz, geralmente depois que acontece isso se instaura um conflito. Você pode colocar 

na placa proibido apanhar açaí, que o caboco que sempre apanhou açaí ele vai apanhar açaí do 

mesmo jeito. Então, acontece que vai chegar o caseiro do fulano que nem mora aqui, mora lá 

no Rio Grande do Sul dele. Ele tem um caseiro aqui que chega e começa o conflito: “não pode 

mais entrar, desculpa! Mas isso aqui é do meu patrão”. E aí nós orientamos a ter um pouco mais 

de cautela, claro, mas ao mesmo tempo de continuar na própria atividade, até porque o fato de 

colocar a cerca não significa que eu sou o dono daquela área ali. E geralmente quando uma 

placa com algum nome ou sobrenome ou alguma coisa, a gente procura também se inteirar da 



228 

 

situação fundiária daquela pessoa. Se tem requerimento no Terra Legal. Se tem o requerimento 

[no] IMAP [Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial]. Se tem alguma coisa, né?! 

E são essas informações que hoje estão sendo escasseadas sobretudo pelo órgão IMAP. Eles 

não fornecem nenhum tipo de informação, né?! Que é uma... claro que eles defendem o 

interesse do agronegócio. O nosso Estado hoje, com o governo que tem, defende os interesses 

do agronegócio. No agronegócio não tem interesse que se saiba da situação fundiária das 

pessoas deles que estão lá. Até porque elas são situações irregulares. Ninguém chega e vai lá e 

põe a cerca: “aqui não entra mais ninguém”. 

Liliane: Não tem nem como fazer a verificação... 

Padre Sisto: Não tem como fazer a verificação, não tem como fazer a verificação! 

Liliane: Se essas placas colocadas lá são de fato... 

Padre Sisto: O que de fato se instala é um conflito, porque aqui sempre foi... o que eles fazem, 

às vezes, eles compram posses. A primeira coisa é ilegal. Aí a gente vai em cima, que se aquilo 

é uma posse, então sendo posse, não podia ser vendida, etc., etc. Quando compram a posse do 

agricultor geralmente é de cinquenta hectares ou cem hectares, aí já leva até onde Deus permite 

a vista da pessoa. Até os famosos quinze módulos fiscais. Eles estendem até onde... até a cerca 

chegar setecentos hectares, mil hectares, depende do módulo fiscal do município. Que é outra 

coisa errada! Isso já configura crime ambiental: “é proibido se apossar de terra pública!” Nesse 

caso... Outra coisa, a posse tem que ser exercida diretamente. A pessoa não exerce a posse, só 

faz colocar a cerca, mas não... Então, são tantas coisas que depois viram denúncias para a gente 

junto aos órgãos, como o Ministério Público tanto o Estadual como o Federal, e é... assim, são 

as coisas que nós fazemos. O que nós vamos fazer é denunciar esses abusos, essas invasões 

ilegais de terra. Antes que outros digam que os outros estão invadindo a terra deles é bom que 

a gente sempre diga...  

Liliane: Eh! Tem que se antecipar para fazer a denúncia. 

Padre Sisto: Tem que se antecipar senão vai acontecer como meu colega lá do Anapú. De tanto 

os fazendeiros dizer que a terra era deles, ou tão invadindo a propriedade deles, a polícia acabou 

colocando o padre na cadeia. Se ele tivesse se antecipado: “não, escuta aí, eles estão invadindo 

de forma ilegal a terra porque não é uma terra titulada pá, pá, pá, talvez as coisas tivessem sido 

diferentes. 

Liliane: Dentro da comunidade do Ambé houve muitas denúncias em relação a conflitos? 

Padre Sisto: Eh... eu acabei me encontrando com alguns deles lá no INCRA mesmo por outros 

motivos. O pessoal do Ambé já tem uma consciência. Eles já estão, desde 2004 que eles litigam. 
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Desde quando que chegou a Tia Nice139 lá para tomar. São as primeiras terras “griladas” entre 

aspas. Há algumas que são tituladas e não são griladas. Mas as outras são posses onde teve 

intervenção de político lá dentro. Tem uns políticos que andaram ocupando de forma ilegal 

aquelas terras e hoje já transferiram a outras pessoas mais ligadas ao agronegócio. Político não 

trabalha a terra, né?! Não sabe pegar nem no cabo de enxada! Embora eles se definam 

agricultores de carteirinha, mas não sabem pegar num cabo de enxada, muito menos ainda 

trabalhar de trator e com cultura extensiva de plantas como a soja. 

Liliane: Lá dentro do Ambé também tem a questão de muitos balneários? 

Padre Sisto: Por ser uma área próxima de Macapá, é uma área onde o pessoal vai fazer 

balneário. Também uma questão que tem que ser vista. Quantas dessas áreas aí cumprem com 

a função social que é a agricultura de subsistência. Hoje a gente sabe, eu conheço gente que até 

pessoa aqui da cidade da igreja mesmo de Macapá, que tem área lá. Eles não afetam muito a 

vivência das pessoas lá porque de qualquer maneira o balneário é um lugar restrito. Agora, 

quando chega o cara do agronegócio que me faz uma... bota ali o papel dizendo que é dono de 

setecentos hectares ou então mil hectares e, enfim, aí ele acaba... essas são as pessoas que 

acabam entrando em conflito com os moradores mais do que os banhantes de final de semana. 

Embora a terra não é feita para tomar banho não, é feita para trabalhar e produzir alimento para 

subsistência. 

Liliane: Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dos conflitos que havia comentado, 

com relação aos familiares, porque dentro das comunidades quilombolas aparentemente há 

muitos conflitos entre os familiares. 

Padre Sisto: Sim, há conflitos com os familiares que residem há muito tempo aqui em Macapá 

e não querem absolutamente que os pais deles no interior vendam, perdão, virem quilombolas! 

Querem exatamente que as áreas Maruanum, Igarapé do Lago que mais aí nós temos... temos 

comunidades muito antigas: Ambé, São Pedro dos Bois... 

Liliane: Campina Grande. 

Padre Sisto: Campina Grande. Eles não querem que os pais sejam quilombolas, porque eles já 

têm a vida deles de qualquer maneira já garantida aqui em Macapá e, já o terreno dos pais deles 

é visado para futura venda. Então, eles consideram isso como um bem particular dos pais deles 

que pode até futuramente ser alienado após a morte dos pais. Então, eles não têm nenhum 

interesse que vire, que aquela área vire quilombo. Disso, cabe dizer do fato de não poder alienar 

a terra é... A visão deles já aqui de cidadãos macapaense é o progresso. Essa visão, vamos dizer 

 
139 Marca de arroz de agricultores do Sul, a produção se instalou em Macapá, com plantio do grão no interior do 

Estado do Amapá. 
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fantástica, surreal de que o progresso também passa pelo agronegócio, pela extensão da cultura 

da soja, essas coisas aí. E que nós sabemos que hoje os dados fornecem uma outra visão 

totalmente diferente. O agronegócio como concentração de capital e não como produção de 

riqueza para [a] maior parte da população! 

Liliane: O senhor acredita que essa sobrevivência das comunidades quilombolas, isso é 

importante para manter viva a história e a cultura dessas comunidades? 

Padre Sisto: Primeiramente, quem está lá no interior ao contrário do que dizem empresários e 

políticos aqui de Macapá e outras pessoas... quem mora no interior passa muito melhor do que 

aqueles que estão aqui na cidade, isso é sem dúvida alguma. Não conheço ninguém do interior 

que passe fome porque queira, porque não tem como viver. Passa fome o pessoal aqui das 

baixadas aqui do Zerão140, sei lá o quê do Ipê141, desses lugares de meu Deus. Mas o povo aqui 

do interior não passa fome não. Tão muito bem obrigado! Tem a vida deles. Não é lá essa 

luxúria, mas ao tempo é bem melhor do que uma vida como a vida daqui das favelas da cidade 

de Macapá. E... Como era a pergunta mesmo? Era essa? 

Liliane: É com relação a essas comunidades, da importância delas para o município de Macapá. 

Padre Sisto: Sim, tem uma coisa que nossas comunidades têm que descobrir um pouquinho, 

tanto as pessoas que está no interior, como, sobretudo, as pessoas que estão aqui na cidade. E 

que de vez em quando eu vejo aparecerem na televisão, dançando o Marabaixo com os costumes 

deles. O que é importante da tradição não é só a dança do Marabaixo e nem só os costumes 

típicos dos antepassados deles, mas é a questão do território! Porque parece que por isso eles 

não se batem muito não. Eles, não sei... Daqui há pouco vamos ter um monte aqui da cidade 

dançando o Marabaixo na cidade, mas no interior ninguém morando de fato, quando na verdade 

a cultura do negro era justamente aquela de uma cultura de subsistência, uma cultura de... uma 

vida do campo e depois junto tinha todo o resto das coisas: a escola dos filhos, o trabalho, as 

relações familiares e as danças típicas também. Mas parece que a questão territorial está 

sumindo um pouquinho até do assunto da fala das nossas comunidades quilombolas.  

Liliane: Me parece, assim, que o Estado investe muito nessa questão cultural, muito 

relacionado às danças, na questão territorial ele deixa isso de lado, fica um assunto que não é... 

Padre Sisto: Na questão territorial ele não só deixa de lado, ao contrário, ele incentiva 

empresários a ir adentro das comunidades quilombolas. Lá no próprio Ambé tem gente, 

empresário, que está lá por influência de político daqui do estado. O político preparou a área lá 

para eles. E hoje o estado investe muito nessa área do Ambé, do São Pedro dos Bois, da área 

 
140 Bairro da Zona Sul de Macapá. 
141 Loteamento na Zona Norte de Macapá. 
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vizinha, como é que chama? Da Boa Vista da Pedreira, próximo lá. Que a área é a mesma 

praticamente, que é a bacia do Rio Pedreira, né?! Então, os políticos nossos investem muito 

naquela área ali, aí dá um... desculpa dizer, mas dá um monte de grana “pros” nossos 

quilombolas fazer o Marabaixo aqui, as danças. E depois tu fazes isso, mas deixa a área livre aí 

para que os nossos − eles chamam de agricultores, produtores −, que não são nem agricultores 

nem produtores, são empresários mesmo, de fato. Só que no lugar de ser empresário da indústria 

é empresário do campo, mas a mentalidade não muda de jeito nenhum. Deixa que ele possa 

fazer o agronegócio na terra lá que foi de vocês só que agora não é mais. E simplesmente não 

está sendo. 

Liliane: Essa seria uma questão: a de que os próprios quilombolas começam a vender as suas 

terras? 

Padre Sisto: É, a gente tem inclusive uma questão séria lá naquela área no... como é que chama?   

Do...  do... quilombo do Mel da Pedreira. Lá é assim: aqui do lado esquerdo da estrada está a 

vila e lá bem confronte tem o agronegócio, que quando... bem do lado de lá da estrada. 

Liliane: Sim, sim. 

Padre Sisto: Aquilo além de ser área do quilombo é área de APA, área de preservação 

ambiental do quilombo do Curiaú, que são duas coisas: APA e quilombo. E quem está lá dentro 

é o empresário do agronegócio e, no entanto, mais uns dois quilômetros mais a frente tem uma 

tentativa de uma, como dizer, uma tomada de posse de área por pessoas ligadas ao movimento 

de sem-terra praticamente. Imediatamente, chegaram pessoas dizendo: “olha essa área aqui é 

área do quilombo do Mel!” E quando você vai ver no mapa é área do Mel mesmo, não falaram... 

não mentiram, é mesmo do quilombo. Mas como você, quilombola do Mel se interessa por uma 

área que fica dois quilômetros distantes da tua vila e bem defronte tem um empresário do 

agronegócio que está fazendo... E aí quando a gente pergunta, que fica sabendo que foram eles 

próprios, os quilombolas, que negociaram aquela área ali com os empresários do agronegócio. 

Liliane: Mas são dentro das terras do Mel? 

Padre Sisto: Dentro da área do Mel da Pedreira! E aí agora, eles não querem que o pessoal 

invada, entre aspas, ocupe aquelas terras que fica a dois quilômetros de distância porque é área 

do quilombo. É, sim! Mas também aquela que fica bem na frente do teu nariz é área do quilombo 

e com está você nem se importa, né?! Tanto é que os empresários já estão lá dentro e 

provavelmente foram eles que negociaram mesmo. Foram eles que venderam aquelas áreas ali 

e agora querem mais lá na frente. Digo: ou você quer ou você não quer! Ora, a comunidade ela 

é pequena não é grande e a área é também uma área bem extensa. Por que você não quer 

primeiro a área que fica bem na frente da sua casa e você vai brigar por outra área que fica a 
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dois quilômetros de distância? Porque o MST, o Movimento dos Sem-Terra, queria adentrar 

aquela área ali. No lugar de brigar com o agronegócio eles brigam com o pequeno agricultor 

que quer... 

Liliane: Haviam também produtores naquela região do Rosa também, no quilombo do Rosa. 

Padre Sisto: Oh! Perdão!  

Liliane: Eu tinha visto. 

Padre Sisto: Eu falei Mel é no Rosa lá. Não é no Mel é no Rosa!  

Liliane: É no Rosa essa situação, lá eu lembro que tinha visto. 

Padre Sisto: Lá é a Joelma no caso a presidente. 

Liliane: A rodovia atravessa a comunidade. 

Padre Sisto: Sim, sim. O lado esquerdo está a vila e o lado direito agronegócio. 

Liliane: Sim. 

Padre Sisto: Foram eles que venderam.  

Liliane: Foi no Rosa! 

Padre Sisto: Eu falei Mel, não, não. Apague Mel e coloque Rosa no lugar. 

Liliane: Certo. 

Padre Sisto: O Mel é um pouquinho mais na frente do lado direito. 

Liliane: Então, assim, andando em algumas comunidades também observei com relação, lá na 

Ressaca da Pedreira, que tem produtores de soja ali no entorno da comunidade também, mas aí 

acaba diferenciando um pouco... 

Padre Sisto: A Ressaca não é quilombo. 

Liliane: Não é, só que eles têm um processo no INCRA que pede a titulação, a regularização 

da terra. 

Padre Sisto: Lá na Ressaca tem um senhor por nome Alexandre que fez um agronegócio que 

pega lá da comunidade da Ressaca e vai até a comunidade do Abacate. 

Liliane: Então naquela faixa da AP 070 há uma extensão muito grande de plantio... 

Padre Sisto: Lá na AP 070 está o cunhado do Alexandre que é lá perto da Casa Grande. 

Liliane: Quem é esse Alexandre? 

Padre Sisto: Alexandre Márcio Menino o nome dele. 

Liliane: Ele é produtor? 

Padre Sisto: Sim. Pega da Ressaca até o Abacate, lado esquerdo de quem vai. O cunhado dele, 

o Juliano, ele está na Casa Grande. Sabe onde é a Casa Grande, né? 

Liliane: Sim, sim. 
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Padre Sisto: À direita, a esquerda tem a vila, passa um pouquinho do lado esquerdo tem até 

uma porteira agora com uma placa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Macapá, 

vencida desde o ano passado. Ele replantou tudo. A gente fez até denúncia disso e ninguém vai 

verificar. Não fica nem a meia hora de distância da Promotoria onde eu fiz a denúncia. Não vão 

verificar “nem a pau!” Está lá! Ele botou a placa, fechou a porteira, ninguém passa! E é área da 

Casa Grande. 

Liliane: Da Casa Grande. 

Padre Sisto: Não é quilombo, mas é APA, Área de Proteção Ambiental do Curiaú. E quando a 

gente toca nesse assunto eles não dizem nada. Ou seja, como... dá para entender que foram eles 

que negociaram com o Juliano aquela área ali. Eles próprios que negociaram. 

Liliane: Acho que muda um pouco agora também com relação ao ordenamento dessas terras. 

Parece que agora o IMAP vai passar a aplicar essa política fundiária, quando há a transferência 

das terras da União para o Estado e logo em seguida... 

Padre Sisto: As terras não foram repassadas ainda. As terras não foram repassadas. Elas foram 

repassadas sob condição e essa condição ainda não foi resolvida, ou seja, as terras continuam 

sendo terra da União. 

Liliane: Qual seria essa condição? 

Padre Sisto: O georreferenciamento e a exclusão das áreas de quilombo, das áreas indígenas, 

onde tem claro, das Unidades de Conservação e das áreas tituladas. Aí o resto da gleba que fica, 

as áreas da SPU [Secretaria do Patrimônio da União] também, das áreas de Marinha, que aqui 

no Amapá são muitas devido ao oceano, estamos cercados devidamente. Então, o resto das 

áreas que ficam são repassadas de fato ao Estado. Mas as matrículas das glebas ainda continuam 

com o nome da União. Enquanto as glebas não forem transferidas no cartório da União para o 

Estado, a gleba ainda é federal, ou seja, as áreas são todas federais. 

Liliane: O Estado fez um decreto nomeando o IMAP para fazer esse tipo de procedimento. 

Padre Sisto: Justamente, um decreto que... teve até uma audiência aqui na Assembleia 

Legislativa. Eu me manifestei dizendo: “esse decreto é inconstitucional mesmo!”. Como é que 

você vai fazer um decreto onde o Estado manda a regularização fundiária enquanto as áreas 

ainda continuam, as matrículas continuam mostrando que a gleba, a gleba é uma gleba federal. 

Tanto é que o Estado fez todo aquele “auê” e o IMAP foi embora para Laranjal do Jari fazer a 

regularização fundiária. Mas lá a gleba é estadual mesmo, que lá é a gleba do Iratapuru. Aquela 

é uma gleba estadual. Então lá ele pode fazer o que ele quiser, mas não precisava fazer um 

negócio desses, um estardalhaço desses na Assembleia Legislativa porque as áreas já eram, a 

matrícula já era uma matrícula do estado, pronto! Vai lá e faz! Se ele quiser fazer lá na gleba 
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Goiabal pode fazer, porque a gleba Goiabal no município de Calçoene é uma gleba estadual, 

vai lá e faz! 

Liliane: Essa transferência da matrícula de federal para estadual, ela depende do quê? 

Padre Sisto: Primeiro você tem que excluir as áreas que não serão repassadas ao estado. 

Liliane: Quem faz isso é a União? É o INCRA quem faria isso? 

Padre Sisto: Sim, sim, é o INCRA. Por exemplo, se é uma área de assentamento, quem tem 

que fazer a exclusão daquilo ali é o INCRA. Se a área é uma área de Marinha quem tem que 

fazer a exclusão é a SPU. Se a área é uma Unidade de Conservação quem tem que fazer a 

exclusão é o ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade]. Aí cada 

qual tem que fazer a exclusão das áreas que não são repassadas ao estado e que são de 

competência própria. 

Liliane: Certo. 

Padre Sisto: O Estado, [no] máximo pode ajudar. Pode mandar técnico à vontade: “ah, o 

técnico eu aceito, ele me ajuda a fazer a exclusão das áreas”. Mas enquanto não for feito isso a 

gleba continua ainda sendo uma gleba federal. E se a gleba é federal eles podem fazer tudo 

aquilo que quiserem na Assembleia Legislativa que não vai ter valor jurídico algum. Tanto é 

que agora, que o juiz Hilton, dia 08 de março, proferiu uma sentença aonde ele manda o IMAP 

parar com toda a “graça” dele. Não sei se você viu! 

Liliane: Foi agora? Não, não vi. 

Padre Sisto: Não viu. Eh, ele proferiu uma sentença, primeiro teve uma denúncia do próprio 

MPF [Ministério Público Federal] que denunciou Estado e IMAP, em abril do ano passado. E 

atuei como amigus curiae142 nessa primeira denúncia, audiência, porque o IMAP não dá 

documentação, não mostra justamente a documentação, não é transparente e continua dando 

termo de requerimento de posse dentro de área federal... e político prepara terra para outros. E, 

ele emitiu, em 2010, setenta e dois títulos definitivos em área federal, em gleba federal. Então, 

o MPF denunciou isso, entrou com uma ação na Justiça Federal e eu atuei como amigus curiae 

nessa primeira audiência. Nem Estado nem IMAP apareceram nessa audiência, não foram! Aí 

se passaram um ano e toda vez que o Dr. Hilton mandava pedir a documentação eles diziam: 

“não, me dá mais 15 dias, mais um mês, mais dois meses”, passavam todo assim 

“embromando”. No entanto, fizeram a Lei das Terras aqui, prepararam tudo bem bonitinho, e 

foi quando o Hilton perdeu a paciência, dia 08 de março, Dia das Mulheres, ele deu a sentença 

 
142 Amigus curiae é uma pessoa, entidade ou órgão, com profundo interesse em uma questão jurídica, na qual se 

envolve como um terceiro, que não os litigantes, movido por um interesse maior que o das partes envolvidas no 

processo. 
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liminar mandando o IMAP parar com tudo quanto [era] tipo de regularização fundiária que seja 

feito dentro de gleba federal. E agora o IMAP teve que mandar toda a documentação, que em 

tantos anos não mandou para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está 

analisando agora toda a documentação, todos esses anos aqui. Está lá toda a documentação em 

cima da mesa dos procuradores do MPF! 

Liliane: E quanto tempo isso vai levar, não?! 

Padre Sisto: Rapaz! E é bom que eles também... eles não tiveram pressa nunca para dar 

documentação, agora vão ter que ter paciência. 

Liliane: Enquanto isso está tudo suspenso, não vão poder fazer nada? 

Padre Sisto: Veja só, não podem fazer nada nas glebas federais, que são aqueles que interessam 

a eles: gleba Matapi Curiaú Vila Nova, quilombo do Ambé, São Pedro dos Bois, está o 

quilombo do Rosa, que está o quilombo do Mel, essa gleba aí. Mas tem outras glebas também 

que interessam a eles, como por exemplo, a gleba Macacoari; tem o agronegócio lá da 

Agrocerrado; no município de Itaubal do Piriri, é gleba federal também, está embargado 

também, lá eles não podem fazer nada também. E ainda tiveram que chamar todas as pessoas, 

as quais deram licenciamento acima de 15 hectares, porque eles criaram uma lei que dizia que 

até 2.500 hectares não precisavam de Estudo de Impacto Ambiental. Tem uma lei nacional que 

diz que até 1.000 hectares você tem que... de 1.000 para frente você tem que ter estudo de 

impacto ambiental. E fizeram uma lei estadual que extrapola a federal. 

Liliane: Muita incoerência! 

Padre Sisto: Incoerência!? Se eu faço uma coisa dessa eu vou preso, se faço uma coisa dessa! 

Mas com eles não acontece absolutamente nada, no máximo o juiz manda parar, porque agora 

que fizeram toda aquela desgraceira baseando-se nessa lei. E o juiz ainda mandou que não 

fizesse, que fosse recolhida a licença para gentes..., mas já replantaram tudo, ou seja, 

desobedecem descaradamente. Se eu faço isso eu vou preso, por muito menos eu vou preso, 

mas eles não, eles podem! 

Liliane: O Ministério Público Federal, por exemplo, hoje é ele quem tem acatado essas 

denúncias que vocês fazem com relação aos territórios quilombolas? 

Padre Sisto: Foi assim, teve um certo ponto, o debate vem há vários tempos. No início era 

Ministério Público Federal que a gente fazia essas denúncias. O próprio Ambé, São Pedro dos 

Bois demais quilombos que se ligam nessas glebas, no início a denúncia era aí. Em 2016, teve 

aquele decreto [Decreto Nº,8.713, de 15 de abril de 2016, que transfere ao domínio do Estado 

do Amapá as terras (glebas) arrecadadas e matriculadas em nome da União] nefasto da Dilma 

[ex-presidente] transferindo as terras com todas as condicionantes. Aí o promotor do Ministério 
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Público Federal até certo ponto... nós tínhamos aqui uma safra de procuradores que acharam 

que basta, eles tinham perdido completamente o interesse na ação e aí foi para o Marcelo 

Moreira na PRODEMAC, na Promotoria do Meio Ambiente do Estado. Foi o Dr. Marcelo 

Moreira que começou a ação judicial, foi ele que deu início. Em seguida, quando foi dezembro 

de 2016, já trocaram os procuradores. Aí já esses que vieram, e até porque passou o tempo 

também, se viu que pouco tempo não era, não ia ser possível fazer a transferência das glebas: 

vai georreferenciar o Parque do Tumucumaque é complicado, vai georreferenciar uma área da 

RESEX [Reserva Extrativista] Cajari, não é assim. Enfim, para excluir a área, e eles começaram 

a dizer: “não, mas as terras são federais, as glebas ainda não foram transferidas”. Então, 

retomaram [para] si as ações, e quando foi no mês de abril eles próprios deram início a outra 

ação judicial já na Justiça Federal. Que essa foi a nossa salvação!  

Liliane: Em abril de qual ano? 

Padre Sisto: 2017. Essa foi a nossa salvação, porque se tivesse continuado a ação na Justiça 

Estadual nós estávamos “lascados” aqui! O juiz estadual defende o direito do Estado, não 

defende o interesse da União. 

Liliane: Nesse caso, todas essas ações do Procurador Marcelo Moreira, todas elas passaram 

para a questão do federal, da esfera federal ou permanecem com ele? 

Padre Sisto: Não, não. Só permanece com ele a questão ambiental, ou seja, o desmatamento, 

essas coisas. Embora a lei diga que também, por exemplo, o órgão que deveria fazer a 

fiscalização é o IMAP. Olha só! O IMAP dá licença, como é que vai fiscalizar a si próprio? É, 

mas no Brasil isso infelizmente existe, mas o IBAMA pode colaborar. Veja só! Em julho de 

2017, está com um ano, o IBAMA fez uma operação chamada de: “Operação Nova Fronteira”. 

Foi em todas essas áreas desses sojeiros que tinham plantado acima do limite e multou, mas fez 

uma devassa! Além da multa, ele embargou um monte de áreas. O que foi que aconteceu? Todos 

esses caras aí vieram para o IMAP, que é o pai deles praticamente, o “papaizinho” deles, e aí o 

IMAP retornou aos mesmos lugares, que não retornou, porque tudo está na mesma data. Então 

não retornou e pegou as multas do IBAMA praticamente e converteu em multa do IMAP. E 

eles [sojeiros] entraram na Justiça Federal, por sinal com João Bosco e o Anselmo, conseguiram 

desembargar todas as áreas deles. Porque são juízes que, tanto esse Anselmo quanto o João 

Bosco, que acham que esse é o desenvolvimento. Teve um dos dois, não sei se foi o Anselmo 

ou o João Bosco, que na sentença dele ele disse: “o IBAMA acha que estamos no tempo da 

Idade Média!” Isso foi colocado na sentença, não tenho nem medo de dizer isso porque está 

colocado na própria sentença: “O IBAMA acha que estamos ainda na Idade Média!” 

Praticamente eles reconheceram que o órgão principal que tem que multar é o IMAP, que tinha 
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multado depois do IBAMA, ou seja, o IBAMA emitisse multa, agora se tu não multa eu também 

posso fazer minha parte. E está na constituição, está na lei. Não! Revogaram as multas do 

IBAMA e colocaram a multa de uma petição muito mais leve, mas muito mais leve e, sobretudo, 

não tem o embargo da área. E eles retornaram a fazer as mesmas desgraceiras de sempre! Com 

uma... Olha, só para te dar um exemplo, essa é aqui uma área do agronegócio desse tamanho 

aqui e essa é uma área de um pequeno agricultor que fica lá no município de Calçoene143. Esse 

pequeno agricultor foi multado pelo IBAMA junto com esse aqui, esses daqui [produtor do 

agronegócio] foram multados em 3 milhões, esse aqui [pequeno agricultor] foi multado em 80 

mil reais. O IMAP foi lá e achou só esse [produtor do agronegócio] e não achou esse [pequeno 

agricultor]. Na verdade, os caras vieram aqui com o papai IMAP e o IMAP fez outro documento 

e ele [IMAP] nem sabe que existe esse aqui. Ele nunca foi lá, o IMAP. Fizeram outro 

documento, outra multa, desembargaram a área e esses caras [produtor do agronegócio] 

passaram a pagar 60 mil reais de multa. Ou seja, o meu amigo [pequeno agricultor] fez aqui um 

desmatamento de 20 hectares e vai pagar 80 mil reais de multa ao IBAMA. Esses aqui [produtor 

do agronegócio] fizeram um desmatamento de l.000 hectares e vão pagar 60 mil reais ao IMAP. 

Liliane: São muitos? Você tem uma estimativa de quantos produtores a gente tem...? 

Padre Sisto: Sojeiros? 

Liliane: Sojeiros. 

Padre Sisto: Eles fatiaram todo o estado do Amapá, praticamente. Uns 500, até exagero às 

vezes, posso até exagerar, porque na verdade são grupos familiares. Fica difícil dizer quanto, 

mas se for conferir as áreas todas deve ter sim uns quinhentos. Sabe onde você poderia perguntar 

isso? Lá na APROSOJA. 

Liliane: É, eu vou fazer a entrevista na APROSOJA. 

Padre Sisto: Na APROSOJA, o Daniel Sebenn [presidente] tem a relação de tudo que eles 

chamam de produtores, eu chamo de sojeiros, porque produtor para mim é quem produz para 

comer e eles só produzem para exportar. 

Liliane: Eu tenho intenção de entrevistar outras instituições como a APROSOJA, outro é o 

IMAP, outra instituição é o MPF... 

Padre Sisto: Com o IMAP, agora depois da sentença do juiz Hilton, teve um desmonte geral 

do IMAP. O Bertholdo [ex-superintendente do IMAP] que assumiu no lugar do Luiz Henrique 

 
143 Começou a tracejar no papel o desenho de dois círculos paralelos, expondo duas áreas para exemplificar o 

produtor do agronegócio e o pequeno agricultor que foram multados pelo IBAMA, mas o IMAP retornou para 

multar somente o produtor do agronegócio, diminuindo o valor da multa. O pequeno agricultor permaneceu com 

a multa do IBAMA.  
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[ex-superintendente do IMAP], que é um dos técnicos que fez o georreferenciamento em área 

da FLOTA [Floresta Estadual do Amapá], por esse motivo o MPF tinha pedido imediata 

suspensão, mas o governador nem “tchum” com aquilo que o MPF recomenda. Depois da 

sentença de 08 de março, o Bertholdo deu “tchauzinho” com a mão para todo mundo e foi 

cuidar dos negócios dele e hoje quem responde pelo IMAP é a Edilene [atual superintendente 

do IMAP] que é da fiscalização. Ela que é a superintendente interina do IMAP. Ele nem quer 

ficar mais ficar lá, para fazer nada. Olha que, em tese, eles ainda poderiam fazer trabalho de 

fiscalização, que o embargo, que a sentença do juiz Hilton, da Justiça Federal, não disse que 

eles não tinham que fiscalizar. Disse que não era mais para eles continuarem nenhum tipo de 

regularização fundiária, haja vista que havia indícios de não claridade nesse tipo de atividade. 

Não impediu que eles fiscalizassem. No entanto, eles perderam o interesse deles. O interesse 

deles como IMAP era preparar as áreas e entregá-las de graça aos sojeiros! 

Liliane: Diante de toda essa situação que o senhor está me relatando, o senhor acredita que 

esses conflitos tendem a ficar mais graves, mais violentos? Qual o cenário que o senhor observa 

para essa situação das terras no Amapá? 

Padre Sisto: Não é que o Amapá seja melhor que o resto do Brasil, até porque a gente já viu o 

que aconteceu. Eles maquiam, são muito ágeis, esses caras aí têm uma rede de marketing e são 

muito hábeis em maquiar as invasões deles como se fosse desenvolvimento, como se fosse 

progresso para o Amapá, Brasil, enfim, até para o próprio agricultor local. Eles são muito hábeis 

em mascarar a realidade. E se você não tiver dados, se você não tiver conhecimento dentro, o 

tempo todo, você fica até boquiaberto diante das propostas de modificação deles. Eles fazem 

apresentação com pendrive, com Datashow, com isso, com aquilo, são muito inteligentes em 

mostrar... 

Liliane: Os valores, os gráficos. 

Padre Sisto: Os valores, os gráficos e... na verdade nós sabemos. E ultimamente são muito 

hábeis politicamente, assumiram os lugares preponderantes e decidem. Hoje eles decidem quem 

tem que ser o diretor da FUNAI, por exemplo. Na questão indígena, eles decidem quem tem 

que ser... A bancada ruralista, lá em Brasília, decide quem tem que ser o diretor da FUNAI 

[Fundação Nacional do Índio]. Se o diretor que eles achavam que ele ia ser, não vai ser tão bom, 

eles trocam, ou mandam trocar o Temer [presidente em exercício no país] trocar. O Temer troca. 

Então, eles têm o poder que se institucionalizou lá em Brasília, também nos governos, em 

muitos governos locais, e o nosso é um deles. 

Liliane: Então essa influência deles aqui é principalmente no âmbito do Estado? E no município 

tem também? 
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Padre Sisto: Ah, no município tem também Secretaria Municipal do Meio Ambiente que dá 

terras para plantar para o agronegócio, que dá licenciamento para eles em área federal. Eu tive 

um “pega” com o secretário de meio ambiente do município de Tartarugalzinho. Infelizmente 

tem que falar aquilo que uma pessoa é: “você se comporta como um criminal, porque você 

permitiu o avanço de pessoa dentro de área federal quando você é municipal. Você deu 

licenciamento em área contígua para mais de 2 mil hectares, ou seja, quando a lei lhe impõe 

que só dê até 300 hectares, mas você deu 300 para sete pessoas”. Então ele fez, 300 vezes sete, 

tudo junto, 2 mil hectares. “Ah, mas eu fiquei dentro do limite dos trezentos”, mas sim, 

“trezentos, trezentos, trezentos... e você provocou um prejuízo ambiental de 2 mil hectares!” 

Liliane: Nossa! 

Padre Sisto: E hoje a articulação do agronegócio é nesse sentido. Eles estão atacando agora o 

COEMA [Conselho Estadual de Meio Ambiente], para que ele chegue a fazer uma proposta de 

lei que descentraliza. Eles chamam de destravamento, destravar. Quando a gente quer as 

informações ele não é destravado.  

Liliane: COEMA é o órgão estadual?  

Padre Sisto: É o Conselho Estadual de Meio Ambiente. 

Liliane: No caso, o COEMA vai deixar de fazer a fiscalização ambiental? 

Padre Sisto: Não, o COEMA não faz fiscalização ambiental. O COEMA, ele faz as leis que 

permitem destravar as questões ambientais.  

Liliane: Certo. 

Padre Sisto: Ou seja, uma lei que permita às sedes municipais de meio ambiente uma maior 

independência de licenciamento, porque atualmente só pode licenciar 300 hectares, 300 

hectares para o agronegócio não é nada! Não tão nem aí com 300 hectares. Ninguém se mexe 

para 300 hectares! Para eles tem que ser 1000 ou 1500 ou 2000, daí para a frente! E hoje o 

IMAP está travado, então eles estão partindo... Eu vejo nos grupos de WhatsApp, eles estão 

partindo para isso, para liberar as secretarias municipais e aí grana. Vamos ser claros, é dinheiro 

que cai na mão desses caras aí para permitir o destravamento das questões ambientais! 

Liliane: E aí com relação às famílias e às terras e isso vai ficando tudo difícil de resolver... E 

com relação ao INCRA, vocês têm algum tipo de proximidade nas ações ou vocês só 

acompanham, fazem algum tipo de... [a campainha toca] 

[INTERRUPÇÃO NA ENTREVISTA] 

Liliane: Para retomar a nossa entrevista, a gente estava falando sobre as secretarias municipais 

e o destravamento que os produtores estão fazendo agora para conseguir liberar as terras e 

diminuir os impasses da questão ambiental. Estávamos falando a respeito disso. 
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Padre Sisto: Isso, é que eles consideram as restrições ambientais como travas e aí a toda hora 

estão atrás de novas leis, normas, instruções normativas também. Tentam fazer de tudo para 

abrir o mais possível, passando por cima dos limites estabelecidos por lei. 

Liliane: Qual seria uma estratégia que as comunidades poderiam fazer para lidar com relação 

a esses tipos de conflitos territoriais que elas enfrentam diariamente? 

Padre Sisto: Bom, primeiro eles precisam entender que essa nova maneira de fazer, trazida de 

fora, não é uma maneira boa para eles. Que o meio ambiente, quanto mais estiver deturpado, 

maior fica a dificuldade deles de se apoderarem do campo, de continuar presentes no campo. 

Mas isso muitos já estão vendo porque já tem conflito até judiciais implantados entre 

agronegócio e pequeno agricultor. Então, eles já estão vendo que isso não está trazendo 

vantagem para eles, pelo contrário. Agora essa primeira coisa, conscientizar as pessoas a ver a 

dificuldade dessa nova realidade. Uma questão importante é a questão dos agrotóxicos, ou seja, 

essas pessoas que chegam de fora trazem produtos que são altamente deletérios para o campo, 

altamente destrutivos da natureza, dos animais que habitam essa natureza, tanto o peixe como 

o animal do campo. E isso está começando a incomodar sempre mais as comunidades locais. 

Essa é a coisa que eles logo de cara enxergam nessas comunidades é que não tem mais aquela 

abundância de caça e de pesca que tinha no início. Os venenos mesmo que despejados assim 

longe do igarapé, mas eles acabam indo, escoando no rumo de igarapés de rios, acaba 

modificando a presença de peixe e animal dentro dessas reservas ambientais, dentro também 

dessas reservas aquíferas. 

Liliane: O senhor acredita que além da CPT [Comissão Pastoral da Terra] há algum outro 

espaço que esses sujeitos, as comunidades quilombolas tem para poder falar das suas questões 

diárias? 

Padre Sisto: Os quilombolas, por exemplo, têm as associações quilombolas, ou seja, eles têm 

inclusive pessoas já até com certo conhecimento até universitário. A professora Piedade uma 

das candidatas à Reitoria, né?! 

Liliane: Tem muitas vozes... 

Padre Sisto: Os quilombolas têm gente preparada, muita gente preparadíssima! 

Liliane: Há os espaços para esses debates. Eles estão organizados... 

Padre Sisto: Talvez seja no panorama do campo do Amapá, são aqueles que menos procuram 

a CPT, porque eles têm outras formas de defesa... 

Liliane: Associações... 

Padre Sisto: Tem sim! E eles, pelo fato deles serem remanescentes de quilombo qualquer coisa 

que eles... é só abrirem a boca que já suscita o interesse da mídia, de políticos, eles têm políticos 
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que visam muito eles por causa dos votos: Cristina Almeida, o pessoal dos Capi144, eles têm... 

O próprio Waldez [governador do estado do Amapá] mesmo, não, a gente sabe que não gosta 

de quilombolas, sobretudo aqueles que ficam na área deles, eles não gostam, porque pra ele a 

área é para exploração de soja, mas ele não vai ser inimigo de quilombo nunca! Não vai ter 

político que seja inimigo, que se declare inimigo de quilombola aqui no Amapá, não vai! Isso 

significa mexer com um monte de gente aqui dentro da cidade e lá no interior também. 

Liliane: Certo. Bom, com relação ao roteiro que eu fiz, eu já encerrei as questões, se o senhor 

quiser falar algo mais para gente encerrar. 

Padre Sisto: Acho que já abrangeu.  

Liliane: Sim. Muito interessante tudo isso que o senhor falou com relação a esses territórios 

quilombolas e essas dinâmicas que a gente observa hoje, tanto da presença do produtor, do 

grande produtor... 

Padre Sisto: O empresário.  

Liliane: O empresário e falar um pouco do Estado, de como ele atua diante disso tudo. E eu 

queria novamente agradecer pela sua colaboração, por estar compartilhando o seu 

conhecimento comigo porque estou aqui também aprendendo. Aprendi muito hoje aqui! E eu 

espero poder colaborar também com esse conhecimento para as comunidades quilombolas. 

Muito obrigada! 

Padre Sisto: Eu que agradeço! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
144 João Capiberibe foi prefeito de Macapá entre 1989 e 1992, e governador do Amapá entre 1995 e 2002.        

Atualmente exerce o cargo de senador com mandato de 2011 a 2019 pelo PSB. 
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APÊNDICE L 

 

Entrevista realizada no dia 18 de maio de 2018, na casa do senhor Pereira, Vila do Peixe-

Boi, no Ambé, zona rural de Macapá.  

Entrevistado: José de Souza Pereira (Sr. Pereira). Nascido em 1940.  

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde, Sr. Pereira. 

Sr. Pereira:  Boa tarde! 

Liliane: Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, a respeito da comunidade 

quilombola do Ambé, considerando que o senhor é uma liderança quilombola aqui. Até o 

momento, o senhor é o representante da associação, então, eu gostaria de contar com sua 

colaboração nessa entrevista. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar como foram demarcadas 

essas terras aqui da Comunidade Quilombola do Ambé?  

Sr. Pereira: Como foram? 

Liliane: Como foram demarcadas? 

Sr. Pereira: Porque... Elas ainda não foram, né, demarcadas, porque no período... Ainda está 

no período do INCRA ainda está trabalhando aí, né?! Ainda não conseguiu, não sei, ainda não 

demarcaram. Mas elas foram... foram feitas nosso título, foi feito pela coisa, como é? 

Liliane: Fundação? 

Sr. Pereira: Não. Pela escritura pública antiga que a gente tinha. Nós tínhamos uma escritura 

pública antiga de 1898. E dizia... dava os limites naturais, né?! E por ela a gente se guiou para 

fazer o pedido. 

Liliane: Essas terras pertenciam a sua família, era isso? 

Sr. Pereira: Era. Elas... Foi uma herança da minha avó que recebeu da tia dela. Fizeram... ela... 

a senhora tia dela, Mariana, dona Mariana. Ela era... ela tinha essas terras, ela regularizou a 

terra em 1898. Foi quando ela faleceu. Ela não tinha filhos. Aí, como ela tinha sobrinhos – o 

patrimônio dela era até certo ponto um bom patrimônio – aí ela foi dividida entre os sobrinhos. 

Entre a irmã dela e os sobrinhos. E a minha avó foi uma que foi contemplada. Inclusive o 

terreno, parte do terreno, metade da posse que ela tinha ficou com minha avó, que é essa que é 

a nossa. E a outra metade ficou com a irmã dela, da minha avó.  

Liliane: Como é que vocês usam essas terras aqui? Quais são os tipos de usos que vocês dão 

para elas? 

Sr. Pereira: Oh, o uso delas é o da [inaudível] seguindo as normas deles, né?! Era fazendo 

roças, criação de gado, cavalo, carneiro, porco... criações, né?! Em geral. E era a roça como 
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mandioca, milho... que a gente utilizava. Mas, assim, usava mais para a sobrevivência deles. 

Não usava assim pra... porque não tinha, nós não tínhamos e não temos até hoje, ajuda para 

dizer assim que ia produzir em grande escala para exporta, para vender. A gente usa, assim, 

mais para o consumo da comunidade. 

Liliane: Aqui na comunidade vocês é... existe algum tipo de conflito?  

Sr. Pereira: Olhe, hoje... para ser sincero, hoje está começando a aparecer um, porque pessoas, 

até mesmo a gente... pessoal, donos, já os remanescentes de outros descendentes começaram a 

vender terras. Naquele tempo que vivia era só mesmo pessoal da comunidade, as terras [era] 

tudo utilizada pela gente, tudo em comum acordo. Se se ia fazer uma roça numa ponta de mata 

teria que ter o acordo de todo mundo. Aí, um tanto fazia aqui, não dava para fazer os outros 

tantos fazia na outra lá, tudo em comum acordo, trabalhando tudo em cima, aquele termo 

mutirão. Eles, antigamente, até nem chamavam mutirão, era “puxurim” que se chamava. Então, 

a gente trabalhava dessa forma. Depois que eles foram... nossos antecessores se foram, 

começaram a ir, aí começaram a ficar os mais novos, então alguns começaram a divergir. Aí já 

pegavam, queriam ir embora para a cidade arrumar emprego e vendiam um pedaço da terra. Aí, 

muitos vendiam e só pegavam o dinheiro e iam embora. Outros vendiam, passavam um 

documento e o cara mais sabido ia lá com esse documento que ele tinha recebido e transferia já 

para ele, no nome dele e pessoas estranhas à comunidade. Com o pedido de reconhecimento, 

nós tivemos as informações tudo de acordo e fizemos o pedido de reconhecimento, então alguns 

casos... além disso, tem alguns ainda que sabendo que não podem mais fazer isso, ainda tem 

feito. Por isso que está emperrado até... o nosso processo está assim um pouco emperrado por 

causa disso. Porque no bom que o processo está andando alguém chega lá e vende um pedaço 

de terra. O cara chega lá, compra. Aí vem para fazer, querer fazer plantio, para fazer... aí lá o 

INCRA para ir resolver os problemas. 

Liliane: Essas pessoas que vendem são pessoas da família? 

Sr. Pereira: São os da família que fazem isso! 

Liliane: Da família... 

Sr. Pereira: Fazem isso. Então, quer dizer, o tempo que o processo tem para prosseguir, para 

resolver o problema. 

Liliane: O processo que o senhor fala é o processo de regularização do INCRA? 

Sr. Pereira: O de regularização, é.  

Liliane: De regularização fundiária. 

Sr. Pereira: O INCRA tem que ir para resolver. Até já houve caso até do Ministério Público 

entrar aqui. Que foi o caso de uma família que tem aqui, quase na divisa com a coisa... com [a 
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Comunidade do] o Abacate, que eles colocaram, fizeram uma cerca do lado, dentro da 

comunidade, cercando lá o lago tudo pegando a divisa, lá próximo das ilhas. 

Liliane: Dentro da área de vocês?  

Sr. Pereira: Dentro da área. Totalmente dentro da área! E aí Dr. João Bosco veio aí. E eu sei 

que foi... mandado desmanchar a cerca. Eles não desmancharam. Dr. João Bosco mandou a 

polícia... veio o pessoal do INCRA, a polícia militar e polícia federal para desmanchar a cerca 

lá. 

Liliane: Foram vocês que recorreram ao Ministério Público na época? Vocês que foram até o 

Ministério Público? 

Sr. Pereira: Foi. Na época foi. 

Liliane: Era o Federal ou Estadual?  

Sr. Pereira: Federal. 

Liliane: Federal? 

Sr. Pereira: Foi. Na época que o presidente era o Mundinho, o Raimundo, né?! Chama 

Mundinho... 

Liliane: O senhor lembra quando foi o ano mais ou menos dessa situação? 

Sr. Pereira: Olha não tem bem lembrança, mas foi ali, acho que foi ali pelo 2006-2007 mais 

ou menos. O presidente na época era o Mundinho, né?! Raimundo dos Prazeres, chamava 

Mundinho, ele chama Mundinho, né?! A gente chama Mudinho para145 ele. Ele era presidente, 

aí ele foi lá, entrou com pedido, com... informação lá para eles, né?! Aí o Ministério Público, 

eles vieram aí fizeram a reunião lá, próximo à área lá, com a gente... Foi justamente por causa 

disso, que aí o INCRA dizendo que não tinha ainda feito o estudo antropológico porque eles 

não tinham profissional da área lá, o antropólogo. E o Dr. João Bosco determinou que fosse 

nomeada uma professora antropóloga de lá da UNIFAP para fazer isso, que ela já [tinha] um 

contrato e tinha terminado o contrato dela com o INCRA. Aí ele pediu, ele pegou, determinou 

que o INCRA eh...  renovasse o contrato com ela para resolver essa situação. A situação do 

Ambé. Que aí foi porque, para fazer o estudo antropológico, para poder... e aí a cerca, ele 

mandou remover a cerca de lá do local para decidir. E lá o INCRA confirmou que a área [é] de 

quilombo... 

Liliane: E aí depois dessa situação vocês tiveram de novo algum incidente com as pessoas 

responsáveis por essa cerca?  

 
145 Expressão do linguajar local que significa: “Nós o chamamos de...”, “Nós o reconhecemos como...”. 
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Sr. Pereira: Não. Até agora, que eu saiba parou tudo. Ficou parado, né?! Até agora não houve 

movimentação mais nenhuma por causa disso. 

Liliane: O senhor acha que esses conflitos, a maioria deles, são por causa dessa demarcação 

que não foi feita ainda? 

Sr. Pereira: Eh... o que eu suponho é o seguinte: que ainda não foi feita a demarcação da área, 

que aí vai ter que ter a parte da... do... sim, que ele vem fazer a demarcação, né?! Então, o 

camarada, eu acho que eles achando que fazendo na frente, entrando na área e fazendo a parte 

dele aí a gente vai ficar fora. 

Liliane: Perde. Imagina que vai perder a área, não é?  

Sr. Pereira: Eles acham que eles vão ganhar aquela parte porque ainda não foi definido. Mas, 

ela não foi demarcada, a coisa... a topografia ainda não foi feita. Mas, o estudo antropológico 

foi feito. O estudo antropológico... só que também houve um detalhe aí, que a gente, o estudo 

foi feito assim... era para ter sido para voltar na comunidade para... 

Liliane: Para apresentar, não é? 

Sr. Pereira: Para apresentar, né?! 

Liliane: Mas, não foi apresentado? 

Sr. Pereira: Não. Passou direto para o INCRA. Eles tiveram aqui, fizeram justamente... nós 

fizemos uma reunião agora há pouco, o ano passado, parece que foi feito para aprovar esse 

relatório e mais espaço... 

Liliane: O laudo antropológico? 

Sr. Pereira: O antropológico. 

Liliane: Aí vocês aprovaram o laudo e aprovaram o relatório? 

Sr. Pereira: Foi. Que aquela é... a comunidade pegou, eles reuniram lá, eles fizeram, foi feito. 

Só que a meu ver a gente teria que ter uma leitura mais... 

Liliane: Detalhada 

Sr. Pereira: Detalhada para a gente... 

Liliane: Para ver se realmente estava contemplando tudo aquilo que vocês... 

Sr. Pereira: Isso. Porque o relatório que o INCRA deu para nós lá, eles disseram que fez, que 

fizeram se baseando nele. O relatório que ele nos deu realmente bate com o que a gente queria, 

né?! Realmente bate. Ele deu, fez um... como é que eles chamam, lá? Assim, um relatório 

analítico. Mais ou menos isso. 

Liliane: Ele fez o estudo fundiário, né? 

Sr. Pereira: Fundiário. Isso. 

Liliane: Mostrando que tem a demarcação. 
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Sr. Pereira: Isso. Mostrando todo o território 

Liliane: Isso. Tem vários mapas lá no relatório... 

Sr. Pereira: Exato. Ele mostrando coisa... exemplo, seguindo a... o... seguindo o igarapé 

número tal, assim, né?! 

Liliane: É. Ele fez os pontos todinhos com o GPS, demarcando, né? 

Sr. Pereira: Falando assim: “aí vai na ponta tal, essa assim, o nome da ponta por dentro do 

mato lá... saindo em linha reta a passagem é tal”. Tudo assim eles deram, tudo detalhado assim, 

né? Então, praticamente o que foi dado está dentro do nosso... e é nisso que a gente está mais 

baseado. E ele disse que isso foi feito em cima do estudo antropológico. Então, para nós está 

dependendo única e exclusivamente essa demarcação que nós esperamos que ela saia nesse, 

dessa forma que foi feito. 

Liliane: Quais são as melhorias que o senhor acredita que a comunidade vai conseguir depois 

que o território for demarcado, for regularizado?  

Sr. Pereira: Olhe, pelo que a gente tem participado aí, eles têm informado a gente... Eu acho 

que algumas coisas vão melhorar. Primeiro, esse programa da... que nós ainda não conseguimos 

acessar. Nós já fizemos pedido, já fizemos inscrição, fizemos cadastro. É, por exemplo, com o 

programa da casa própria: “Minha casa, minha vida”. Isso dentro das informações que eles nos 

deram, eu acho que é... uma coisa que vem melhorar. 

Liliane: Que pode conseguir depois que for regularizado. 

Sr. Pereira: Isso. Pode conseguir. Já era pra ter conseguido. Agora não sei porque que parou. 

Porque São Pedro dos Bois está [na] mesma situação [que a] nossa e já conseguiu. Ressaca da 

Pedreira já conseguiu. 

Liliane: O Rosa também. 

Sr. Pereira: O Rosa. 

Liliane: Já está pronto. A Ressaca... 

Sr. Pereira: E o nosso não. Nós já fizemos dois cadastros e nenhum até agora ainda não foi 

liberado “pra” cá. 

Liliane: No caso é a Caixa Econômica que não liberou? 

Sr. Pereira: Isso. É. Outro é... nós já tivemos alguns casos aqui, por exemplo, o caso do... 

daquele é... esqueci o nome do coisa... aquele que vem... Agricultura Familiar, PRONAF 

[Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar]. [Da] agricultura familiar nós 

já recebemos alguns auxílios vindo tanto do governo federal, quanto já veio do governo 

estadual. Pelo menos a criação... tem aquela ali... pelo menos esse barracão aí foi pelo governo 

estadual para criação de galinha caipira. A máquina para triturar para fazer a ração alternativa. 
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Para nós isso já foi um benefício que chegou já “pra” gente aqui, só que muitos pararam no 

tempo, né?! Mas, chegou “pra” gente! Outro foi o plantio da mandioca. Já veio, vieram 

máquinas, abriram áreas. A gente já plantou, já fabricou muita farinha. Pelo menos em parte, já 

deixou de comprar farinha de fora. Já passou a fabricar aqui. Não só nós aqui, como também 

São Pedro dos Bois. Todo assim... porque ele chegou... que eles vêm nas comunidades e 

aproveitam para fazer logo as comunidades próximo uma da outra, né?! Nós já recebemos desse 

aí, pelo menos eu acho que é um benefício, né?! Não tinha. Nós não tínhamos maquinário para 

fazer isso. Era tudo na mão, no braço! 

Liliane: O senhor acha que esses benefícios que a comunidade vem alcançando, eles se deram 

a partir de quando vocês receberam a certificação... 

Sr. Pereira: Foi. 

Liliane: Da Fundação Palmares? Foi quando vocês passaram a ser mais... 

Sr. Pereira: Foi. A gente passou a ser mais visitado também. 

Liliane: Visitado? Procurado?  

Sr. Pereira: Procurado para fazer alguns tanques também de peixe aí. O município, eles 

ajudaram. Muitos... o meu aqui pelo menos eu tive que fazer, eu fiz o meu... Eu recebi a 

liberação né?! Agora, na hora de abrir o tanque eu tive que usar do meu recurso para fazer. Mas, 

a licença, eu já ganhei a licença pelo município, e... mas, tiveram outras pessoas que foram 

beneficiadas com a abertura de tanque, peixe, criação. Isso eu acho que já em parte, já foi um 

bom, pouco, mas foi já um impulso que já veio ajudar, pelo menos até incentivar o pessoal. As 

pessoas... nós tivemos é... só que... só que foi antes, isso aí não foi agora na época do negócio... 

De requisição de reprodutores para melhoria do rebanho. Aí antes, nós já tivemos um, dois... 

Nós já tivemos uns dois aí, uns reprodutores que vieram através lá da requisição por intermédio 

lá do governo. 

Liliane: Do Estado, né? Quem que se faz mais presente aqui que o senhor percebe, é o Estado 

ou é o Município? Qual das duas gestões? 

Sr. Pereira: Olha, os dois, os dois eles sempre vêm. Agora em realização, é o Estado. Acho 

que já realizou mais que o município. 

Liliane: As secretarias, né?  

Sr. Pereira: Isso. As secretarias porque... Essa que era o... PRONAF? É PRONAF uma coisa 

assim. Parece que é. O negócio da agricultura familiar. Que é o negócio... O pasto da mandioca, 

do plantio da mandioca, da melancia. Isso tudo veio mais pelo Estado. A criação da galinha 

caipira. Essas coisas vieram pelo Estado. Tudo veio mais pelo Estado. Já a parte piscicultura 

também parte veio pelo Estado. Parte veio pelo Município. Só que o Município, às vezes, eles 
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vêm e fazem as coisas, mas na hora... O meu caso eles fizeram levantamento tudo, deram a 

licença e tudo o mais, só que na hora de produzir... como é... de fazer os tanques, eles pararam. 

Agora, depois que fiz os tanques, os primeiros alevinos eles já me deram. Eles forneceram os 

primeiros alevinos para mim e “pro” pessoal lá da vila. Aí, da vila, cada um aí da vila recebeu 

os alevinos já por conta do município. 

Liliane: Quem é que leva essas demandas lá até eles, é o senhor como liderança? Ou é um dos 

membros?  

Sr. Pereira: Não. Geralmente essas são feitas através, assim, da Associação ou eles vêm aqui 

com a gente, reúne aí com a gente e a gente coloca para eles, fala com eles... 

Liliane: As necessidades, né? 

Sr. Pereira: As necessidades. Eles vão e aí ou eles vêm aqui ou eles convocam a gente para ir 

lá, a gente vai lá reúne com eles. 

Liliane: Eles chamam para reuniões? 

Sr. Pereira: Isso. 

Liliane: Eles mesmos chamam para reuniões as comunidades? 

Sr. Pereira: Isso.  

Liliane: Então, eu queria perguntar para o senhor o que é que é ser quilombola para o senhor?  

Sr. Pereira: Quilombola? 

Liliane: É. O senhor se declara quilombola?  

Sr. Pereira: Bom, porque antigamente a gente sabe que... Pelo que eu sei, quilombo era a terra 

de refúgio dos negros. Então, a gente é descendente do negro. Meu avô, meu avô paterno era 

filho de escravo. Meu avô materno, filho de escravo, né?!  Então, diante desse... Então aonde 

morava negro era considerado quilombo. Era o refúgio do negro! Se é quilombo, então, a 

descendência, o quilombola vem daí da origem, né?! Se você é nascido no quilombo, ser filho 

de dentro do quilombo então... Eu, “pra” mim, no que eu penso... Para mim o quilombola é 

isso: é o descendente, é o remanescente. A pessoa que é originário de lá do quilombo! 

Liliane: O senhor acha, assim, que pelo fato de ter aqui na comunidade algumas pessoas que 

não se identificam como quilombola, o senhor acha que isso coloca em risco a identidade de 

vocês?  

Sr. Pereira: Olha, eu não sei, assim, porque..., Mas, eu acho que não. Acredito, assim, que não 

porque desde que a maioria se identifica. Então, a maioria assim sempre vence, né?! Então, não 

são todos, são alguns que falam que não aceitam..., Mas, a maioria eu acho... Eu acho pelo que 

a gente tem aqui o contato que a gente tem, eu acho que 80% se aceita, então é difícil a gente 
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perder, né?! Pode até..., Mas, eu acho assim difícil colocar em risco porque o peso maior está 

do lado do quilombo. 

Liliane: Da maioria, né? Daqueles que se identificam. 

Sr. Pereira: Identificam. Exatamente.  

Liliane: E com relação a algumas pessoas que tem aqui no Ambé, que não são quilombolas que 

passaram a viver depois aqui no Ambé também, né? Talvez por isso não se identifiquem. Que 

tem balneário, que tem posse de sítio, retiro. Vocês acham que vão ter alguma dificuldade com 

essas pessoas para a demarcação? 

Sr. Pereira: Olha, eu acho... Eu acho que é uma das coisas que ainda vai ter um pouco, que a 

gente vai ter que demorar um pouco para resolver. Até por causa da nossa legislação, né? Você 

sabe que o camarada, ele primeiro, primeira instância. Aí ele tem direito a recorrer. Aí vem a 

segunda. Tem direito a recorrer. Até chegar lá no fim que aí vai decidir tudo. Ou um ou outro 

leva! Então, isso aí é uma coisa que demanda de tempo, né?! Então eu acho que isso, porque o 

cara, por exemplo, o pessoal daí tá produzindo. São o quê? São paranaenses, são gaúchos. Aí 

eles estão produzindo o quê? Tem gente, tem gente aí que o menino estava me falando, o Mateus 

[funcionário do INCRA], que tem título. Entendeu? Então eles vão ... Eles vão notificar. Aí o 

cara acha que pode recorrer, tem tanto tempo para ele recorrer. Enquanto recorre continuam 

plantando, né? Aí dá tempo de plantar, dá tempo de colher. Quer dizer, isso vai, pode chegar lá 

no final ele entrega: “você agora vai devolver as terras”, né? Mas, de qualquer forma, se vão 

chegar na hora: “terminou teu prazo tem que devolver”. Mas, tá, precisa colher. Tem ainda a 

colheita.  

Liliane: Espera mais um pouco. 

Sr. Pereira: Lá vai um passo, né?! Porque a comunidade não vai poder... Eu acredito assim, 

que a comunidade não vai poder receber uma coisa que a gente não tem assim um... Como 

trabalhar com ele, né?! Por exemplo, assim, como é que nós vamos trabalhar com a soja, na 

colheita de soja se nós não temos maquinário, não temos experiência, não temos! Então se ele, 

o prazo dele expirar, por exemplo, ele tiver que sair e o prazo dele expirar e a colheita dele 

ainda não tive a ponto de colher, a plantação dele não tiver a ponto de colher, isso aí vai ter um 

impasse que eu não sei como a gente, só lá no decorrer da coisa que a gente vai ver como a 

gente pode solucionar. 

Liliane: Certo. Bom, Sr. Pereira queria agradecer o senhor ter colaborado com a minha 

pesquisa. Eu espero que a comunidade realmente consiga e que essa demora de titulação não se 

arraste por muitos anos, então, novamente agradecer sua participação. 
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Sr. Pereira: Eu também agradeço. E o que for possível que a gente possa colaborar a gente está 

por aqui. 
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APÊNDICE M 

 

Entrevista realizada no dia 22 de maio de 2018, na casa do senhor Mundinho, Vila do 

Ambé, zona rural de Macapá.  

Entrevistado: Raimundo dos Prazeres Pereira (Sr. Mundinho). Nascido em 1945.  

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

 

Liliane: Bom dia Sr. Mundinho! Primeiro, gostaria de agradecer ao senhor por me conceder 

essa entrevista, poder conversar um pouco mais aqui a respeito da comunidade do Ambé. E eu 

queria saber se o senhor se reconhece como quilombola? 

Sr. Mundinho: Reconheço! Com certeza!  

Liliane: O que é ser quilombola para o senhor? 

Sr. Mundinho: O que é ser quilombola? Eu acredito [que] é resgatar aquilo que é nosso. Porque 

a gente assim...  É uma herança que nós tivemos, e como agora com o programa de governo 

que já vem, há muitos anos, vem reforçar cada vez mais a nossa identidade com a nossa titulação 

como quilombo. E vai ser uma permanência da nossa própria convivência dentro da nossa 

comunidade, com as nossas famílias, porque nós vamos ter uma área para viver o resto das 

nossas vidas. 

Liliane: O senhor vive a quanto tempo aqui na comunidade? 

Sr. Mundinho: São 73 anos. Nasci e me criei aqui, até hoje permaneço aqui. Gosto muito daqui 

uma vida que a gente tem né?! Eu tenho um trabalho muito grande aqui, como coordenador da 

nossa igreja. Fui representante de quase todos os prefeitos. Fui agente distrital na nossa região, 

então eu tenho um trabalho muito grande, graças a Deus! 

Liliane: O senhor viveu sempre aqui?  

Sr. Mundinho: Sou funcionário municipal e estou aposentado. 

Liliane: O senhor tem moradia fora da comunidade? 

Sr. Mundinho: Em Macapá tenho, a nossa residência. 

Liliane: Quem mora lá são seus filhos? 

Sr. Mundinho: São meus filhos, que são empregados e moram lá. Tenho aqui e tenho lá. 

Liliane: Quem o senhor se lembra de mais importante que viveu aqui no Ambé? 

Sr. Mundinho: Lembro de mais importante... Uma, aliás não é só uma pelo menos, a 

festividade do nosso padroeiro, que é uma convivência na nossa comunidade. Também agora 

nós recebendo o nosso título definitivo, vai ser um marco único, esses dois marcos que eu tenho 
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esperança de acontecer a titulação e a festividade do nosso padroeiro, que é um marco muito 

forte que a gente tem aqui. Agora em agosto já vai ser a festividade e nesse ano eu sou o festeiro. 

Liliane: É o senhor o festeiro? 

Sr. Mundinho: Sou sim. 

Liliane: Que bom! 

Liliane: Os seus filhos que moram na cidade nasceram aqui ou nasceram em Macapá? 

Sr. Mundinho: Todos nasceram aqui. 

Liliane: Com qual idade passaram a morar lá? 

Sr. Mundinho: Uns por causa do estudo, a partir de 12 anos aí foram indo, como aqui não tinha 

mais, tive que colocar pra Macapá para estudarem lá. 

Liliane: Como é a sua rotina na comunidade? 

Sr. Mundinho: A minha rotina aqui? É, eu sou assim, eu gosto muito de criar. Eu gosto de 

viver criando minhas galinhas, meus porquinhos, meu gadinho que eu tenho e sempre trabalhar 

em pró da comunidade, zelando dos prédios que tem aqui, da igreja, e é meu foco é sempre 

esse. 

Liliane: É além da criação tem alguma atividade econômica que o senhor tem aqui dentro da 

comunidade?  

Sr. Mundinho: Crio gado, tenho porco, tenho galinha. 

Liliane: Qual o seu lugar preferido aqui no Ambé? 

Sr. Mundinho: Preferido, no caso preferido aqui do Ambé, daqui da vila né a minha residência 

aqui é uma das dos marcos, como diz a história. 

Liliane: E assim, aqui próximo a vila também tem outro lugar? 

Sr. Mundinho: Tem, a igreja do nosso padroeiro. É um marco que eu sempre visito. Quase 

toda semana, o dia a gente está indo lá visitar e é sempre a comunidade. Essa visita à vila eu 

tenho insistido em fazer, toda semana eu saio para lá, é que às vezes acontece alguma coisa de 

errado e a gente vai consertar, ajudar a fazer sempre as melhorias. Às vezes chega um visitante, 

para a gente não passar vergonha deixa tudo em dia.  

Liliane: O senhor falou que esse ano o senhor é o padroeiro da festa de São Roque. Quando o 

senhor não é o padroeiro, como o senhor participa dessas festas? 

Sr. Mundinho: Participo com a ajuda daquilo que os outros festeiros precisar. Eu tento sempre 

ajudar, quando tem a festa, ela é muito grande. Tem várias coisas para você ajudar, com 

alimentação, às vezes, com doação de outras coisas, tudo, organização, tudinho. Sempre eu 

estou envolvido. Jamais eu fiquei fora. Todo ano sendo o festeiro que for, aí eu, com a minha 

família sempre procuro participar. 
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Liliane: Os festeiros são sempre daqui de dentro da vila? 

Sr. Mundinho: Sempre daqui, são os filhos daqui! Um ano é uma família, outro ano é outra, 

outro ano é outra e assim vai. Que... Antigamente, primeiro, eram nossos antepassados. Eles 

trabalhavam, assim, em conjunto, mas que... hoje em dia assim... já ficou um pouco disperso. 

E eles tinham assim... uma diretoria, e essa diretoria era montada por aqueles nossos velhos 

antigos, que são... eram os donos daqui do Ambé e, eles tinham uma..., assim..., uma... uma 

veneração muito grande. Que assim, incrível que pareça, sabe [o] que eles faziam?! Eles 

preparavam tudo, mas todo mundo tinha voz naqueles dias para decidir alguma coisa e não 

decidiam só um, porque tinha que conversar com todos. 

Liliane: O senhor acha que o fato de a festa ainda continuar acontecendo tem a ver com qual 

motivo? De nunca ter perdido as tradições dessa festa? 

Sr. Mundinho: É porque é uma tradição muito grande e a nossa família sempre foi católica a 

maioria, né?! E sempre nós venerando essa data, nunca deixou passar em branco! Chegou essa 

data todo mundo se reúne, se organiza, e as famílias uma ajuda de um lado e ajuda do outro e é 

assim. 

Liliane: O senhor diria que tem, que existem regras a serem seguidas aqui dentro da 

comunidade? Uma dessas, essa que você falou de sempre manter a tradição da festa. Além dessa 

regra existem outras regras aqui? 

Sr. Mundinho: Temos. Nós queremos colocar até por causa das invasões, que é muitas pessoas 

de fora que vem e a gente está dando um... Depois que a gente receber o nosso título, vamos 

colocar lei aqui para evitar essas invasões que são demais! Pessoas que não têm nada a ver vem 

entrando e vão tirando, eh... roubando gado.  “Ei!” [respondeu ao cumprimento de um senhor 

que passou a cavalo durante a entrevista]. Eh... roubando tudo quanto é coisa da gente! É 

invadindo, é pegando peixe, fazendo tudo quanto coisa que nós não fazemos e as pessoas de 

fora vêm fazer. Então, nós estamos já prontos nesse sentido que... nós, com nosso título, nós 

vamos ter um apoio muito grande, que tamos respaldado. 

Liliane: Mas hoje, por exemplo, tem alguma regra, que é seguida aqui dentro? 

Sr. Mundinho: Olha, a gente sempre coloca em respeito isso aqui que estou lhe falando, mas 

sempre tem muitos que não querem atender. Uma regra que nós usamos desde nossos 

antepassados para que não haja essas invasões desenfreadas, às vezes, quando chega alguém 

fazendo muita coisa... E a gente também não adota muita gente de fora. A gente sempre para 

um pouco, e esse pessoal aqui... Assim, nós não estamos querendo muita gente diferente para 

cá, para nossa comunidade. 

Liliane: Mas eles vêm para que? Para morar, para passear...? 
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Sr. Mundinho: Muitos quer é morar, e a gente, tem muitos que quer se aproximar para querer, 

é 146... 

Liliane: O que o senhor acha que é mais importante das coisas que vocês fazem, das atividades, 

daquilo que vocês vivem aqui? O que o senhor considera que é mais importante para representar 

a identidade quilombola de vocês? 

Sr. Mundinho: Uma, eu acho, a festividade é um dos marcos, porque é uma tradição, ... e a 

outra..., como foi a pergunta? 

Liliane: Quais são as atividades ou as vivências que o senhor entende que é mais importante 

para representar, para mostrar, para evidenciar o que é a identidade quilombola de vocês? 

Sr. Mundinho: Como já lhe falei, a festividade é uma representatividade, [trecho inaudível], o 

que sempre o forte foi aqui é a pecuária. E até hoje, a maioria da nossa família tem essa 

representatividade no estado para sempre... A gente tem, assim..., aquelas criações, o cavalo, o 

porco como lhe falei, é uma representatividade muito grande que a gente assim na comunidade 

também. 

Liliane: E por que vocês passaram a falar de identidade quilombola aqui? 

Sr. Mundinho: Porque nós tivemos um seminário, o Museu Sacaca que veio, uma equipe da 

Fundação Cultural Palmares a Macapá. Que nós não conhecíamos o que era quilombo, e eles 

chegaram em Macapá, vieram, convocaram todas as comunidades do Estado e nessa época eu 

era o presidente da associação e nós “fumo” pra lá, e eles “chegaro” e “apresentaro” “pra” nós, 

qual “era” as vantagens, com o benefício que ia trazer, tudo. Nós acatamos. Eu saí com a minha 

equipe da diretoria e nós fumo de casa em casa “do” nossos herdeiros daqui, para nós “tomar” 

a decisão, e tomamos a decisão, reunimos na comunidade para que nós “aderisse” ao quilombo. 

Que nós vimos que era o resgate que nós estávamos tendo, que, se nós não fosse nos reconhecer, 

hoje eu não estava aqui no Ambé mais, muita gente não estava aqui mais, porque os grileiros já 

tinham tomado conta de tudo já. 

Liliane: Na época vocês já estavam tendo problemas com as terras? 

Sr. Mundinho: Já, já estava iniciando. 

Liliane: O senhor lembra qual foi o ano que a Fundação Palmares veio? 

Sr. Mundinho: Oh, rapaz! Sim, que ela veio a Macapá eu não sei o ano. Oh! Mas tem uns 

quantos anos. Nós já temos o nosso processo está mais de dez anos e aí não sei essa data. 

Liliane: Foi logo depois do decreto de 2003 ou foi antes? 

 
146 Não completa o pensamento... fica em silêncio, volta a falar com a pergunta da entrevistadora. 
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Sr. Mundinho: Foi antes! Eles vieram, fizeram a reunião, colocaram tudinho, muitos já saíram 

decididos, alguns ainda... 

Liliane: Quando vocês fizeram a conversa de casa em casa com os familiares de vocês, como 

foi, assim, a conversa? 

Sr. Mundinho: Nós levamos o que tinham nos colocado no dia da reunião, do resgate das 

nossas terras, não importa o que nós já “tinha” vendido, que era resgate do governo federal que 

estava trazendo para nós de volta a possibilidade, dependendo daquela comunidade que tendo 

seus documentos... Como nós temos escritura pública, tudinho. Importava que aquelas pessoas 

que nós soubéssemos que tinha direito, seriam indenizadas, mas as terras voltavam para nós, 

quilombolas. 

Liliane: Quais foram as situações que vocês tiveram aqui na comunidade que tornaram esse 

reconhecimento quilombola uma necessidade? 

Sr. Mundinho: Assim, se nós tivemos algum problema? 

Liliane: É, quais foram os problemas que existiram, que fazer esse reconhecimento das terras 

para resgatar foi uma necessidade urgente para vocês? 

Sr. Mundinho: Primeiro, nós tivemos um problema aqui com o “Seu” João Melo Picanço 

cercando a nossa área quase toda. Aí, isso aí nós já tinha iniciado e para nós, aí foi que nós 

fortalecemos mais, para nós ter nossos direitos. Para você ter uma ideia, veio aqui uma 

advogada da Fundação Palmares a primeira vez, de lá veio o Dr. João Bosco aqui com a 

procuradora, a equipe do INCRA veio aqui, tudinho, para que fosse decidido que o cara 

desmanchasse a cerca, que estava morrendo os nossos animais também porque não tinha para 

onde ir. Os animais que eram acostumados a pastar naquela área estavam tudo cercado. E aí, 

cada vez mais nós já estávamos com o problema que nos motivou mais. Que foi assim um alerta 

que nos deu para aquele pessoal que ainda estava em dúvida ainda. E foi uma resposta muito 

positiva, que teve muitos que veio e me apertou até a mão e disse: “você foi um herói para nossa 

equipe!” Porque se nós não corremos mesmo atrás jamais a gente conseguiria, foi um marco 

que... 

Liliane: Teria perdido muitas terras? 

Sr. Mundinho: Tinha perdido. A área toda nós tínhamos perdido. 

Liliane: Ia ficar só a vila. 

Sr. Mundinho: Ia ficar só a vila, porque os melhores lagos que eram estavam cercados já. E aí 

já foi um marco, que a gente fez, aquelas pessoas que não “acreditava” viram que o quilombo, 

ele é muito forte, ele tem como diz a história, ele tem valor. 

Liliane: A partir daí as famílias começaram a voltar para cá ou não? 
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Sr. Mundinho: Tem umas que estão voltando já. E a gente recebendo o título aí que vai voltar 

mais, porque ainda tem área que ainda não foi ainda... né verdade?! 

Liliane: Decidida 

Sr. Mundinho: Assim, ainda não foi tirado, afastado aquele povo e é onde vai ter muita gente 

que vai aproveitar para fazer os seus “trabalho”. É... Você está vendo, aquela área ali que está 

toda essa soja aí?  Lá que a gente pode..., e o pessoal pode muito bem “tá” fazendo roça ali, que 

fica distante. Fazendo no campo, que agora é no campo... que lá vai ser preciso, vai ser muito 

útil aquilo para muita gente aqui. 

Liliane: Dá para fazer muita roça ali... 

Sr. Mundinho: Muita roça, que aqui não se pode fazer porque tem muita criação e para lá os 

animais não vão quase. E você pode fazer à vontade mesmo. 

Liliane: O que o senhor pensa sobre a volta desses familiares para o quilombo? 

Sr. Mundinho: Eu penso que vai melhorar muito. Vai desenvolver mais a nossa comunidade, 

porque tem muita gente que tem poder aquisitivo grande e o que nós precisamos é de investir 

na nossa comunidade e produzir cada vez mais. Eu sempre tenho colocado pra eles, nas 

reuniões que eu vou: “nós estamos precisando de vocês para nos ajudar a plantar, criar!” Tem 

tanta área ali, própria para fazer isso, e eles estão, se Deus quiser, com essa intenção para o 

retorno deles. 

Liliane: Como é a sua relação com a vizinhança daqui ou com esses familiares que chegam 

depois aqui na comunidade do Ambé? 

Sr. Mundinho: Nós, no caso, assim, graças a Deus, minha relação é, assim, é bem. Sou uma 

pessoa que eu gosto de trabalhar em comunidade. Numa comunidade tem que abraçar a todos, 

não pode agradar todo mundo, mas se a gente tem que fazer um trabalho, como diz a história, 

agrada uns e alguns não, mas eu não gosto de ver negócio de briga, essas coisas não. Eu procuro 

cada vez mais trazer as pessoas para o meu lado, tudo em benefício da própria comunidade. 

Liliane: E com a sua vizinhança, no caso, aqueles que não nasceram, que não são quilombolas, 

como é a relação do senhor com eles? 

Sr. Mundinho: É bem, também. A gente permanece tranquilo, porque como diz a história, com 

esse povo quem vai decidir é eles próprios com a convivência deles com a gente, porque quem 

não é quilombola, eles tendo uma vida com a gente de união, trabalhando uma vida de parceria 

e tudo, sem confusão nenhuma, eu acredito que a permanência deles... Porque até isso foi 

declarado nas primeiras reuniões que nós tivemos, mostrando como  era a convivência com 

aquela pessoa que não era quilombo que vinha, porque a pessoa tinha que saber como é que a 

gente vivia na comunidade. Tem que viver em harmonia com os quilombolas, se ele viver com 
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briga é o jeito ele se afastar. E aqueles que vivem bem não, vão permanecer com a gente. Mas 

até aqui, graças a Deus, nem um tem... 

Liliane: Tem muita gente vivendo aqui... 

Sr. Mundinho: Não, não. 

Liliane: Que não são quilombolas?  

Sr. Mundinho: Muito não. 

Liliane: Quem são essas pessoas?  

Sr. Mundinho: Quem são essas pessoas? 

Liliane: Eles trabalham aqui? São casados com alguém daqui comunidade? 

Sr. Mundinho: Porque aqueles que trabalham para alguém aqui da comunidade eles já fazem 

parte, eles permanecem, porque já “veve” com a pessoa. Quem não tem aqui, ali tem o seu 

Abimael, ele não é daqui. Ele trabalha com a Niva ali, de vaqueiro com o pessoal dela, mas é 

uma pessoa que até aqui não tem tido problema nenhum. Inclusive, no dia da reunião ele 

declarou, ele fez essa pergunta, mas já tem o filho dele que já nasceu aqui. Tem, deixa eu ver, 

quem mais meu Deus?! Ali, mais na frente até já faleceu a senhora, logo aquela casa da esquerda 

tem uma família lá chegou já faz muito tempo. Tem também o rapaz que chegou ali mais 

recente. O seu Raimundo que não é quilombola, mas é uma pessoa que já mora há muitos anos 

aqui com a gente. Tem poucas pessoas. Não é assim muito não. Tem o Gersino do outro lado 

também. Mas pouco... Alguns que chegaram poucos dias aqui, mas é passageiro, pessoal que 

está indo embora. Eu te falo aqueles que já tem casa própria deles. 

Liliane: O senhor já vivenciou algum tipo de conflito aqui no território quilombola além 

daquele que o senhor falou? 

Sr. Mundinho: Nós já tivemos aqui com a comunidade São Pedro dos Bois. Não partiu da 

gente não, eles cercando o lago [riso], mas a gente não brigou. A gente foi procurar os nossos 

direitos, porque não adianta briga. Você tem que procurar na justiça tudo por quem é de direito. 

Mas até aqui, graças a Deus, eles estão entendendo que não é o que eles estavam querendo, aí 

a cerca foi abaixo... O procurador mandou me chamar, depois mandou chamar o representante 

de lá que era pra desmanchar, mas já estava tudo no chão... Lago não se cerca e não era nem 

limite deles. 

Liliane: Quem é que estava envolvido nesse conflito? 

Sr. Mundinho: Quem era presidente nessa época era o Paredão, que é o João, o João... Oh, 

meu Deus... Fugiu o sobrenome dele, conhecido como Paredão. Era ele o presidente da época 

e ele que fazia e mais um cara que era policial e que morava lá. 

Liliane: O motivo do conflito qual era? 
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Sr. Mundinho: Era que ele queria colocar um limite que não era e eles já queriam fazer o 

limite, para você ver uma coisa absurda! Ficavam aqui próximo, cercando nossos animais, uma 

coisa assim que não tinha nem sentido. 

Liliane: Já acabou esse conflito? Resolveram? 

Sr. Mundinho: Praticamente a cerca saiu. Praticamente nossos limites está, porque nós já 

decidimos, teve uma reunião aqui e o que o nosso documento está dizendo... Local onde o 

documento está falando. E o nosso documento é muito mais velho do que o deles, e o INCRA 

já veio aqui e já fez tudo o levantamento, tudo... Ah, como é o nome que se dá meu Deus? Já 

fizeram, até eu tenho até a cópia desse documento aqui, não sei se eu lhe dei essa cópia? 

Liliane: Da reunião?  

Sr. Mundinho: Sim.  

Liliane: Sim, daquela ata da reunião o senhor me deu. 

Sr. Mundinho: Da ata que era para definição dos nossos limites. 

Liliane: Sim, sim. Foi feita com o INCRA, não é? 

Sr. Mundinho: Sim, foi feita com o INCRA. 

Liliane: Eu tenho a cópia dessa ata. Então, o senhor já falou que estão solucionando os 

conflitos... 

Sr. Mundinho: É, sobre esses conflitos até agora eles sentiram que quem vai decidir não somos 

nós, as autoridades, o INCRA que é o gestor do processo. 

Liliane: Quais são os resultados que o senhor espera com a regularização do quilombo do 

Ambé, quando tudo estiver finalizado e vocês receberem a titulação definitiva? 

Sr. Mundinho: Assim, o que eu espero? 

Liliane: É, de resultado, depois disso, depois de receber a titulação. 

Sr. Mundinho: Muitos benefícios virão. Tenha certeza, eu, com o título... Sem o título nós 

estamos perdendo muitos projetos, mas com o título nós vamos receber muito mais! Tem as 

casas populares, tem o serviço de vários projetos que tem do governo federal e que a gente não 

está acessando por causa ainda desse impasse da certidão, mas com o título vamos ter um 

fortalecimento até o fim da vida, não é verdade?! Vão ter como... Isso aqui é nosso! Eu até já 

falei para o pessoal no dia, se Deus quiser, que nós recebermos o nosso título, nós temos que 

fazer uma festa muito grande aqui e um churrasco muito bom para oferecer para muita gente, 

não é verdade?! 

Liliane: Bom, só para finalizar eu queria que o senhor falasse um pouquinho, para o senhor 

como é viver aqui na comunidade do Ambé, como o senhor se sente aqui, essa vivência aqui, o 

que isso significa para o senhor? 
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Sr. Mundinho: Olhe, eu... Significa muito “grande” essa vivência aqui para mim! Quando eu 

vou para Macapá eu me sinto assim mais... Sei lá, mais... Quero adoecer, quero sentir uma dor 

e aqui não, quando eu chego aqui, para mim como é que me sinto à vontade, assim, recebo 

aquele ar puro. Que eu gosto de viver junto com a natureza, olhar minha criação, eu vou pegar 

o meu peixinho, eu vou fazer tal... Isso para mim é uma das grandes alegrias que eu tenho! 

Liliane: Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor pela sua participação nessa 

entrevista e eu vou finalizar aqui. 

Sr. Mundinho: Está bom. 
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APÊNDICE N 

 

Entrevista realizada no dia 10 de agosto de 2018, no posto de saúde, Vila do Ambé, zona 

rural de Macapá.  

Nome: Maria da Conceição da Silva Picanço (Dona Maria). Nascida em 02 de abril de 

1954.  

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde! 

Dona Maria: Boa tarde! 

Liliane: Dona Conceição, como a senhora prefere que eu lhe chame? 

Dona Maria: É Maria que me chamam. É Maria Conceição, mas me chamam de Maria.  

Liliane: Dona Maria. A senhora nasceu aqui no Ambé? 

Dona Maria: Não, eu nasci em Boa Vista, mas Boa Vista da Pedreira aqui mesmo na região.  

Liliane: É uma região aqui próxima? 

Dona Maria: É. 

Liliane: Mas a senhora mora aqui desde qual idade? 

Dona Maria: Desde que eu me casei, agora em maio fez 45 anos. 

Liliane: Então, a senhora já vive aqui há 45 anos. 

Dona Maria: 45 anos. 

Liliane: Quais são as lembranças que a senhora tem daqui do Ambé? 

Dona Maria: Por exemplo? 

Liliane: De tudo que a senhora viveu durante esses 45 anos. O que permanece vivo na sua 

memória. 

Dona Maria: Ah! Porque quando eu vim “pra” cá, quando eu casei... Aí nós... A gente era 

assim... Não era empregado né... não tinha emprego assim como agora e aí a gente vivia uma 

vida um pouco aperreada né. A nossa casa era de palha, buruti... Era assim... Eu sempre digo 

que... Eu fiz um curso lá no... E fomos num passeio lá no Museu Sacaca e as meninas... Chamam 

minhas amigas da saúde, me chamam de Picanço, aí elas falavam e eu falando: “olha era assim 

mesmo, era assim mesmo!” E elas falavam: “a senhora fala mesmo não é dona Picanço?”. E eu 

digo: “passei por isso e me orgulho de ter passado e hoje já tenho uma casa boa, graças a Deus!” 

né? Mas foi muito difícil “pra” gente criar nove filhos né?... Quando eu comecei a trabalhar eu 

já tinha quatro filhos, mas graças a Deus tão tudo bem! Aí eu lembro, assim, que o meu marido 

também, o emprego dele era cuidar de gado... Aí que ele ganhava... Quando fazia ano, ele 

ganhava assim gado, digamos assim se ele tivesse 3 bezerros, 2 era do dono e 1 era dele aí assim 
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a gente ia. Ele fazia roças também né. Aí, depois que eu me empreguei já foi melhorando, foi 

melhorando. Em [19]82 que eu comecei a trabalhar e já foi melhorando. Aí, agora ele já é 

aposentado do INSS [Instituto Nacional de Seguridade Social] né? E aí já “tá” só nós dois e um 

neto, já tá bem bacana agora. [risos] 

Liliane: A família do seu pai e da sua mãe eram de onde? 

Dona Maria: De lá de Boa Vista. 

Liliane: Eles sempre moraram lá? 

Dona Maria: Sim. 

Liliane: Mas os seus outros irmãos não vieram pra cá? 

Dona Maria: Não, só um que veio pra cá, morou um tempo comigo, mas já tá rapaz. Agora ele 

trabalha na CEA, mora lá no Porto Grande. 

Liliane: Vocês eram quantos filhos, dos seus pais? 

Dona Maria: Oito! 

Liliane: E os seus filhos, todos nasceram aqui? 

Dona Maria: Não, em Macapá. Todos em Macapá. 

Liliane: Nasceram em Macapá, mas foram criados aqui... 

Dona Maria: Nasciam lá e depois a gente vinha embora pra cá. Aí, depois, quando começou, 

na época... Porque agora já tem o Ensino Médio, né? Já funciona e antes não. Quarta série e 

eles já tinham que procurar o rumo de ir embora, aí eles iam. Iam e aí depois a gente comprou 

uma casa lá no Pacoval e eles ficaram lá. Aí ia um, ia um e só tem um aqui agora, os outros 

todos lá. Tem uma que é dentista, tem um que é policial e graças a Deus todo mundo tem o seu 

emprego lá. 

Liliane: E a senhora já morou em Macapá?  

Dona Maria: Não. Nem tenho vontade, vou lá e daqui a pouco já venho. 

Liliane: [riso] 

Dona Maria: Fui lá na segunda pra mim vim na quinta, que a minha filha tava pra Goiânia e 

era pra eu aguardar ela chegar... rá... No outro dia vim embora. E eu tenho casa lá, graças a 

Deus! Eles ficam: “a senhora falou que ia ficar”, mas não vou ficar, vou embora. 

Liliane: E a sua casa lá, fica fechada quando a senhora vem? 

Dona Maria: Não, eles moram lá. É uma casa grande assim, tem 4 quartos e a sala. Eu chamo 

“A casa, a casa do fulano”, eu chamo né. Aí é lá no Jardim. Era no Pacoval a nossa casa, de 

madeira. A gente vendemos e aí compramos lá no Jardim, aí eles ficam lá.  

Liliane: A senhora lembra mais ou menos a época que seus filhos foram para lá? 

Dona Maria: Não, faz muito tempo... Muito tempo mesmo. 
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Liliane: A senhora... 

Dona Maria: Porque eles não iam todos, digamos assim, um terminava aqui o fundamental aí 

ia pra lá, aí era por parte. 

Liliane: E aqui no Ambé, como é a sua rotina aqui? 

Dona Maria: Ah, mana! É tão difícil pra mim chegar na minha casa aqui do meu trabalho. 

[risos] É do posto mana, de lá pra cá. De manhã, como eu te falei, de manhã eu fico até onze 

horas, aí depois eu vou embora pra casa. Aí quando vem os pacientes, eles me chamam lá e eu 

venho, que nem aconteceu ainda agora, é assim que funciona. 

Liliane: Esse posto aqui, ele funciona há quanto tempo? A senhora sabe?  

Dona Maria: Ele foi inaugurado em 1980. 

Liliane: 1980? 

Dona Maria: É, e em 1982 eu comecei a trabalhar. 

Liliane: Bastante tempo, não é?! 

Dona Maria: É. A última reforma dele agora, foi dia 30. Mas ele não era assim, ele era feio, 

feio [risos]! Aí, depois, não deu mais “pra” eu vim pra cá porque tenho problema de diabete 

né?! Aí tinha muito cocô de morcego e dava uma alergia e era pelos meus braços... Aí eu só 

vinha aqui atender e já ia rapidinho... Aí graças à Deus mexeram ano passado, em junho 

começaram. Aí foram terminar agora em junho. Mas agora ficou excelente, né? 

Liliane: Essa reforma foi vocês que solicitaram ou...? 

Dona Maria: Foi, foi solicitada. A prefeitura que fez, mas foi muito bacana. 

Liliane: As pessoas que a senhora atende aqui no posto, elas são de quais comunidades?  

Dona Maria: Bom, depende porque nem todos são daqui do Ambé. Porque, às vezes, vem... 

Olha, essa menina veio lá da entrada do 50 [km], corre um pouco aí... Vem também de são 

Pedro dos Bois... de onde vier... de Macapá... aí eu atendo.  

Liliane: Aqui no Ambé, tem algum lugar preferido da senhora? 

Dona Maria: Meu lar. [risos] 

Liliane: Eu queria que a senhora falasse um pouco das suas memórias, das suas lembranças, da 

sua vida na sua casa com seus filhos. Ou, assim, alguma história que marcou também aqui no 

seu trabalho. 

Dona Maria: Da minha casa com meus filhos, né? Eh, porque assim, às vezes, quando nós 

estamos juntos lá ou aqui, que eles vêm sempre final de semana, a gente fica conversando e 

comentando como era antes. Que a gente era tão pobre! Pode ser isso? 

Liliane: É, pode. 
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Dona Maria: Porque aí as redes rasgavam, a gente não tinha, né mana? Aí a minha sogra fazia 

aqueles negocinhos assim tudo amarradinho, aí não tinha energia, lamparina, sabe o que é 

lamparina? Aí colocava óleo díesel, quando era de manhã olha.... Mas quando que hoje em dia 

a gente ia deixar respirar, né? Mas mesmo assim não ficou nem um doente de pulmão e hoje 

em dia né acontece... Aí então era aquilo, pouca coisa... Eu tenho... Um dia desses eles 

mostraram uma foto de como eles eram, coitadinho dos meus filhos... aí tinha umas pessoas 

aqui que tinham mais, né?!, que se vestiam melhor, que se calçavam melhor que há e sempre 

teve, né? E aí eles ficavam daquele jeito. Hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz pelos meus 

filhos! Meus filhos são muito unidos e graças cada um tem um lugarzinho! O único que foi pra 

estudar, mas não quis, foi o mais novo que eu te falei que é o Gato [apelido], ele trabalha com 

gado... Ele toma conta de gado aqui... Mas graças a Deus... E muitas vezes lá no Pacoval que a 

gente morava na primeira vez. A gente morava digamos assim, aqui era casa e pra cá era ponte, 

pra cá era ponte e tinha muito negócio de droga essas coisas, mas nem por isso até hoje graças 

a Deus meus filhos nunca se envolveram, até mesmo porque Feliciano [marido] é muito rígido, 

sabe?! Ele não se senta assim “pra” conversar, ele já chega na braba: “fez isso, é isso e isso, 

né?!” Porque eu também... Esses negócios: “não pode bater, tem que conversar”. Eu, pra mim 

não... Comigo é logo no... né?... Que a gente “tá” vendo os exemplos, né?! Então, a gente tem 

que se prevenir com filhos e netos. No meu caso, tenho neto que eu criei dois anos de vida, 

filho do Toni, quando chegar em casa eu te mostro, ele a menina olhou, né?... E disse: “e tu, 

né?” e ele: “não, é meu filho”. A mãe o deixou na porta dele, do Toni, lá no terminal do Jandiá 

com dois meses de vida. Ele tem 19 anos... Sabe o que ele é? Técnico de enfermagem. Acabou 

de se formar. Ele nunca parou de estudar! Aí, mas eu converso muito com ele. Ele não é de sair, 

não gosta de festa, se tem um aniversário ele não quer ir. A casa dele é videogame, telefone aí, 

ele fica no quarto dele. Aí eles dizem: “mamãe o Vinicius!” Aí eu digo: “deixa ele aí! Melhor 

do que ele tá na rua, sem nem saber por onde ele tá. Né verdade?! Deixa ele aí! 

Liliane: Com os seus vizinhos ou com as outras famílias, como que é a sua relação? 

Dona Maria: Ah, mana! É ótima! Quando chegar por aí pode perguntar [risos]. Elas dizem que 

eu sou referência. 

Liliane: A vizinhança é boa aqui? 

Dona Maria: É, pra mim é... Eu... Aqui eu só tenho de sangue uma menina bem dali que ela é 

merendeira e o irmão dela, é só eles dois, mas eu sou amiga de todo mundo... Eles falam... Eu 

até ganhei uma homenagem no Dia da Mulher lá na igreja por conta disso... Se falta energia, 

eles correm lá comigo. Num dia desses, eu ia pra igreja...Eu até ralhei com um gay: “Ei dona 

Maria!” Eu disse: “quié?!” “A senhora já ligou pra CEA?” Eu digo: “sim eu trabalho no posto 
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de saúde, não é da CEA”. Aí sabe, eles já têm esse negócio que quando falta energia eles vêm 

aqui comigo, vem um senhor lá do outro lado, “pra” eu ligar, né?... Aí, por conta disso, eles 

têm uma consideração. Eu vendo uns negocinhos lá em casa, aí se eles tiverem dinheiro eles 

levam, se eles não “tiver”, eu vendo fiado “pra” eles... Aí com isso eles... Se a conta for acima 

de cem reais eu dou um refrigerante quando eles vêm pagar, né?... Eu conquisto eles! 

Liliane: A senhora é uma liderança aqui na comunidade então? 

Dona Maria: É essa situação que eu tô te falando... Olha acabamos de ganhar, eu e Feliciano, 

um diploma de honra ao mérito da escola, porque eles fazem rifa e eu compro um prêmio e dou. 

Fazem reunião quem dá palestra é ele, o Feliciano... Aí mana, né?... Graças a Deus eu... Todo 

mundo pra mim aqui, pra ele é amigo, qualquer coisa eles correm lá em casa e a gente que pode 

ajudar com negócio do carro, só tem o nosso, né?... Adoeceu um... Feliciano: “não, coloca só o 

combustível e pronto!” É uma maneira de ajudar, né? E eles reconhecem graças a Deus.  

Liliane: Com relação à questão do quilombo do Ambé, que agora é chamado de quilombo, a 

senhora se reconhece como quilombola? 

Dona Maria: Sim, só que não saiu, né? O certificado. É “certificado” que chama? 

Liliane: É, o certificado de Palmares já tem, não é?  

Dona Maria: Sim 

Liliane: Só não saiu ainda lá o título definitivo. 

Dona Maria: Título definitivo! 

Liliane: Do INCRA, não é? 

Dona Maria: Isso aí, é isso aí. 

Liliane: Mas assim, a senhora acha que mudou alguma coisa desde que vocês começaram a 

fazer essas reuniões? 

Dona Maria: Mudou. 

Liliane: Com relação à quando veio a Fundação Palmares, quando tiveram... 

Dona Maria: E eu creio que quando vier o título definitivo vai mudar mais ainda, vai melhorar 

mais, né? 

Liliane: Melhorar o que, o que a senhora acha? 

Dona Maria: Porque olha, quando é definido mesmo que é quilombola que nem o Mel... Que 

eu vivo sempre lá pelo Mel... Sempre eu vou pra lá... Então vem, acho que digamos assim, vem 

um curso... Tem uma... Um programa que pode alguém daqui estudar pra fora, né verdade? E 

tem várias situações que quando é quilombola mesmo, já definido tem muita coisa, é o que eu 

escuto dizerem. 

Liliane: Sim. E a senhora participa das festas religiosas daqui da igreja? 
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Dona Maria: Não, sou evangélica. 

Liliane: A senhora é evangélica? 

Dona Maria: Sou 

Liliane: Aí é só... 

Dona Maria: Não, só meus filhos. Eu e meu marido. Ele era evangélico há 14 anos, foi quando 

eu entrei.  

Liliane: A senhora frequenta qual igreja? Essa que tem aqui? 

Dona Maria: É a Assembleia de Deus.  

Liliane: Quem é o pastor lá? 

Dona Maria: Pastor Hildo Farias.  

Liliane: Ele é daqui também? 

Dona Maria: Não, ele é do Pará. 

Liliane: Mas ele já está morando aqui na comunidade? 

Dona Maria: Já.  

[INTERRUPÇÃO DA ENTREVISTA] 

Liliane: A senhora tem conhecimento de algum tipo de conflito que aconteceu aqui no Ambé 

ou com alguém do entorno? 

Dona Maria: Aí... Mas como assim? Por exemplo brigas?  

Liliane: É, alguma situação que tenha envolvido questão de terra... 

Dona Maria: Ah! Um dia desses aí. Ali fora num terreno... Um menino de lá... Não é o dono, 

é o responsável, gerente... E um menino mais daqui um pouco, primo do Feliciano... De vez em 

quando eles... e dessa vez foi meio que... 

Liliane: Foi briga, foi? 

Dona Maria: Foi. 

Liliane: Chegaram a se agredir? 

Dona Maria: Sim. 

Liliane: Mas qual que foi o motivo da confusão?  

Dona Maria: Terra, mana! Terra né... Por causa de terra aí. 

Liliane: Além desse conflito, a senhora lembra de algum outro? Alguma situação de disputa 

dessa terra? 

Dona Maria: Não. 

Liliane: É mais a questão do pessoal que planta aqui na frente, não é? 

Dona Maria: É.  

Liliane: Então, me diga agora, como é que é viver pra senhora aqui na Comunidade do Ambé? 
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Dona Maria: Bom, é... Eu, se tivesse de opinar por algum lugar, eu não sairia daqui de maneira 

alguma. Eu não nasci aqui, mas eu estou mais do que adaptada aqui.  

Liliane: Enraizada, não é? 

Dona Maria: Demais! 

Liliane: E os seus filhos, eles pensam em voltar ou só em frequentar final de semana? 

Dona Maria: Eles pensam, porque tem uma previsão de uma estrada do Abacate “pra” cá, por 

aqui. Aí eles dizem se vier vão fazer casa pra irem trabalhar, ir de manhã e voltar de tarde. Eles 

trabalham lá.... Eles gostam... Daqui a pouco vai chegar uns aí. Eles gostam demais daqui!  

Liliane: Para evitar esses conflitos, essas brigas que podem acontecer, tem algum tipo de regra 

aqui, que vocês seguem? Que é colocado algum impedimento para essas pessoas que vem de 

fora, não é? 

Dona Maria: Não porque tem um advogado que é da associação. Aí, quando acontece, eles 

conversam com ele, só isso que eu sei. 

Liliane: Aí ele vai resolver pra lá, pra Macapá? 

Dona Maria: É. 

Liliane: Tem alguma coisa mais que a senhora queira falar da sua vida, da sua história de vida 

daqui, dessa trajetória? A senhora trabalha aqui dentro do Posto de Saúde qual que é a 

importância disso para a senhora? 

Dona Maria: Aqui, olha, no caso agora, a mulher do Mundinho, ela trabalhava aqui, mas só 

que depois ela foi embora pra Macapá e nunca mais voltou. E tem mais um primo do Feliciano 

também que foi lotado pra trabalhar aqui, mas nunca trabalhou. Aí eu fico sozinha aqui. Aí, no 

caso, como tá, não dá trabalho. Não tem um dito: “mas antes só do que mal acompanhado?!” 

Então, e eu tô pra me aposentar mesmo, né? 37 anos de serviço eu tenho aqui.  

Liliane: Está faltando pouco tempo já? 

Dona Maria: Eh, se eu quisesse poderia pedir, mas eu não quero, né?, que a gente perde muito. 

Enquanto tiver dando pra mim, ir andando dali pra cá, né? 

Liliane: E vem médico aqui, uma vez no mês? 

Dona Maria: Não, não é uma vez no mês que vem. Demora a vir. Agora foi inaugurado dia 30 

e ainda não veio. 

Liliane: Aí faz consulta, não é... era pra fazer a consulta. [riso] 

Dona Maria: Era pra fazer. 

Liliane: Essa questão de medicamentos, a senhora recebe com frequência? 

Dona Maria: Não, medicamento vem certinho todo mês. 

Liliane: Aí o seu trabalho é ir lá pegar medicamento e trazer pra cá? 
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Dona Maria: É. Aí eu sempre vou no pagamento, né? Faço só uma viagem. E tem um primo 

do Feliciano, ele trabalha lá e sempre pega pra mim e eu já pego lá no serviço dele.  

Liliane: Aí o seu trabalho aqui é qual mesmo? 

Dona Maria: Não, aqui é o mínimo, né? Digamos assim, é só numa emergência. No caso, eles 

não queriam nem que a gente aplicasse injeção. Mas eu aplico porque não tem... Vocês ouviram 

aquela moça dizendo: “Eu não vou levar injetável porque não tem quem me aplique, moro 

muito longe”.  Né? Aí, um curativo, aí também nós não podemos... A receita ‘tá” aqui, mas nós 

não podemos dar, porque só quem pode é enfermeiro, né? Só onde tem enfermeira no caso [as 

comunidades] Abacate, Santo Antônio. Porque eu sou auxiliar de enfermagem e aí não tem 

enfermeira. Já no Abacate tem, a mulher do Júnior, do Garrincha... Lá tem. É uma enfermeira, 

é o mesmo que ser uma médica, né? Pode tudo. Lá no Santo Antônio tem. 

Liliane: Aí se for um tratamento mais demorado tem que ir pra Macapá? 

Dona Maria: Aqui, o que que eu faço, quando eu vejo que não dá pra resolver aqui, vai logo 

embora, que é a ordem que a gente tem. 

Liliane: Manda logo pra Macapá. 

Dona Maria: É. 

Liliane: Para resolver lá. Então tá certo. Eu queria agradecer a sua participação na entrevista 

acho que foi bem interessante conhecer um pouco da sua história e poder falar depois sobre ela 

pra muitas pessoas mais conhecerem ela também. Obrigada. 

Dona Maria: Tá ok. 
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APÊNDICE O 

 

Entrevista realizada no dia 10 de agosto de 2018, na casa do senhor Feliciano, Vila do 

Ambé, zona rural de Macapá.  

Nome: Feliciano Pereira Ramos Picanço. Nascido em 10 de outubro de 1952.  

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde Sr. Feliciano. O senhor prefere ser chamado de Feliciano ou tem um apelido? 

Sr. Feliciano: Eu tenho um apelido é Bureno, mais conhecido por Feliciano. O pessoal, a 

maioria, me conhece por esse apelido, mas qualquer um dos dois para mim é normal. Porque 

quando eu me entendi, já me entendi por esse apelido. 

Liliane: O apelido de casa, da família? 

Sr. Feliciano: Da minha mãe de leite! A irmã da minha mãe. E na época, eu nasci em 1952, no 

dia 10 de outubro e... Na época essa comunidade era uma comunidade respeitada. Os nossos 

antepassados tinham uma união inseparável! A maior tradição desta comunidade era essa 

festividade de agosto. Na época, era feita na casa do meu avô, José Domingos Pereira, e com o 

passar do tempo, eles fizeram, na época, eles não chamavam sede: era barracão. Aí, fizeram um 

barracão e fizeram essa festa. O meu avô era uma pessoa que preservava o que tinha nessa 

comunidade. Ninguém entrava para pegar algo aqui dentro, um peixe, tirar um açaí, outra coisa 

sem não render obediência para três pessoas: José Domingos, Geraldo Picanço e Laudergário 

Picanço. Então, a gente teve essa doutrina, esse ensinamento. Porque, para mim, é uma doutrina 

a gente preservar aquilo que a gente recebeu lá no passado. Eu não gosto de esconder minha 

identidade e nem a identidade da nossa comunidade que, por sinal, na região da Pedreira ela é 

uma das mais bonitas, e a “mãe de todas”, porque se você sai daqui, a maioria das famílias 

dessas comunidades saíram daqui. 

Liliane: Aqui têm os sobrenomes, os Pereiras, os Picanços, o que o senhor pode informar sobre 

eles? 

Sr. Feliciano: Tudo daqui até a região do Macacoari. A gente tem essa identidade! Tudo 

parente, tudo família! E foi evoluindo o Estado e crescendo e crescendo e começou as invasões. 

Que hoje para nós é uma tristeza! Então, eu vou falar primeiro do passado, quando eu me 

entendi, os meus avós diziam assim: “eu vou lá no Ambé de cima”. Eu não sabia, eu fui curioso, 

“ei mãe velha”, a minha avó “mãe velha, o que é Ambé de cima?”, “Tu sabe lá o cemitério?  Lá 

foi a primeira comunidade do Ambé”. “Mas, minha avó, por que lá?” Onde aqui tudo era mais 

fácil, era beirada, lago, a água mais fácil. “Não meu filho, é porque naquela época, quando 

começou o Ambé, no tempo dos meus bisavós, era descendência de escravos, então, eles 
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pegavam as partes mais altas que tinham nessas comunidades para fazer os acampamentos deles 

e, além de alto, perto das matas para eles se esconderem quando viessem os senhores para 

pegar”. Eu disse: “meu Deus! Vida de escravo era muito difícil!” Aí ela disse: “pois é meu 

filho, o meu bisavô contava que o teu avô ainda pegou uma parte, que a família era de escravos 

fujão e eu conheci ele e uma parte da família dele assim”. Aí, isso lá em 1847, que foi 

descoberto, então ela falava para a gente. E aí veio evoluindo, quando chega na nossa época, 

agora, tinha sido tudo esquecido. Todo mundo chega, manda, toma conta. Você viu ali aquela 

tristeza nos nossos campos aquele plantio, hoje tá devastado, tiram a soja tá tudo morto. Aquilo 

ali, antigamente você entrava dali daonde tem aquele começo até aqui na vila tava branco de 

boi, criação e hoje não se pode mais criar porque se passa pra lá, mata. Então, a gente foi 

vivendo assim, aparece a oportunidade da transformação das nossas comunidades que são 

descendentes, remanescentes de quilombo. E aquelas comunidades que tiveram a sabedoria de 

correr e se aproximar da doutora Bernadete. Então a gente deu a entrada que queria que a nossa 

comunidade voltasse a ser remanescente, ser reconhecida porque ela é, mas ser reconhecida 

como quilombo, para poder ver se a gente resgata aquilo que nós perdemos, né? [...] Então a 

gente entrou com o pedido, aí foi para Brasília. Nós tivemos reuniões em Brasília porque ela se 

virava, a ministra lá. E a gente foi reconhecido. O que tá acontecendo: os empresários estão 

atrapalhando a nossa titulação, o reconhecimento tudo tem CAR [Cadastro Ambiental Rural] 

tem tudo, tá tudo encaminhado tá na Justiça Federal e o INCRA está nos atrapalhando porque 

os caras fornecem as finanças para eles e eles atrapalham. Isso aí a gente fala porque o Doutor 

João Bosco, ele é juiz da vara criminal e do trabalho, e tivemos um problema aqui com João 

Melo Picanço, parente também da gente, mas ele veio cercar a área aonde o nosso gado comia 

e é do Ambé. E com ele nós tivemos esse problema, mas graças a Deus foi solucionado a nosso 

favor, foi tirada a cerca. 

Liliane: Ele [João Melo Picanço] é primo de vocês? 

Sr. Feliciano: É, ele é parente. E foi tirada [a cerca]. Hoje a gente voltou a ter paz. Então, é um 

desconforto hoje para a comunidade não ter a titulação. E nós não avançamos porque nós só 

podemos ter projetos grandes, pequenos tem, se nós tivermos a titulação, tanto o Ambé quanto 

o São Pedro dos Bois estão no mesmo embaraço. Então, pra gente é muito difícil! Era para ter 

aqui um maquinário para estar trabalhando as nossas terras, mas quando chega lá embarga, e aí 

essas pessoas que são altos empresários chega nos bancos e diz: “eu quero tantos milhões”, né? 

E aí trabalhando nas terras dos quilombos. E pra mim lhe falar que isso é a grande verdade, 

eles não deixam um grão na comunidade, levam e exportam tudo! Não fica nem dentro do 

Amapá. O que é mais? Disso é esse plantio de soja, você chega lá e eles estão colhendo. Você 
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chega lá: “me vende um saco de soja”, “não, só se sobrar”. Aí você vai pagar num saco de soja 

aqui dentro das nossas terras R$ 65,00. 

Liliane: Desde quando eles estão aí plantando? O senhor lembra a época? 

Sr. Feliciano: Eu não lembro a época, mas eles estão há mais de 15 anos. 

Liliane: Começou com a soja ou começou com o arroz? 

Sr. Feliciano: Começaram com o arroz, depois enxertaram soja, depois milho e agora voltaram 

só para soja. Sem contar que as caças, jabuti é uma derrota. Nos primeiros anos, quando 

envenenavam, você via urubu comendo as caças. Isso enfraquece a comunidade. Os lagos que 

são de descida, envenenam, quem é que vai sofrer? É o peixe, é a nossa água daqui contaminada. 

Então esse é o tipo de situações. 

Liliane: Além dessa vizinhança com os produtores, tem algum problema com outra vizinhança? 

Sr. Feliciano: Não. Graças a Deus, até aqui ninguém tem tido.  

Liliane: E com relação as terras aqui do lado, com São Pedro dos Bois, tem alguma situação? 

Sr. Feliciano: Tem, tem um impasse sobre isso, porque o nosso documento rege o local, o deles 

rege o mesmo local, só que eles dizem que não é lá, puxa para dentro do nosso. Porque a gente 

conhece as áreas tudinho, os nomes das áreas. O nosso é estirão do Jacaré, o deles é estirão do 

Jacaré, só que eles dizem que é aqui na passagem onde o nosso gado come. E aí a gente tudo 

parente, e eu disse porque ninguém vai tirar ninguém de ninguém. Tudo da titulação por onde 

é, aí o INCRA fez o trabalho é... Quando foi o negócio de divisão e tal, nós tem, a nossa 

comunidade tem o título de posse desde o tempo dos nossos avós. E a nossa comunidade é a 

mais velha. Os quatro cantos definidos. Então, o que eu digo, o que tá faltando, vamos... que... 

E aí o INCRA fez uma demarcação, o pessoal do Ambé tiraram as terras e de São Pedro dos 

Bois tiraram do outro lado. E nós fizemos um acordo com eles pra gente fazer por aquela linha, 

quem tá do Ambé fica pro lado daqui, e quem fica em São Pedro dos Bois, todo mundo vizinho, 

né? Não aceitaram. Aí ficou esse impasse. Nem nós, nem eles para receber o título. 

Liliane: Atrasa esse processo de titulação. 

Sr. Feliciano: Atrasa o processo e aí fica nessa situação. Até porque nós, todo mundo aqui se 

reunimos... Se alguém de São Pedro dos Bois, até porque eu também sou parte de São Pedro 

dos Bois, porque a minha família, o meu pai era de lá, a minha mãe daqui. A maioria é assim. 

Se alguém de São Pedro dos Bois cair dentro da demarcação do nosso limite, ninguém vai 

mexer, nós só queremos o nosso documento pra nós trabalhar. Ninguém vai tirar A, B nem C. 

A gente não vive todo tempo assim?! Então essa que é a única coisa que tá, é esse impasse que 

tem. Porque dessa parte do Sr. João foi decidido. E lá agora não é questão de confusão. Lá no 
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limite do Rio Pedreira que tem um pessoal que vendeu um bocado das nossas terras para fazer 

balneário. 

Liliane: Tem bastante gente lá, como é que está a relação com esse pessoal lá, eles estão 

cientes? 

Sr. Feliciano: Eles estão cientes, porque eles já foram notificados. 

Liliane: Eles estão criando problemas com relação a isso? 

Sr. Feliciano: Até agora ainda não tivemos. O problema eles vão ter com quem vendeu. Porque 

no caso, o Marlon já tem lá que eles venderam, mas o Marlon é casado com quem?! Com filha 

daqui. Agora tem pessoas que vem, agora até assassinato tá tendo ali. Como é que vai 

permanecer com a gente?! O pessoal da família pelo menos vai ficar preservando pra gente. 

Liliane: Mas aqui dentro da área de vocês tem alguma outra propriedade particular? 

Sr. Feliciano: Tem, tem algumas. Mas assim de filhos daqui que não quis se envolver com o 

quilombo. Uma prima da minha esposa, só que ela delimita o território dela e pode vender e o 

outro nós ficamos. Até porque tem outro “porém”, essas pessoas que são posseiras elas não são 

donas da terra, só é quem é titulado, nós temos mais que orientado. O posseiro só se a 

comunidade entrar em acordo com ele, como é aqui do Ambé, ninguém vai querer fazer mal 

pra ninguém, claro. A gente quer que permaneça sim, porque hoje os nossos animais come tudo 

em comum, cada um sabe a sua marca, aí o cara vê o animal dele e vê o meu doente ele vem e 

me avisa. E é assim que nós trabalhamos, graças a Deus! É muito bom. 

Liliane: Então, o senhor disse que o seu pai era do São Pedro e a sua mãe era daqui. Eles 

tiveram o senhor e mais quantos filhos? 

Sr. Feliciano: Eles? Doze filhos. 

Liliane: Desses doze filhos todos moraram aqui? 

Sr. Feliciano: O meu irmão mais velho é aquele que tá ali. Ele veio de Macapá hoje que é a 

novena da família da festividade e, nós oito porque os outros já faleceram. 

Liliane: Quantos desses oito moram aqui e quantos moram em Macapá? 

Sr. Feliciano: Eles moram em Macapá. Só eu que moro aqui. 

Liliane: Eles são mais idosos que o senhor? 

Sr. Feliciano: Tem os que são mais idosos, e tem dois que são mais novos que eu. Eu tenho 

nove filhos, mas só tenho um que mora aqui. Os outros tudo moram em Macapá, estão vindo 

porque domingo é dia dos pais. Hoje eles param de trabalhar e tão vindo já pra cá. Mas no final 

de semana eles estão com a gente. 

Liliane: São nove filhos, não é? 

Sr. Feliciano: Sim, sete homens e duas mulheres. 
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Liliane: O senhor sempre morou aqui ou já morou em Macapá? 

Sr. Feliciano: Sempre morei aqui. Nasci aqui de parteira. Sou muito feliz por isso! 

Liliane: E desde sempre o senhor trabalha com o que aqui? 

Sr. Feliciano: Eu trabalho com gado, trabalho com roça, banana. Faço plantio aqui. A roça 

inclui tudo. E a gente cria porquinho, galinha. 

Liliane: Depois que o Ambé foi certificado como quilombo, o senhor acha que teve alguma 

mudança na comunidade? 

Sr. Feliciano: Muita mudança. Passou a ser mais respeitado. As pessoas que chegavam aqui: 

“eu vou fazer uma casa”, já não podem mais fazer. Só se a comunidade aceitar. 

Liliane: Tem essas regras? 

Sr. Feliciano: Tem. E foi muito bom porque senão aqui, você vê que é uma comunidade 

tranquila. Enquanto que as outras ao redor tá o maior problema que a gente conhece. Aí a região 

da Pedreira, Santo Antônio, Lontra, retrata tudo... Então, pra gente foi muito bom. Olha a nossa 

comunidade entre elas, o ano atrasado foi que aconteceu um único assassinato, o único, graças 

a Deus. Então, isso não foi gente daqui. Era pessoa que tinha problema lá na [comunidade] 

Ressaca, o outro também que era de lá. E quando o pessoal deram [por si], o rapaz já tava 

morto... 

Liliane: Foi na festa? 

Sr. Feliciano: Foi na festa. Isso pra nós causou um problema muito sério, porque poxa é muito 

difícil. Então, graças a Deus a gente se sente bem numa comunidade tranquila. Eu sou 

evangélico hoje, mas, assim, as coisas da comunidade eu participo. Não de festa dançante, 

dessas coisas, mas na organização a gente colabora, a gente tá, porque nós não podemos “se 

ausentar” daquilo que é da gente. 

Liliane: Como é a relação do senhor com essas pessoas que não se reconhecem como 

quilombolas? 

Sr. Feliciano: Muito boa. 

Liliane: Porque teve alguns que não aceitaram. 

Sr. Feliciano: Teve alguns que não aceitaram, tentaram levantar tumulto. Eu mesmo comecei 

a aconselhar eles. Meu irmão ninguém é obrigado a fazer a vontade do outro. Por que que tem 

aquele nome democracia?! É porque quando termina o meu direito começa o seu. Então, se 

você não quer, não é preciso você ficar brigado com a comunidade. Sabe por quê? Por que 

quem é que primeiro socorre não é as pessoas da comunidade?! Então, se você se isolar você 

vai sofrer! 
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Liliane: Já aconteceu alguém, caso, assim, de alguém que se colocou contra essa questão de 

ser quilombola? 

Sr. Feliciano: Aconteceu com um primo nosso, que o irmão dele era o presidente da associação 

na época. E esse rapaz, por causa de ganhar as coisas... nas áreas, ficou contra e até fundou uma 

associação que não teve privilégio. Ele se voltou. Ficou de mal uns dois anos com o irmão. E 

ameaçava, e fazia, mas depois a gente com muita conversa, até comigo ele se levantou. E hoje 

eu dou graças a Deus, porque quantas vezes ele não se...? 

Liliane: Foi na época que vocês estavam se organizando para dar o processo no INCRA? 

Sr. Feliciano: Pra atrapalhar, foi por isso que demorou. Mas foi coisa que deu pra resolver. 

Não foi preciso polícia, não foi preciso... Sempre tem o diálogo! Né?, As pessoas daqui, graças 

a Deus, são pessoas que gostam do diálogo, porque quando vê que tá errado, a pessoa por mais 

que esteja revoltado, mas tem alguém que vai lá, que conversa. 

Liliane: Antes de ser evangélico o senhor participava da festividade de São Roque? 

Sr. Feliciano: Desde criança. 

Liliane: O que o senhor lembra dessa época, quando era criança ou adolescente, de como era a 

festa? 

Sr. Feliciano: No tempo que nós era criança, dia treze de agosto, dia sete começava as novenas, 

dia treze de agosto era a torração de café e fundição de lenha. Aí torrava e aí vinha com aquele 

monte de café. E a gente no pilão, olha, pra afinar o café, passado na peneira. Depois que já 

inventaram o crivo, a tela pra coar o café e ficar só aquele pozinho, como é nesses... E era o dia 

inteiro. Aí o São Roque tinha carneiro, porco. E aí matavam o carneiro, aquele monte de gente, 

todo mundo trabalhando, na maior união. Dia quinze... dia catorze pegava os bois, seis, oito 

bois, aí dia quinze era o primeiro dia da festa. Aí era a ladainha e o Marabaixo. Matava um boi 

e dividia com todas as famílias. E o outro matava conforme a porção de gente pra dar almoço 

e janta. No dia dezesseis pela manhã a missa, depois da missa tinha dois pés de mucajá bem no 

canto da igreja. Aquelas árvores davam uma sombra que era uma maravilha. Lá ficava porco, 

cavalo, um boi que davam pro leilão. E tinha tudo quanto era espécie de coisa, banana, era 

farinha. Aí ia tudo pra frente da igreja, das dez horas da manhã terminava a missa, aí o leilão. 

Terminava o leilão, aí o almoço. Aí, depois do almoço ficava a procissão, depois da procissão 

a corrida de cavalos. Era muito organizado! Os antigos eram bem mais organizados que o povo 

de hoje. E aquilo tudo. O pessoal [da comunidade] do Cachoeira passava uma semana aqui. 

Liliane: Fica perto o Cachoeira daqui? 

Sr. Feliciano: Fica longe. 

Liliane: É uma comunidade? 
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Sr. Feliciano: É, e eles vinham de abaixo do Lontra. Abaixo do Abacate. E aí o pessoal vinham. 

E uma organização. Eu ainda me lembro da Festa de São Roque de clarinete. Era sopro, né? 

Aqueles instrumentos mais antigos. E assim era uma festa, duas noites de festa! Naquela época 

não tinha polícia e todo mundo se entendia. 

Liliane: Tranquilo, não é? 

Sr. Feliciano: Então, essa festa ela é tradicional mesmo! Porque eu tô com sessenta e seis anos, 

e quando eu me entendi ela já existia há muito tempo. É uma tradição muito longa! Então, são 

desses tipos de coisas que eu falo pro povo: “gente, hoje eu não participo, mas se vocês querem 

levar, levem como era. Uma coisa honesta, uma coisa sem visão de lucro financeiro”. Porque o 

que mata hoje as festas é o lucro financeiro. Não fazem mais como tradição, fazem como 

comércio. Aí perde. Tudo que se vende é desvalorizado. 

Liliane: Essa questão da festa dançante com aparelhagem já existia antes ou foi introduzido 

quando? 

Sr. Feliciano: Com a evolução o pessoal foi perdendo, porque era Marabaixo até meia noite, 

da meia noite pra manhã era o baile da saudade, aquela música clássica. Pra mim, a festa de 

São Roque era a primeira noite. Era o baile da saudade e a gente dançava à vontade, aí depois 

começou esse negócio dessas danças doidas. 

Liliane: Atrai muitos jovens a festa? 

Sr. Feliciano: Muitos jovens. Nessa festa dançante tem horas que dá mais de cinco mil pessoas. 

Pra mim lhe dizer, no dia da festa mesmo, lá do começo da vila, lá daquela primeira saída, de 

lá até aqui no campo de futebol é quatro ou cinco carreiras de carros. Pra você entrar de lá de 

onze horas da noite pra cá, da entrada da vila é empurrado devagar pra vim procurar lugar nos 

quintal. Porque a gente não deixa todo mundo colocar dentro, só as pessoas conhecidas da gente. 

Aqui dentro do quintal fica cheio de gente tomando banho e tudo. Eu tinha botado um chuveiro 

bem ali atrás que era para o pessoal tomar banho, mas desde um ano que veio um pessoal pediu, 

quando eu dei às sete horas tavam tomando banho nu lá atrás. Aí tudo claro que eu coloco. E, 

inclusive, um era sobrinho do Tico, do Cabo Tico. Aí eu chamei ele e ele prendeu eles tudinho. 

Aí eu disse, eu vou tirar isso, a gente coloca pra ajudar e as pessoas vem com falta de respeito! 

Até porque eu digo assim: “jovens, os homens tomam banho aí de sunga, né? E as mulheres 

têm o banheiro aqui atrás pra tomarem banho”, pra deixarem espaço. 

Liliane: E a sua rotina hoje aqui no Ambé como ela é? 

Sr. Feliciano: Olha, minha rotina aqui é de manhã cuidar dos meus bichos. Aí eu fiz um plantio 

aqui, banana, laranja, açaí aqui atrás. Aí eu vou visitar lá, limpo um pouquinho. O Sol esquenta 
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e eu venho embora pra casa. A vida agora é assim, eu criava peixe, mas começaram a roubar 

meus peixes. Eu não quis mais criar, não vou perder minha calma. 

Liliane: Tem alguém ainda criando peixe aqui? 

Sr. Feliciano: Não tem mais. Aí eu tinha cinco tanques, eu criava peixe e era uma vida 

tranquila. 

Liliane: Aí roubavam. Vinha alguém de fora roubar? 

Sr. Feliciano: Os próprios cachaceiros daqui. Eu ia pra igreja de noite... Até o ano atrasado eu 

tinha. Tinha cinco mil. 

Liliane: Mas isso chegou a gerar alguma briga, algum desentendimento? 

Sr. Feliciano: Não, até porque a palavra de Deus diz se a gente for tomar atitudes erradas o 

maior errado é a gente, né? Então, o que Deus deu pra nós ninguém tira. 

Liliane: O senhor tem algum lugar preferido aqui no Ambé?  

Sr. Feliciano: A minha casa! “Tu não gostas nem de sair de casa?” “Não, eu aprendi a amar o 

lugar que eu nasci”. O meu lugar preferido! Eu tenho um terreno lá “pro” São Pedro também, 

mas lá eu vou pouco. O meu lugar preferido é aqui essa área. 

Liliane: E a relação com os vizinhos aqui, com a família como é? 

Sr. Feliciano: Olha, graças a Deus, todo mundo aqui chega, vem na minha casa, porque eu não 

vou na casa de vizinho. É a coisa mais difícil. Só se a pessoa tiver doente, aí eu vou lá prestar 

minha solidariedade. Eu ofereço o meu transporte, porque o carro que tem aqui. 

Liliane: O seu é a kombi? 

Sr. Feliciano: Não, é a [caminhonete] S10. 

Liliane: Essa kombi é da escola? 

Sr. Feliciano: É da escola lá de São Pedro dos Bois. É o meu primo que deixa aí. Aí ele vem 

de moto, pega os alunos, deixa a kombi aqui, quando vai deixar de tarde já vem numa Bis que 

ele tem que é mais econômica. 

Liliane: Vêm alunos de outras localidades pra cá? 

Sr. Feliciano: Vem do São Pedro, do São Joaquim da Pedreira, daqui da região da Ilha Bela, 

eles vêm. 

Liliane: Agora tem Ensino Médio aí. 

Sr. Feliciano: Agora tem, graças a Deus! Aí os daqui da 5ª à 8ª [séries] vão para o São Pedro 

dos Bois. Aí, quando chega no primeiro ano [do Ensino Médio] voltam pro Ambé. E aí só vai 

daqui quem vai fazer uma faculdade, uma coisa, pra cidade. 

Liliane: O que o senhor pensa sobre a volta dos seus familiares para cá para o quilombo, seus 

filhos, parentes? 
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Sr. Feliciano: Olha, isso aí é um sonho da gente! Eis o motivo por que todos eles... Se esse 

ramal fosse ligado, eles vinham morar aqui e iam trabalhar em Macapá. Pra mim ia ser muito 

bom! 

Liliane: Quando foi que vocês passaram a falar de quilombo, mesmo, aqui na comunidade? 

Sr. Feliciano: Olha, foi em 2004, quando começou a falar, falar. Em 2006, foi fazer reunião, 

reunião. Em 2006 prosseguiu mesmo. 

Liliane: O que o senhor lembra assim dessas reuniões? 

Sr. Feliciano: Essas reuniões elas eram assim, umas com alto e umas com baixo. Porque tinham 

pessoas que eram muito apegadas a um pedaço de terra deles. Que quando se tocava que ia ficar 

no comum, as pessoas não tinham o entendimento... Eles tinham o entendimento que iam perder 

o direito deles. E a gente sempre conscientizou que nós queremos o quilombo não pra 

desmerecer ninguém, mas sim pra gente ter como desenvolver a comunidade. Porque hoje você 

vê que os governos não fazem mais nada por ninguém. Tanto municipal quanto estadual é a 

mesma coisa. Então a gente não tem que ser dependente.  A comunidade não tem que ser 

dependente. Se nós já tivesse essa titulação, essa festa, ela já tinha uma situação financeira já 

pra quando chegar no tempo da festa ninguém se preocupar. Porque a gente plantava, a gente 

colhia, a gente vendia, e uma parte já retirava pra ficar pra essa festa tradicional. E outra coisa, 

acabava com esse negócio: “esse ano é a minha família que vai fazer!”. Quando nós entendemos 

era comunidade do Ambé, hoje não, é minha família! Aí quando sai da procissão, uma hora 

dessa que termina a procissão, mais tarde aí: “quem é que vai para o ano fazer a festa?”, pra 

definir. Quem ajuda e aí a comunidade vai dar aquela força, e tem que ser a diretriz daquele. 

Aonde podia ser tudo pela diretriz da associação de todos. 

Liliane: É, tem a associação... reúnem sempre na associação? 

Sr. Feliciano: Reúnem.  

Liliane: Onde é que funciona a associação? 

Sr. Feliciano: As reuniões são no centro comunitário. 

Liliane: Quem está hoje como representante?  

Sr. Feliciano: É o Antônio José Coutinho Pereira, o Capixaba. 

Liliane: Ele mora aqui? 

Sr. Feliciano: Não, ele está morando em Macapá. Mas ele é filho daqui, criado, tem casa, vem 

final de semana. Ele tá pra chegar. Ele tá aqui com a gente no meio da semana. Vem. Quando 

tem qualquer problema é só ligar. A gente tem o contato dele. Aí ele vem pra resolver. E assim 

com todos que já passaram. 
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Liliane: O senhor falou dos resultados que espera com a regularização das terras aqui. O senhor 

acredita que realmente essas melhorias vão acontecer, se isso vai demorar ainda, qual a sua 

perspectiva? 

Sr. Feliciano: Na minha perspectiva ao mesmo tempo que a gente pega aquela esperança, a 

gente tem medo de ficar por aqui mesmo. Porque... tá tudo esses anos. 

Liliane: Anos e anos esperando... 

Sr. Feliciano: Tá tudo esses anos, aí você vê que muda de presidente e começa a atrapalhar o 

processo. Não tem mais aquele interesse. Aquelas pessoas que estavam lá dentro, dando aquela 

força, já não tem mais. E tá acabando. Então a gente fica assim: “Ah, meu Deus, que a gente 

vai receber esse título!” E a gente tem essa esperança. O Dr. João Bosco garante que a gente 

vai receber o título. Inclusive o INCRA “tá” sendo multado por não ter definido. Foi multado. 

E a multa era 100 mil reais por mês que eles tinham que pagar. Pois não definiram... São cinco 

comunidades que estão nessa mesma situação: Ambé, São Pedro do Bois, Cupixi, é... Campo 

Verde e aqui o ... Mata Fome. E era o Goiabal lá em Macapá, mas lá parou porque a maioria já 

não quis mais porque o bairro já chegou lá. Aí não quiseram mais.  

Liliane: Como é para o senhor viver aqui na comunidade, o que isso significa para o senhor?  

Sr. Feliciano: Olha, pra mim viver aqui nessa comunidade é... Pra mim foi uma das melhores 

coisas. Eu tive a oportunidade, mas o meu pai não deixou eu ir pra cidade, porque os outros 

foram e eu tive que ficar, porque ele não queria ficar sozinho. Então eu fui muito feliz e sou 

porque eu fiz uma escolha muito certa que foi a minha companheira, a dona Maria Conceição. 

Essa mulher tem sido a minha fortaleza! Deus me colocou ela na minha vida. E a minha 

perspectiva foi de ficar aqui.  

Liliane: Criaram os filhos... 

Sr. Feliciano: Nós criamos os nossos filhos. Chegou na época de estudar, nós orientamos os 

nossos filhos. Foram estudar em Macapá. Nunca foi preciso nós sair daqui pra ir morar com 

eles, porque eles obedeciam às regras. A minha filha mais velha, a Marilânia, ela tomou conta 

dos irmãos. E tem sido um exemplo pra eles e eles obedecem ela. Isso me faz com que eu possa 

ficar dentro dessa comunidade com alegria! A minha filha se formou, é formada, pedagoga, é 

dentista e tomou conta dos irmãos. E todos tão encaminhados. Os que não tiveram uma 

formação maior, mas também não chegaram pro lado ruim. Eles aproveitam o melhor que tem. 

Então, o Ambé pra mim é a minha vida! Eu digo para os meus filhos: “um dia se vocês tentarem 

me tirar daqui e me levar pra Macapá, vocês estão encomendando a minha morte”. Porque aqui 

eu me levanto pela manhã, eu vou cuidar dos meus bichos tudo. Eu tenho um cavalo que quando 

eu falo, eu tô orando aqui de madrugada, que ele houve a minha voz ele já tá relinchando aí 
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esperando a comida. Isso tudo a gente cria aquela amizade, a gente fica feliz! Eu me sinto muito 

saudável aqui. Que é o melhor de tudo! O Ambé é a minha terra mesmo! Esse Ambé é a minha 

terra! 

Liliane: Sr. Feliciano, eu só tenho a agradecer a sua participação nessa nossa conversa hoje. 

Estou muito satisfeita com a sua fala. Vou encerrar por aqui a nossa entrevista. Obrigada! 

Sr. Feliciano: De nada, precisando, né? Estamos às ordens. 
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APÊNDICE P 

 

Entrevista realizada no dia 13 de agosto de 2018, na sede do INCRA-AP, Divisão de 

Ordenamento Estrutura Fundiária – Serviço de Regularização de Território Quilombola.  

Nome: Mateus Francisco Pagliarini (Assistente Técnico) 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Bom dia Mateus! Quero agradecer a sua participação nessa pesquisa e a colaboração 

do INCRA. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o trabalho do INCRA no processo de 

regularização dos territórios quilombolas. Uma primeira questão é sobre qual é a atuação do 

INCRA sobre esses territórios? 

Mateus Pagliarini: Bom dia! Até 2003 o decreto que regulamentava essa matéria ele dava a 

incumbência da regularização fundiária para a Fundação Cultural Palmares. Em 2003, houve a 

promulgação do Decreto 4.887 que deu essa responsabilidade para o INCRA, a de trabalhar 

com regularização fundiária dos territórios quilombolas. Então, o papel do INCRA, dentro 

dessa perspectiva, é realmente a regularização fundiária. O trabalho inicia com a abertura do 

procedimento de regularização e termina com a expedição do título de domínio ou um contrato 

de concessão de direito real de uso, dependendo do caso. Tem alguns casos que a gente pode 

emitir um título de domínio, em outros casos a gente só pode emitir o contrato de concessão de 

direito real de uso. Essa seria a atividade que o INCRA executa dentro de uma política maior. 

Existe um programa do governo federal chamado Programa Brasil Quilombola, então, ao 

INCRA coube essa tarefa de fazer a regularização fundiária.  

Liliane: Esse Programa continua ativo? 

Mateus Pagliarini: Continua. Continua ativo. Agora, assim, recentemente, o INCRA está 

trabalhando com a possibilidade de equiparar as comunidades quilombolas, alguns quilombolas 

dessas comunidades aos beneficiários da Reforma Agrária. Aí eles teriam direito a acesso a 

outras políticas públicas, não só a regularização fundiária. Então, o INCRA já teria um outro 

papel dentro da política. Só que pra essas pessoas serem equiparadas aos beneficiários da 

Reforma Agrária eles têm que passar pelo mesmo crivo que os beneficiários da Reforma 

Agrária passam. Ou seja, não é uma política voltada para todos os quilombolas. Eles vão ter 

que passar pelos crivos. Alguns quilombolas vão ser beneficiários da Reforma Agrária. Tem 

que ser agricultor. Não pode ser funcionário público. Tem uma série de aspectos [critérios] que 

não necessariamente um quilombola vá obedecer. Você pode ter um quilombola que é 

funcionário público, não tem problema nenhum, mas aí ele não vai poder ser beneficiário da 

Reforma Agrária, então, vai ter essa nuance. A gente vai ter que fazer uma classificação. Só 
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que isso ainda não está implementado. Tem alguns projetos pilotos no país e tá começando 

agora essa iniciativa do INCRA em proporcionar mais esse benefício para as comunidades. 

Liliane: Aqui no Amapá, como é que anda esse processo de regularização fundiária desses 

territórios quilombolas? 

Mateus Pagliarini: Aqui a gente tem trinta e um processos abertos, fora os três que já foram 

titulados. E, assim, tem vários processos para uma fase mais adiantada, tem alguns que ainda 

estão mais incipientes, alguns que já tiveram um relatório técnico de identificação e 

delimitação, que eu julgo que é uma das principais peças componentes do trabalho de 

regularização. Então, você tem várias etapas dentro desse processo. Alguns processos estão 

mais adiantados, outros menos, mas a gente tem dificuldades para conduzir o processo de 

regularização, principalmente, relacionada a falta de recursos financeiros e recursos humanos. 

A nossa autarquia é muito pequena e a gente tem poucos funcionários dentro do setor de 

regularização quilombola. Atualmente, a gente tem três pessoas só trabalhando. Não temos o 

antropólogo que é o profissional essencial para a condução desses processos. Então, a gente 

depende muito de recursos, não só financeiros, mas de recursos oriundos de outros estados. O 

INCRA é uma autarquia, ela é nacional, é óbvio que quando a gente tem uma deficiência de 

algum profissional a gente manda buscar em outros estados, mas isso retarda um pouco a 

agilidade do processo. Acaba demorando mais, até porque é complicado. As pessoas têm uma 

vida nos seus estados, então, tem que vir pra cá e passar três e quatro meses aqui pra fazer um 

trabalho desses. Acaba sendo mais difícil! 

Liliane: Você diria que essas dificuldades são principalmente de ordem institucional para 

elaborar esses relatórios? 

Mateus Pagliarini: Eu acho que a tarefa que a União incumbiu o INCRA de fazer, a própria 

União não deu esse suporte. Assim, é uma tarefa muito difícil, porque existem muitas 

comunidades quilombolas no Brasil inteiro. Quando você atribuiu essa tarefa para o INCRA, a 

União deveria ter se preocupado em dar ferramentas para que o INCRA conseguisse vencer 

esse procedimento de regularização. Não é um problema do Amapá, é um problema nacional 

mesmo! Você tem estados como o Maranhão que tem quase seiscentas comunidades 

quilombolas. Então, você querer que isso ande muito rápido, com um corpo técnico como do 

INCRA, assim, que tem pouco mais três mil servidores no Brasil inteiro, então, é muito 

complicado. Eu diria que a tarefa é maior que a própria autarquia, vamos dizer assim.  

Liliane: No Amapá há várias comunidades que entraram com esse processo e alguns já duram 

uma década ou mais.  Todo esse tempo de demora para regularização tem a ver com a falta do 

antropólogo? 
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Mateus Pagliarini: Também. Eu não concentraria o problema só nisso. A política é uma 

política nova. O INCRA trabalhava com Reforma Agrária, a gente não trabalhava com 

regularização fundiária de território quilombola. Isso começou em 2003, essa tarefa incumbida 

para o INCRA. Para você ter uma ideia de como isso caminhou dentro da autarquia, a gente só 

conseguiu ter um normativo específico e mais contundente para fazer o trabalho de 

regularização em 2009. Seis anos aí só patinando para conseguir ver uma forma de fazer um 

procedimento mais célere. Mas, mesmo assim, a instrução normativa INCRA nº 57 DE 2009, 

que é o que norteia o nosso trabalho, ela tem alguns pontos que a própria instrução normativa 

dificulta um pouco. E como ela foi elaborada em conjunto com diversos outros órgãos, não foi 

só o INCRA, teve a SEPPIR [Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial] que 

participou também. Então, a gente teve um conjunto de órgãos, os próprios movimentos sociais 

também participaram da elaboração dessa instrução. Então, fica complicado a gente conseguir 

mudá-la agora. Por exemplo, o prazo do contraditório que a gente chama depois que publica o 

Relatório de Identificação e Delimitação, muitos acham esse prazo muito extensivo. São 

noventa dias para as pessoas entrarem com a contestação, mais cento e oitenta [dias] para o 

INCRA analisar e aí tem mais um grau de recurso, então, tudo isso acaba fazendo com que o 

processo realmente atrase. Enfim, mais demorado. Fora que como é uma política de intervenção 

fundiária, às vezes, você tem uma propriedade privada que você precisa desapropriar. Quando 

é privado, o único caminho que o INCRA tem para reverter essa propriedade para os 

quilombolas é usando a ferramenta da desapropriação por interesse social. E a desapropriação 

por interesse social envolve uma série de... é... ações que não dependem só do INCRA. Você 

tem que ter um decreto de interesse social. O decreto de interesse social é privativo do 

Presidente da República. Você tem que ter dinheiro para pagar as benfeitorias dos imóveis que 

são indenizáveis, a própria terra. Dependendo da localização desse imóvel o valor é absurdo, é 

muito alto! Então, é difícil o INCRA conseguir vencer esse procedimento da desapropriação. 

Eu diria assim que também é uma das etapas que dificulta o andamento do processo. 

Liliane: Como o estudo antropológico auxilia o INCRA na elaboração desses relatórios, 

enquanto parte desse processo? 

Mateus Pagliarini: O estudo antropológico, para mim, é a principal peça do processo de 

regularização, porque ele é que define qual é o território que a comunidade tem direito. O 

relatório antropológico vai nortear todos os outros trabalhos, uma vez que para fazer, por 

exemplo, o estudo fundiário a gente tem que saber quais são os limites do território. No estudo 

fundiário você vai verificar tudo o que tem dentro do território. Quem é proprietário, quem é 

quilombola, quem não é quilombola, quem é só posseiro. Se essa comunidade está sobreposta 
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ou não à uma Unidade de Conservação, se ali dentro tem terras indígenas, terras municipais e 

estaduais. Tudo isso é visto nesse estudo fundiário. Mas o estudo fundiário só consegue ser feito 

depois que o [estudo] antropológico definiu o território. Assim, como por exemplo, como as 

outras etapas, na possível desapropriação, para saber se vou desapropriar aquele imóvel, eu 

tenho que saber qual o território. Então, para saber se esse imóvel que será ou não desapropriado 

está dentro do território reivindicado pela comunidade. E o relatório antropológico ele é o 

principal componente também, porque ao definir um território muito difícil de ser trabalhado 

esse procedimento vai demorar bem mais tempo para chegar ao final. E aí o que que é difícil 

de ser trabalhado? Com um grande número de propriedades privadas dentro do território 

reconhecido, quando você tem uma mancha urbana dentro do território reconhecido, quando 

você tem assim alguma propriedade ou uma unidade de conservação, por exemplo, dentro do 

território reconhecido.  A gente tem um caso, aqui no Amapá, que é a Comunidade do Cunani 

que cerca de 50% ou 60% do território está sobreposto ao Parque Nacional do Cabo Orange. 

Isso fez com que o processo ficasse paralisado. Houve uma tentativa de conciliação, quando 

acontece esse imbróglio entre ministérios da União existe uma câmara de conciliação que é a 

SECAFI. O processo tramitou na SECAFI durante três ou quatro anos e eles não conseguiram 

chegar ainda a um denominador comum. Então, ainda está em aberto a questão da sobreposição 

da comunidade quilombola com o Parque Nacional do Cabo Orange. Assim como outras 

Unidades de Conservação no país têm outros problemas com outras comunidades também. 

Liliane: No caso aqui do estado, como você verifica de maneira geral a situação dessas terras, 

o que caracteriza a situação dessas terras onde estão as comunidades quilombolas, são terras do 

Estado, são terras da União...? 

Mateus Pagliarini: Novamente a gente vai ter... como são trinta e uma comunidades com 

processo de regularização em curso atualmente, cada comunidade vai ter uma especificidade 

em relação à essa questão da terra pública, à terra estadual, à terra da União, à terra particular 

ou assim por diante. É, porque... por exemplo, Lagoa dos Índios é uma comunidade que está 

aqui no entorno de Macapá e que tem manchas urbanas muito proeminentes lá. Já tem uma 

consolidação da área municipal ali e que aconteceu desordenadamente. Não houve ordenamento 

territorial daquele bairro, vamos dizer assim, praticamente um bairro lá agora chamado de 

Goiabal. Mas ali não é terra municipal, ainda é terra da União. As pessoas que estão lá não têm 

título de domínio daquelas residências. Alguns tem ainda o título de domínio ainda como 

imóvel rural, mas, por exemplo, título de domínio urbano ninguém tem ali naquela região. O 

relatório antropológico dali está sendo construído em conjunto com a comunidade, no sentido 

de tentar evitar que essas áreas urbanas muito consolidadas sejam integradas ao território. É 
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claro que a gente sabe que a comunidade vai perder um pouco daquilo que ela historicamente 

ocupou, mas talvez seja a única forma de você conseguir preservar pelo menos parte do 

território que eles têm direito. E tem outros casos que estão sobrepostos exclusivamente a terras 

da União. Você tem casos de comunidades inteiras que é só terra pública, então facilita um 

pouco mais o procedimento. Tem Porto do Céu próximo, aqui próximo, à Macapá também que 

é só terra pública, não tem nenhum tipo de propriedade particular. Até outras comunidades na 

bacia do Rio Matapi que também sobrepostas só a terra pública. Claro que eu não vou lembrar 

aqui especificamente caso a caso. O problema que tem em relação à terra pública é um decreto 

de transferência de terras para o governo do estado. Tem uma ação judicial que tramita na 2ª 

Vara da Justiça Federal aqui do Amapá que ela concedeu uma liminar. O Ministério Público 

pediu, então, foi concedido uma liminar para que a União pudesse dar continuidade nos 

trabalhos de regularização fundiária, independente do processo de transferência, 

principalmente, porque o IMAP ainda não está com uma estrutura adequada para... dar 

continuidade aos procedimentos que, porventura, foram repassados para eles. Porque o INCRA 

pode continuar mesmo a terra sendo estadual, a gente pode continuar a fazer o procedimento. 

Só que para emitir o título de domínio a gente não poderia mais, só pode emitir o título de 

domínio a partir do momento que a terra for pertencente a União, por isso que a gente 

desapropria. Quando tem imóvel particular a gente compra a terra de volta para depois emitir o 

título em nome da comunidade. O domínio dessa terra tem que ser do INCRA ou da União para 

que a gente possa outorgar o título de domínio. Sendo do Estado, quando a gente identifica que 

a terra é estadual, a gente repassa os autos ao governo do estado e o governo do estado emitiria 

o título. E aí assim, o juiz também determinou nesse mesmo processo, ele determinou que o 

INCRA e o IMAP fizessem algum tipo de acordo de cooperação técnica para não prejudicar as 

comunidades quilombolas e o procedimento continuar em andamento independente da 

dominialidade da terra. Por exemplo, se a gente identificar que a terra é estadual ou que está 

dentro desse processo de transferência que ainda está muito nebuloso, ainda está caminhando 

esse processo de transferência. Para você ter uma ideia, o processo de transferência apesar de 

existir a lei que transfere as terras, atualmente, os registros imobiliários continuam no nome da 

União. Ainda não conseguiu efetivar essa transferência de fato, ela aconteceu de direito, mas 

de fato ainda está em processo, vamos dizer assim. 

Liliane: Já houve essa aproximação do INCRA com o IMAP para fazer esse termo de 

cooperação? 

Mateus Pagliarini: Já. A gente já tem a minuta do termo de cooperação. Já está trabalhando 

no plano de ação. Do termo, acho que tão logo a gente consiga avançar um pouco mais no que 
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cada um vai fazer... Eu acho que a grande dúvida em relação a esse termo de cooperação técnica 

é justamente o que o IMAP vai fazer, o que o INCRA vai fazer. Até porque algumas ações são 

dispendiosas e eles alegam que não têm recursos, alegam que não tem antropólogo e tal, então, 

isso acaba complicando a definição justamente dessa etapa do termo que é a principal: quem 

vai fazer o quê?! 

Liliane: Quem é essa pessoa do IMAP que está participando dessa discussão? 

Mateus Pagliarini: É o Jurandir, ele é o atual chefe de um... uma divisão, setor que cuida só 

dessa parte de regularização. E a regularização fundiária de territórios quilombolas está dentro 

desse setor maior lá. Porque lá é dividido em meio ambiente e ordenamento territorial. O 

Jurandir cuida da pasta do ordenamento territorial. 

Liliane: Dentro desses processos de regularização das terras quilombolas, você encontra muitos 

conflitos, muitas disputas? 

Mateus Pagliarini: Alguns casos a gente têm conflitos, agora eu não diria assim “aquele 

conflito”... porque quando a gente fala conflito agrário, às vezes, as pessoas interpretam mal 

porque envolve uma coisa mais macro, por exemplo, o que acontece muito no sul do Pará, 

aquela questão mesmo conflituosa onde tem casos de perseguição, de pistoleiro e tal. Aqui a 

gente vê mais o conflito individual. Algum proprietário de terra que entra na justiça contra um 

quilombola solicitando a reintegração de posse, aí a gente acaba intervindo nos casos em que o 

INCRA percebe que pode haver uma intervenção judicial em prol do morador quilombola a 

gente acaba intervindo, porque sempre, em alguns casos, a justiça comunica o INCRA, eles 

veem que lá é um território quilombola ou tem alguma questão. Alguém levanta essa questão, 

aí a justiça comunica o INCRA, e o INCRA peticiona que o processo seja extinto na vara 

estadual e passe a tramitar na vara federal para a gente ter mais interveniência. Então, a gente 

tem sido diligente nisso.  Entrar com ações judiciais, o próprio INCRA entrar com ações 

judiciais, não é muito praxe [habitual], poucos casos, alguns casos a gente até já entrou, como 

São Miguel do Macacoari. A gente teve uma demanda do Ministério Público pedindo para que 

a gente entrasse na justiça contra alguns posseiros que não estavam utilizando a terra. Não tinha 

utilização nenhuma! Eles se diziam donos, mas não usavam a terra. Aí a gente entrou na justiça 

e teve ganho de causa e em um dos casos o INCRA até conseguiu a reintegração da posse da 

área e já retornou a posse da área para a comunidade. Porque, assim, o processo de regularização 

de territórios quilombolas a gente sempre conscientiza a comunidade de que quem tem que 

intervir para retirar os eventuais posseiros que poderão ser retirados da área é o INCRA. Não 

cabe à comunidade até mesmo para evitar essa questão conflituosa. A gente tem, por exemplo, 

comunidades como o Rosa que já estão há bastante tempo aguardando o título de domínio, mas 
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eles não entram em conflito com cinco posseiros que foram identificados no estudo fundiário. 

Agora, quando há um outro posseiro que está tentando entrar agora, vai invadir o território 

deles, eles sim, vêm aqui no INCRA, vão no Ministério Público e fazem a denúncia. Ou seja, 

eles têm essa consciência de que os cinco posseiros que foram identificados na época do RTID 

e, olha que esse RTID é bastante antigo, é de 2010. Esses cinco posseiros continuam lá 

desenvolvendo suas atividades, mas a comunidade vive amigavelmente com eles. Tem 

inclusive alguns que eu acho que eles nem vão querer tirar de lá, porque tem um convívio, uma 

relação já muito harmoniosa com a comunidade, vamos dizer assim. E cabe a comunidade 

decidir isso, quem vai ficar usando o território, e como vai ficar sendo utilizado o território 

depois da titulação é eles que decidem. 

Liliane: Mesmo depois da desapropriação eles podem permitir que a pessoa permaneça lá 

utilizando-a? 

Mateus Pagliarini: Porque nesse caso é posse, não vai ter desapropriação, ele é um posseiro. 

Pode. A comunidade tem autonomia para decidir isso, até porque recebem o título de domínio 

transforma a comunidade em proprietários da área, então, é óbvio que como qualquer 

proprietário eles vão ter que respeitar a legislação ambiental, a legislação de ordenamento 

territorial e as cláusulas que regem aquele título de domínio, porque não é um título de domínio 

comum. O título de domínio outorgado para uma comunidade quilombola ele é “pró-indiviso”, 

ou seja, não pode ser dividido, ele é inalienável, não pode ser vendido, não pode se constituir 

hipoteca e não pode arrendar. Então, tudo isso eles vão ter que tomar cuidado.  Eles podem até 

fazer, por exemplo, uma parceria, uma coisa assim, mas nunca vão poder constituir um 

arrendamento de terras.  

Liliane: Quando eles recebem o título definitivo têm acesso algum programa específico de 

governo, podem acessar algum tipo de financiamento, de investimento dentro do território? 

Mateus Pagliarini: Olha, como o INCRA trabalha mais com a questão voltada a regularização 

eu não sei te informar se existe uma linha específica de fomento para a comunidade quilombola. 

Não sei te dizer. Agora, é óbvio que como agricultores familiares eles podem acessar o 

PRONAF, eles podem... Só que, claro, vão ter que comprovar a capacidade, vão ter que ser 

agricultores, porque como eu falei, um quilombola não é necessariamente um agricultor. Nem 

todo quilombola é agricultor! Eles vão ter que comprovar que eles realmente exercem a 

atividade rural. Com a equiparação que o INCRA está tentando fazer, com a equiparação ao 

beneficiário da Reforma Agrária quem tiver..., quem conseguir ser equiparado ao beneficiário 

da Reforma Agrária, certamente, vai ter mais facilidade de ter acesso, assim como os assentados 

têm acesso a linhas de crédito específicos que são para os assentados. Esses quilombolas que 
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são equiparados também vão poder acessar essas linhas de crédito. Aí sim, os beneficiários da 

Reforma Agrária têm linhas de crédito mais específicas e que são mais facilitadas em relação 

ao acesso. 

Liliane: Com relação ao processo de regularização do Ambé, como se encontra atualmente o 

andamento desse processo? 

Mateus Pagliarini: Bom, do Ambé a gente finalizou o RTID, o Relatório Técnico de 

Identificação e Demarcação, já temos o território definido, já sabemos quem são os atores que 

estão dentro desse território: quilombolas, não quilombolas, quilombolas que porventura não 

concordam com a regularização, proprietários. Já sabemos o número de propriedades. Tudo 

isso está descrito no estudo fundiário e no cadastramento das famílias. Lá, a gente certamente 

vai ter alguns problemas porque foram identificadas, se eu não me engano, 26 ou 27 

propriedades particulares e somam aí em torno de três mil hectares. Assim, quando a gente tem 

uma propriedade particular e o INCRA vai partir para desapropriação, os estudos que são feitos, 

em relação a esses títulos de domínio, são muito minuciosos. Então, a gente tem que verificar 

cada título e uma desapropriação é um processo de desapropriação para cada propriedade. Você 

não tem um processo geral de desapropriação, porque cada propriedade é de um dono. Você 

vai ter que fazer a desapropriação individualmente. Então isso pode acarretar ainda uma demora 

para o processo de regularização do território do Ambé. Fora isso, o estudo fundiário não 

revelou outras grandes confusões ali no território. Ah! Acabei de lembrar de uma também que 

foi a comunidade vizinha São Pedro dos Bois, ela reivindica parte do território que foi 

reconhecido como do Ambé. Então, tem uma sobreposição entre duas comunidades 

quilombolas. É provável que o INCRA tenha que realizar algum estudo para definir quem é que 

realmente tem o direito àquela terra reivindicada. Talvez aí a gente vá precisar de uma 

complementação do Relatório Antropológico. É bem provável que a coisa caminhe para esse 

viés, porque como que duas comunidades quilombolas... Então, são uma comunidade só! Então, 

a conclusão que a gente chega mais ou menos é essa.  

Liliane: São parentes! Tem parentes em ambos os lados. 

Mateus Pagliarini: Isso. É provável que haja necessidade dessa complementação do Relatório 

Antropológico, mas isso a gente vai descobrir só com o andamento do processo, porque como 

aqui a gente está sem antropólogo a gente vai submeter análise da... da... diretoria de... de 

regularização fundiária que é a DFQ, diretoria quilombola que fica em Brasília. Vamos 

submeter o processo para ele ver o que acontece.  
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Liliane: Além desses entraves que você apresentou sobre esse processo de titulação, tem algum 

outro com relação aos produtores que estão ali dentro? Há algum tipo de recusa ou de 

dificuldade nesse caso, dos que são posseiros? 

Mateus Pagliarini: No começo até teve alguma resistência em relação a... ao INCRA de 

desenvolver a atividade, mas depois isso foi caminhando de forma bem tranquila. A gente não 

sofre... Todos os proprietários permitiram que a gente ingressasse nos imóveis. A gente não 

teve nenhuma resistência por parte desses posseiros ou proprietários. É claro que existe, é óbvio 

que eles têm aquela perspectiva de perder a terra. Então eles ficam chateados, às vezes, até 

tratam mal os servidores. Mas, tudo dentro de uma normalidade, assim transcorreu tudo bem 

de forma bem tranquila para gente elaborar os estudos técnicos do território do Ambé. Existe 

um processo judicial também em relação a uma posse que tem lá que é a posse Santa Bárbara 

que é do João Melo Picanço. Ele não tem título de propriedade, é uma posse, uma posse grande, 

uma posse de 2 mil e poucos hectares que está sobreposta ao território do Ambé. Isso ensejou 

uma disputa judicial, um certo conflito ali, mas que também foi resolvido. O juiz deu uma 

sentença lá pra que ele retirasse uma cerca, ele tirou, então, hoje a comunidade... Ele permanece 

lá porque a fase para retirada dele ainda não chegou, para eventual retirada dele se for o caso 

de retirá-lo, que a gente ainda não sabe. Essa fase ainda não chegou. Então ele tem o direito de 

usar a posse da sua área lá. Está usando a área. Mas só que ele não pode impedir o uso dos 

comunitários, porque ali é um lago que tem lá. E eles ficaram brigando por conta desse lago, 

porque a comunidade depende muito desse lago para os animais pastarem, o lago seca... Então... 

A criação de búfalo, de gado bovino depende muito desse lago lá. Mas hoje a comunidade usa 

o lago normalmente. Eles estão usando. Eu acho que o João Melo também usa. Eu acho que 

eles estão meio que pacificamente usando o lago. 

Liliane: Nesse estudo fundiário existem mais ou menos 53 famílias cadastradas de 

quilombolas, qual é o critério para fazer esse cadastro? Todas essas famílias estão lá dentro do 

Ambé ou também parte dessas famílias estão aqui em Macapá na cidade?  

Mateus Pagliarini: Eu acredito que tenha parte da família que esteja aqui na cidade. A gente 

reuniu lá, fez o cadastro. Tem famílias que saíram do território, mas que querem retornar. Então, 

eles foram cadastrados também, mas não tem nada de errado nisso. Eles podem sim ser 

cadastrados. Porque tem comunidades que já foram, por exemplo, totalmente expropriadas, eles 

têm uma ou duas famílias que residem lá, que continua residindo no território, que continua 

naquela resistência de sair dali, e depois que o INCRA fizer todo o procedimento, as outras 

famílias podem retornar. Isso é comum!  
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Liliane: Como você acredita que a titulação vai impactar na organização dessas terras do Ambé, 

para os quilombolas e não quilombolas isso vai criar um impacto na organização do território? 

Mateus Pagliarini: Com certeza! Causa um impacto principalmente para os não quilombolas, 

porque alguns deles vão ter que ser retirados da área. Vai ter a fase que a gente chama de 

“desintrusão”, que seria assim, ao pé da letra seria a retirada dos intrusos. As pessoas que 

eventualmente não tem mais o direito de permanecer ali vão ter que ser retiradas. Lógico, 

obedecendo todos os... Tudo que está na legislação referente à indenização de eventual 

benfeitoria ou indenização da própria terra, se for o caso de uma desapropriação. Então, tudo 

isso precisa ser respeitado e a gente sempre estuda caso a caso. Por exemplo, se for um 

agricultor familiar ele tem direito a ser reassentado porque ele depende da terra para sobreviver. 

O INCRA, ao retirá-lo dali, tem que conseguir outra terra pra ele, provavelmente, num 

assentamento da Reforma Agrária. Se ele quiser também, porque, às vezes, a pessoa não quer. 

É um direito que lhe cabe: “não, eu queria só se fosse a terra aqui, já que eu não posso ficar 

mais nessa eu não quero mais nenhuma”. Pode ser que isso aconteça também. Então, assim, 

impacta de forma bastante significativa a vida dos não quilombolas que estão presentes na área 

e a dos quilombolas também, porque de certa forma eles vão ter uma proteção jurídica a partir 

daquele momento. O título de domínio, o território deles, já regularizado garante com que 

outros invasores não possam... Outros ocupantes, chamar de invasor é meio forte, mas outros 

ocupantes não possam mais expropriá-los do seu território. Você vai ter aquela garantia de ter 

um território que vai permanecer por gerações, porque o título é pró-indiviso e só quem pode 

permanecer ali depois são as pessoas que a própria comunidade aceitar no seu convívio ou os 

descendentes diretos deles. A ideia do título quilombola é que eles se perpetuem ao longo das 

gerações e que aquele patrimônio cultural seja preservado. Com certeza, tem um impacto aí! 

Liliane: Você poderia falar um pouco mais da situação dos demais quilombos, se os conflitos 

que detectaram no Ambé também detectaram nas outras comunidades? 

Mateus Pagliarini: A gente pode até separar os eixos de regularização. Nós temos aqui a bacia 

do Rio Pedreira, que ela já foi bem ocupada ao longo dos anos e o INCRA já tinha trabalhado 

antes da política quilombola. Já tinha trabalhado uma política forte de regularização fundiária 

nessas áreas, que era a legitimação do título de domínio para o individual, o título de domínio 

para quem estava lá na terra. Nós temos: Ambé, São Pedro dos Bois, a própria Ilha Redonda de 

certa forma também faz parte, tem o Mata Fome, Ressaca da Pedreira que fazem parte dessa 

bacia, Mel da Pedreira também, que fazem parte dessa região e que os processos são um pouco 

mais difíceis de serem conduzidos, porque a área é maior e por conta do número de posseiros e 

proprietários, que não são quilombolas que estão presentes nessa região. E aí você tem um outro 
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eixo de regularização, aqui na Bacia do Rio Matapi: as comunidades Raimundo do Pirativa, 

tem Engenho do Matapi, Cinco Chagas, Santo Antônio do Matapi, que são comunidades que o 

procedimento vai ser mais simples porque são comunidades menores e são comunidades que 

ainda detém um maior grau de controle sobre seu próprio território. Não houve tantas pessoas 

de fora que chegaram dentro desse território, principalmente, por ser um pouco menor. A área 

reivindicada desses territórios geralmente é bem menor do que esses outros que eu citei: Ilha 

Redonda, Ambé, São Pedro dos Bois, Curralinho, Lagoa dos Índios, esses são os mais 

problemáticos. Os outros, acredito que as coisas devam andar com um pouco mais de 

celeridade, principalmente, depois que a gente conseguir fazer o Relatório Antropológico. 

Depois que fizermos o Relatório Antropológico as coisas devam andar um pouco mais rápido 

nessas comunidades, aqui do Matapi. 

Liliane: Parece-me que as terras da bacia do Rio Pedreira são mais valorizadas, que há mais 

interesses ali no eixo das duas rodovias. 

Mateus Pagliarini: A gente está aqui na AP-070, o eixo daquele boom da soja e tal, e essas 

comunidades são parte do território, tem um pouquinho de mata de várzea também, mas a maior 

parte do território está no bioma do cerrado. O Ambé, por exemplo, já tem quase três mil ou 

dois mil e pouco hectares sendo cultivado com soja. Já tem uma boa parte do território que está 

sendo utilizada pelo agronegócio, São Pedro dos Bois também tem, Mata Fome também, 

Ressaca também tem parte do território sendo cultivado com grãos. Então, essa região do 

Pedreira é realmente um pouquinho mais complicada da gente trabalhar 

Liliane: Quero agradecer, Mateus a colaboração. Fique à vontade para fazer uma fala para a 

gente encerrar... 

Mateus Pagliarini: Eu que agradeço a oportunidade também. É sempre bom divulgar essas 

informações até para dar mais transparência ao procedimento, e é isso. Muito obrigado e boa e 

boa sorte a você. 

Liliane: Obrigada! 
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APÊNDICE Q 

 

Entrevista realizada no dia 13 de agosto, de 2018, no bloco de Ciências Sociais da UNIFAP.  

Entrevistada: Maria do Socorro dos Santos Oliveira (Antropóloga) 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares 

Liliane: Boa tarde, professora Socorro!  

Professora Socorro: Boa tarde! 

Liliane: Queria primeiro agradecer a sua disponibilidade para conversar comigo. Eu li o laudo 

antropológico da Comunidade do Ambé e vi que era da sua autoria a produção dele. Eu queria 

perguntar para senhora, qual é a importância desse laudo antropológico para o reconhecimento 

das comunidades quilombolas? 

Professora Socorro: O laudo antropológico é uma das peças do relatório maior, né? Que é um 

relatório que o INCRA tem que fazer, onde eles fazem um estudo do território, fazem toda 

aquela análise lá da área. E dentro desse relatório deles entra o laudo antropológico também, 

então ele é uma peça só. Normalmente as pessoas acham que o laudo antropológico é o relatório 

todo, o RTID, que agora eu não sei exatamente dizer a sigla. Mas é esse relatório que eles 

fazem, esse estudo lá do território. Aí eles demarcam os pontos, né?, que são os pontos 

importantes ali para aquela definição da área. Eles estudam viabilidade, também, econômica lá. 

Todas as atividades eles levantam... E a gente, no laudo antropológico, também faz isso, então 

é uma peça dentro desse relatório maior que o INCRA faz sobre esse estudo, sobre essa 

comunidade que solicita pra eles o reconhecimento como quilombo. 

Liliane: Dentro desse laudo antropológico, como é que é abordada a questão da identidade? 

Professora Socorro: O laudo antropológico segue uma normativa do INCRA. Essa normativa 

é uma normativa que foi estabelecida também pela Associação Brasileira de Antropologia, tá?! 

E que tem vários aspectos lá, vários pontos. Fala da questão cultural, fala da questão econômica, 

fala dessa relação com a terra... com o território né, essa territorialidade. Aí tudo isso está dentro 

dessa normativa, tá?! E a questão da identidade, ela aparece nesses aspectos todos. Por exemplo, 

a gente tem que tratar dos caminhos, que são esses caminhos antigos que a comunidade 

utilizava, por exemplo, pra ir pra roça, né?... Espaço cultural onde que eles celebram seus ritos 

lá, sua religião... Onde a comunidade se encontra, certo? Como é que a comunidade se 

autodefine. É por aí que essa nossa normativa orienta.  

Liliane: Dentro desses aspectos que a senhora observou na Comunidade do Ambé, o que foi 

que mais chamou sua atenção a respeito da identidade deles, de se autodeclararem quilombolas? 
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Professora Socorro: A coisa que me chamou muita atenção é que no Ambé... É uma 

comunidade muito antiga, ela é muito organizada... a parte do conselho, vamos dizer, dos 

idosos, funcionava na época que eu estava lá e isso era muito forte para eles porque, vamos 

dizer, é algo que deixava os mais novos muito...Eh, vamos dizer... Obedientes a esse conselho 

dos mais velhos e eles não tinham dúvidas também. Quando eu fui lá no Ambé, não havia, 

ninguém chegou em mim pra colocar em dúvida que eles ali eram quilombo. Nunca! Nenhum 

momento! E vi também uma disponibilidade muito grande na comunidade, de todos... dizendo: 

“olha, eu abro mão aqui do meu título, era o título do meu pai, mas como minha terra, meu 

espaço aqui é reconhecido e respeitado aqui na comunidade, então, eu vou abrir mão desse 

título porque eu quero que a terra maior seja um quilombo!” E isso demonstrava... deu uma... 

Foi muito fácil de trabalhar no Ambé! Eu fui muito bem recebida, a comunidade lá é muito 

unida nesse sentido né... É muito próspera também... A identidade deles, vamos dizer, com a 

criação de gado, pequenos animais... O extrativismo ali na beira do rio lá, que eles têm... tudo 

era mantido no Ambé, né?... Eles tinham também... Eles criavam cavalos, que é uma coisa que 

é rara aqui também e lá, esse quilombo... ele tem isso. Eu considerei assim, que o Ambé é... Eu 

diria que é... Eu chamei de maior e mais próspero dos quilombos do Amapá! Inclusive, assim, 

eu vi o líder, na época era um senhorzinho que era o pai desse... do padre. Então, eles tinham 

muito orgulho porque tinham filhos engenheiros, filhos padre, né? religiosos e não sei quê. Eles 

tinham essa... essa convicção lá que tinham criado bem os filhos, ali daquela terra, e eles tinham 

assim parentesco muito forte também entre eles e com o outro quilombo do lado, que é o São 

Pedro dos Bois. Tanto que em seguida a gente fez em São Pedro dos Bois também... que eu 

gostei demais de trabalhar ali naquela região. 

Liliane: Com relação a essas comunidades... se a gente fosse fazer uma comparação, com 

relação ao Ambé e os outros quilombos, teria uma diferença de como se manifesta essa 

identidade quilombola entre os quilombos que a senhora já elaborou os laudos?  

Professora Socorro: Uma diferença... não. A mesma... vamos dizer... O que eu vi no Ambé e 

no São Pedro dos Bois, porque eles são parentes... Eles estão separados por aquele lago lá... 

Eles estabeleceram prioridade de casamento entre eles... Eles ficaram ali também... pra, né?... 

pra definir, vamos dizer, casamentos ali, né? Entre eles. E não é... Uma comunidade que eu vi 

que eles têm pessoas de várias regiões, por exemplo: das Guianas... Receberam também 

pessoas, no passado, do Nordeste brasileiro, acho que de Pernambuco, não sei. Então, ali se 

aquilombaram pessoas de outras regiões, né?, daqui das Guianas e, também do Nordeste 

brasileiro no Ambé. O que eu vejo é uma... como eu te falei ainda agora... uma... uma 

organização econômica muito forte no Ambé, muito forte economicamente. Eu diria que, 
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talvez, é o mais próspero dos quilombos, nesse sentido, muito organizado. E por ser distante da 

cidade, eles ficaram por muito tempo ali meio fortalecidos, assim, o território meio intocado. E 

agora que eu acho que eles estão sofrendo uma pressão maior né, mas até pouco tempo, acho 

que até quando eu fiz, por exemplo, o laudo, não tinha, não tava ainda a soja, não tinha chegado 

lá. Não tinha assim, essa coisa mais forte, né?, mais visível assim de, né?, de ameaça, vamos 

dizer, ao território deles. 

Liliane: Na fala das pessoas que se assumem quilombolas, o que que fica mais presente assim, 

o que mais marca nessa... essa identidade quilombola? 

Professora Socorro: É o modo de vida deles, de trabalho! No Ambé não percebi muita coisa 

assim em relação a festa mais... lá... talvez seja uma especificidade deles... é mais fraca. Até 

porque é uma comunidade que tem mais idosos. É uma comunidade grande. As pessoas têm 

casas também aqui na cidade. Pelo poder econômico deles também, eu acho. E não vejo em 

relação a outros quilombos até que estão mais perto da cidade, talvez o Ambé, eles não precisam 

ficar dizendo, eles não ficam repetindo que são quilombo, não. Eles se mantêm na comunidade. 

Eles também fizeram isso porque eles tiveram uma ameaça em relação a uma outra família que 

queria, por exemplo, demarcar seu território a partir do rio, do lado deles, tirando o acesso deles 

ao rio. E pra eles isso não pode porque eles têm um respeito muito grande pela natureza. Eles 

dizem que o uso da natureza que “tá” ali, que são: lagos, rios, matas, essas coisas, é 

comunitário... Serve pra todo mundo, quem tá de um lado ou do outro desses marcos naturais, 

vamos dizer.  

Liliane: Quais foras as dificuldades que a senhora mais encontrou para fazer os laudos? 

Professora Socorro: A principal dificuldade em relação ao Ambé, por exemplo, o Ambé quem 

me delegou esse trabalho de fazer o laudo do Ambé foi a justiça, foi a 2ª Vara Federal na época. 

Então, eu fui intimada, eu recebi uma intimação na minha casa pelo juiz federal, dizendo: “ah, 

fiquei sabendo que a senhora é uma antropóloga, vá fazer esse laudo lá. Senhora tem até tal 

dias...”, isso foi perto do natal. Eu passei muito mal o final desse ano! Meu Deus! como é que 

um juiz me manda fazer as coisas. E assim, eu pra te ser sincera, eu juntei um grupo de alunos 

aqui da universidade e nós começamos a trabalhar. Acabou sendo um projeto de estudo que 

durou, sei lá, um ano eu acho. E nós ficamos trabalhando nisso, eu na frente, e eles também. 

Aí, eu fui pedir apoio do INCRA. O INCRA deu o apoio porque era uma decisão judicial. Aí, 

o INCRA colocou carro pra gente ir, e eu só ia quando ia a equipe do INCRA. Eu sempre fui 

junto com eles, então, foi um trabalho muito feito assim institucionalmente. Aí, eu solicitei uma 

definição de um acordo técnico entre INCRA e UNIFAP pra poder fazer esse trabalho, como 

outros também, né?... Não só esse laudo como outros também. E aí foi assim, dessa forma. É 
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um trabalho... não muito fácil, né?, porque o Ambé, embora não seja muito distante, mas o 

acesso em certos períodos do ano fica muito complicada a estrada. 

Liliane: Na época, quando foi elaborado o laudo, apareceu assim alguma discordância, alguma 

tensão em relação a isso, havia algumas pessoas que não estavam satisfeitas com essa 

identificação do quilombo?  

Professora Socorro: Não, comigo não! Não me deparei, não. A comunidade, ela estava... ela 

estava... vamos dizer... de acordo, né?... de acordo.... E não tive nenhum problema. O INCRA 

estava muito empenhado, fez um trabalho muito grande lá, muito sério... Tínhamos, eram dois 

técnicos e um engenheiro...e um... dois engenheiros, eu acho... Não, me deparei não com 

nenhum problema desses, na época.  

Liliane: Com relação a questão do parentesco a gente observa que tem muitas famílias... que 

tem... em todas essas comunidades são parentes, com o mesmo sobrenome. A senhora chegou 

a fazer uma... um estudo aprofundado a respeito disso? 

Professora Socorro: Não... 

Liliane: Porque a gente percebe que nessa região lá, onde eles estão situados, aparece muito 

essa questão de parentes. Tem muitos Pereiras, tem muitos Picanços... 

Professora Socorro: É, verdade. Tem isso mesmo, mas eu acho muito complexo isso. Eu não 

estudo parentesco, porque é uma coisa muito complexa na Antropologia né, na Etnologia... E, 

também não tive tempo de entrar nisso, né? Mas eu percebi isso, que eles também têm uma 

relação ora de conflito, ora de parentesco muito forte também... com o São Pedro dos Bois, que 

é lá do lado. E, também ouvi que muitos da comunidade estavam divididos entre a cidade e lá. 

E já tava mais... O pessoal já ia mais no final de semana, nas férias pra lá. E tavam os mais 

idosos lá, o pessoal mesmo que mais trabalha, que fica lá, trabalhando na terra. Os outros, os 

filhos, eles tavam mandando pra estudar fora e tudo. Então, eu não estudei, eu não aprofundei 

nada mais do Ambé, embora eu tenha ficado com vontade de fazer. Mas não fiz! 

Liliane: E aí, assim, o pouco, o que a senhora observa assim com relação a esses outros 

quilombos, por exemplo, o Curiaú, a gente tem muito relato de conflito lá dentro do Curiaú, a 

senhora já chegou também a estudar um pouco disso, desses conflitos? 

Professora Socorro: Já, no final do ano passado, agora de 2017, também por... por 

determinação do juiz federal da 6ª Vara, Dr. Hilton... Eu fui fazer um laudo, na verdade é um 

laudo pericial pra 6ª Vara sobre um problema no Curiaú. O problema que o Curiaú tava 

enfrentando diz respeito à questão do território... Invasão territorial... vamos dizer. Onde o 

pessoal... tá querendo... Vai da cidade e quer construir casa... Quer comprar terra, quer construir 

casa dentro do quilombo. É muito.... é muito exposto o quilombo do Curiaú porque é um local 
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de passagem. Enquanto o Ambé tá no final do caminho de uma estrada, o Curiaú é o começo... 

Então todo mundo passa ali, e aí tem... tem esses conflitos também da comunidade que o pessoal 

se envolve com os jovens da cidade, aí eles casam, aí querem ter direito pra morar. Isso é o que 

o Curiaú tá vivendo mais agora, esses conflitos em relação a terra, que os jovens não 

compreendem e também como já tem muito tempo, o Curiaú ele é... ainda do... acho que é de 

[19] 98, né?... 2001.... Entre [19] 98 e 2001 que o Curiaú viveu esse processo de definição do 

quilombo. Os jovens agora não sabem mais o que é quilombo, as crianças menos ainda. Eles 

estão tendo muito problema com isso, porque não houve uma educação permanente pra essas 

crianças e esses jovens viverem no quilombo, nas condições quilombolas... quilombola. E aí 

isso tá gerando muito conflito, entende?! O que é mais fácil pra um quilombo, por exemplo, 

como Ambé... porque ele já é... esse pessoal de lá... os moradores, né?... Eles os nativos, eles já 

se veem distantes da cidade. Diferente desses quilombos que já estão aqui, dessa área mais 

urbana né da cidade de Macapá. Lá, o Ambé tá numa área rural mesmo, tá distante, tem difícil 

acesso. O Curiaú não, ele sofre outro tipo de impacto, como a Lagoa [Lagoa dos Índios]. Por 

quê? Porque a cidade alcançou o quilombo, e aí leva todo tipo de problema, junto vai todo tipo 

de problema. 

Liliane: Com relação a essa ocupação tanto do Ambé quanto do Curiaú a gente já sabe que tem 

bastante tempo, né? Essa ocupação histórica, esses descendentes, eles chegam a ter um fio de 

relação com os ex-escravos? Isso apareceu, assim, nas falas deles? 

Professora Socorro: É, eles dizem... Eles não usam essa palavra “escravo”. Eles dizem que 

eles se... que eles saíram... O relato, assim, deles é sempre o mesmo: “bom aí eles saíram... pois 

eles saíram de Mazagão... Saíram de Macapá... Saíram da Guiana... de Cayena”. Tem gente lá 

com o sobrenome Caiena. Aí, eles saíram em busca de um lugar pra morar. E, na verdade, eles 

saíram em busca de um lugar pra se aquilombar. Então, todos têm esse mesmo relato, seja 

saíram de onde... Quando eu pergunto: “saíram de onde?”, “Ah, saíram de Mazagão”, ou vieram 

de algum lugar daí do Pará ou de Pernambuco, por exemplo. Vieram fugindo pelos rios, pela 

mata e chegaram por aqui. 

Liliane: Será que a gente poderia afirmar, então, com isso, por essas falas serem comuns, que 

eles têm uma memória coletiva?  

Professora Socorro: Exatamente, sim, sim! Pode-se afirmar que essa memória coletiva remete 

a esse passado, dessa diáspora, vamos dizer, a essa busca por esse aquilombamento, que é 

natural! Não estavam bem em um lugar e iam mais adiante até eles encontrarem... Os relatos 

são sempre assim, até encontrarem um lugar tranquilo onde podiam ficar e fazer as casas deles. 

Aí diz: “mas eles quem?” Era sempre um grupo de pessoas, um grupo de familiares, sempre 
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parentes ou amigos, compadres. Uma coisa que é interessante, voltando lá na questão do 

parentesco, é que a questão do parentesco ela é muito complicada de se compreender aí, porque, 

por exemplo, às vezes, o dono de um espaço de terra maior, ele tinha alguém que trabalhava 

com ele. Esse alguém e a mulher tinham um filho, então esse filho se tornava afilhado desse, 

uma espécie de patrão. De patrão já se tornava compadre, aí já dava o nome dele para esse 

afilhado que já se torna um parente. É assim. Então, o parentesco para eles nem sempre é 

sanguíneo, entende?! Tem essas particularidades aí. E, dessa forma, fica muito difícil afirmar 

quem eram essas pessoas que se encontravam e se aquilombavam e iam definir. Nem sempre 

são parentes de sangue, às vezes sim, mas outras vezes não.  

Liliane: Essa afirmação quilombola que eles começaram a apresentar, ela foi de certa forma 

estimulada pelo Decreto de 2003, quando prevê que se faça demarcação desses territórios? 

Porque a gente observa nos processos que eles têm mais ou menos a mesma época, em uma ou 

duas décadas eles foram aparecendo? 

Professora Socorro: Foi, foi estimulado sim pelo próprio INCRA. Para te ser sincera, depois, 

quando entra o governo Lula, ali a partir de 2003, mais ou menos, o INCRA, no Amapá passou 

a ser comandado pelo PSB nacional, que estava compondo o governo federal nessa época junto 

com o Lula, o Partido Socialista Brasileiro. E estava na frente uma pessoa que agora – eu posso 

citar nomes, né? – que estava na frente Cristina Almeida, ela que foi ser a presidente do INCRA, 

ela que comandou esse período aqui. Ela fazia muita reunião. Ela ia assim para as comunidades. 

Ela chamava as comunidades. Como ela é... ela não se considera quilombola, a comunidade 

dela não se considera quilombola, que é lá no Macacoari, Carmo do Macacoari, ela é de lá. Mas 

a comunidade do lado do Carmo, por exemplo, do outro lado do Rio Conceição do Macacoari 

foi titulada, foi demarcada. É um quilombo lá. A soja tá na porta também, mas é um quilombo. 

Inclusive fiquei sabendo que o INCRA quer rever essas titulações quilombolas. Tu já pensaste?! 

Para dar espaço para os sojeiros. Fiquei sabendo disso mês passado, no começo do mês de julho. 

E aí... O que que eu tava te dizendo?... Então a gente estava falando de quê lá do Ambé? 

Liliane: Do INCRA estimulando... 

Professora Socorro: Exatamente, da Cristina Almeida. O período que ela ficou lá, não sei te 

garantir quanto tempo foi, mas os anos que ela passou a frente do INCRA aqui, ela se empenhou 

muito. Se empenhou demais. Porque o INCRA, em Brasília, era muito deficiente. Não tinha 

antropólogo também. Daí foi fazendo concursos, entendeu? Então, esse Decreto de Lula de 

2003, ele realmente estimulou muito, mas nem assim não foi pra frente tanto. Porque eu já fiz, 

nem sei te garantir quantos laudos. Já fiz bastante laudo! E só sei de Conceição do Macacoari 

e de Mel da Pedreira que foram titulados. Mas esses dois, os relatórios que eu fiz, na verdade, 
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foram laudos. Eu fiz laudos que nem seguiram à risca a normativa de elaboração, porque não 

era obrigatório, depois que se tornou obrigatório. Porque é uma coisa muito grande. Quando 

você vai por partes são 14 tópicos, se eu não me engano, para elaborar o Relatório 

Antropológico. 

Liliane: A gente observa também dentro dessas comunidades que há uma diferença em relação 

à religião, à religiosidade, isso de certa forma interferiu na produção dos laudos? Tem uns que 

se apresentam católicos, outros já aderiram à igreja evangélica... 

Professora Socorro: Não, isso não interferiu. Eu observei que os evangélicos interferem na 

questão das manifestações tradicionais, onde nas evangélicas a gente chegou lá e já não tinha 

mais o batuque, já não tinha mais o Marabaixo. Vai enfraquecendo isso. E, também, por 

exemplo, no Ambé eles não dão muita importância para essa parte aí. É uma comunidade mais 

calma, vamos dizer, e que não celebra muitas coisas durante o ano, muitas festas. Mas... não 

acredito que tenha... que seja positivo isso que você me pergunta, acho que não! 

Liliane: Com relação à essas celebrações, esses ciclos de festas, parece que o Estado investe 

bastante nesse ponto do Marabaixo, do Batuque chamando os grupos para a cidade. Até que 

ponto esse investimento, nessas festas, garante a manutenção da manifestação dessas culturas? 

Professora Socorro: Anima, né?, mas isso também enfraqueceu. O Estado também... Foi 

justamente aí também, lá em 2004, não, não, acho que 1994, é anterior até ao governo Lula essa 

coisa das festas aqui, recurso para festa, essas coisas, é anterior ao governo Lula. Acho que pra 

lá da metade dos anos [19] 90. E Lula já assume lá em 2003, é anterior. Mas isso eu até escrevi 

na minha tese, que essa interferência do Estado aqui nas manifestações culturais, o pagamento, 

a uniformização, vamos dizer das vestes, uma peça de uma mesma estampa para todo mundo 

vestir igual, isso começou com Janary, por incrível que pareça, o primeiro governador do 

território lá em [19]44. Não é uma coisa recente! Eu achava que era algo recente, que teria 

surgido com o Barcelos, governador, ou com o Capiberibe, governador, mas não foi não. Isso 

daí é bem anterior. Essa tutela do Estado, vamos dizer, sobre as festas religiosas, seja no interior, 

seja na cidade, surge com o primeiro governador do território federal em 1944, que foi Janary 

Nunes. 

Liliane: Poderíamos afirmar que o Marabaixo, o Batuque, que essas danças definem a 

identidade cultural dessas comunidades, no Amapá? 

Professora Socorro: Também! Porque onde tem um quilombo tem Marabaixo, pode ter 

Marabaixo, mas todos têm Batuque. Eu diria que o Batuque seria, do ponto de vista dessas 

manifestações culturais, um aspecto dessa cultura quilombola no Amapá, um aspecto dessa 

identidade quilombola. Seria esse candomblé aí o Batuque, que na verdade o Batuque é um 
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candomblé, uma prática sincrética onde você tem o Batuque que é esse tambor de mina junto 

com a celebração religiosa para um santo católico... esse sincretismo aí. Isso sim, e engraçado, 

tenho que te dizer dessa forma: o Batuque sim, o Marabaixo não, porque o Marabaixo não está 

em todas as comunidades, mas o Batuque sim. Todas as comunidades têm o Batuque, agora, 

algumas têm o Marabaixo. Eu acho que no Ambé, por exemplo, não tem Marabaixo, tem 

Batuque. E quem toca é São Pedro dos Bois junto com o pessoal do Curiaú. Porque assim, eles 

se juntam, os tocadores, eles gostam, eles se reúnem para ir tocar nas comunidades ali onde eles 

têm mais aproximação.  

Liliane: É muito interessante... Então professora eu gostaria de agradecer a sua colaboração 

nessa aula que eu recebi. Estou muito grata pela sua participação. 

Professora Socorro: De nada. Disponha. Eu que sou grata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

 

APÊNDICE R 

 

Entrevista realizada no dia 17 de agosto, de 2018, na casa do senhor Amiraldo, Vila do 

Santo Antônio da Pedreira, zona rural de Macapá.  

Entrevistado: Amiraldo Campos da Silva (liderança na comunidade). Nascido em 06 de 

março, de 1941. 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Bom dia!  

Amiraldo: Bom dia! 

Liliane: Quero conversar um pouco com o senhor. O senhor é uma liderança aqui na 

comunidade? 

Sr. Amiraldo: Com certeza, sou! 

Liliane: Qual o seu papel, como liderança, aqui na comunidade? 

Sr. Amiraldo: Olha, eu sou presidente da associação de produtores rurais, pequenos pecuaristas 

e de moradores. 

Liliane: O senhor nasceu aqui? 

Sr. Amiraldo: Nasci. 

Liliane: O senhor sempre morou nessa casa, como foi sua história aqui? 

Sr. Amiraldo: Sempre morei aqui. Depois que eu procurei mulher, eu procurei a fazer essa 

casa aqui e sempre nós estamos vivendo aqui. 

Liliane: A sua família, os seus pais nasceram aqui no Santo Antônio? 

Sr. Amiraldo: Nasceram. E a gente estamos aqui nessa comunidade porque sempre uma 

comunidade calma. Hoje sim que a gente tem mais ou menos coisas aqui por dentro, porque já 

foi construída a estrada até aqui. Antigamente não, era isolado isso aqui. E hoje não, tem um 

movimento muito grande.  

Liliane: A sua vida aqui foi sempre cuidando da agricultura? 

Sr. Amiraldo: A minha história aqui sempre foi agricultura. Até hoje eu trabalho com 

agricultura. Faço roça, planto. E a gente sempre trabalhou na agricultura. Então, é uma das 

coisas principais aqui nessa comunidade é a agricultura. Quase todos trabalham na agricultura.  

Liliane: E essas terras aqui, como foi que surgiu a ocupação por aqui? 

Sr. Amiraldo: Olha, isso aqui vem dos antigos! Cada um... Aqui eram três famílias, procuraram 

a se localizar aqui nessa comunidade, a qual tem o nome de Santo Antônio da Pedreira, pelo 

santo que é o padroeiro daqui. E começaram a trabalhar na agricultura também e a gente foi se 

criando, foi nascendo, sempre na agricultura e estamos ainda trabalhando na agricultura. 
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Liliane: Quando não tinha esse acesso pela estrada, vocês iam até a cidade pelo rio, como era 

o descolamento? 

Sr. Amiraldo: Até que era assim bem complicado. Porque a gente saia daqui pra Macapá numa 

embarcaçãozinha e a gente passava dois dias, três dias, pra chegar em Macapá. Hoje houve essa 

oportunidade pra gente e que você gasta 40 minutos de Macapá até aqui.  

Liliane: Além da agricultura tem alguma outra atividade aqui dentro? 

Sr. Amiraldo: Não. A atividade era criação de gado, mas hoje tá eliminada a pecuária, né?! 

Porque não tem mais onde se criar. Agora, o pessoal “tomaram” conta com soja. Aqui toda a 

comunidade é só soja. Eles vieram, o pessoal de fora, aí do Rio Grande do Sul, daí desses lados 

e plantaram a soja e tão colhendo a soja.  

Liliane: Eles compraram essas terras de alguém daqui? 

Sr. Amiraldo: Alugam. Eles compram. Quando eles não compram, eles alugam.  

Liliane: Com relação à demarcação daqui da comunidade, a maioria é propriedade particular? 

Sr. Amiraldo: É, no entorno da vila, porque é tudo propriedade isso aqui. É... a prefeitura... 

Ela demarcou pra cada um que morava aqui na comunidade, ela demarcou um pedaço de 100 

metros de terra. Então, é o que a gente usa. 

Liliane: É a que o senhor usa nas suas plantações? 

Sr. Amiraldo: As plantações, você pergunta da soja? 

Liliane: Não. Das suas roças. 

Sr. Amiraldo: E a gente... Como o governo federal, ele implantou assentamento aqui e aí quase 

todos pegaram um lote de terra pra fazer o plantio. Só que hoje esse plantio não está nos dando 

resultado, porque o inseto da soja tá acabando com o plantio, é verdura, horta, então. O animal 

da soja, esse inseto da soja, tá acabando, tá acabando mesmo. E eu acho que se continuar assim 

com a soja, nós vamos ter que parar de plantar alguma coisa, porque não vai ter condições!  

Liliane: Está havendo conflitos por causa disso com esse pessoal que planta? 

Sr. Amiraldo: Não, porque você sabe que a nossa comunidade é uma comunidade muito calma, 

aqui a gente tá sofrendo ainda e não... ainda não partiu assim, pra ver se existe um consenso de 

que eles coloquem um veneno mais, assim, razoável pra soja pra não prejudicar a comunidade.  

Liliane: Mais alguém tem falado sobre isso aqui dentro, vocês têm reunido na associação pra 

falar disso? 

Sr. Amiraldo: Olha, a gente reúne. Inclusive, estamos com um abaixo-assinado aí pra levar 

pro meio ambiente, procurar o órgão competente pra ver se elimina esse veneno da soja que 

prejudica a comunidade. E isso dá uma coceira no povo e as outras plantas também. Agora 
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vingou um haver147 de mosca da soja, uma moscazinha cinzenta que é o que acaba com as 

plantações.  

Liliane: Além dessa vizinhança aqui com a soja, e a vizinhança do assentamento, como é que 

tá a relação de vocês com as pessoas? 

Sr. Amiraldo: Nossa relação sempre foi uma relação boa! Graças a Deus, a gente não tem atrito 

aí com ninguém. Existe aqueles maus elementos, mas a gente também não, não... vai em cima 

disso, porque a gente tem muito aqui é roubalheira. As pessoas estão roubando as casas. Aí um 

grupo de mulecãozinho aí tão fazendo uma coisa que nunca se tinha antigamente e hoje tá 

aparecendo. 

Liliane: O senhor se lembra quando a comunidade virou quilombo com a certificação de 

Palmares? 

Sr. Amiraldo: Até aqui não. Eu não me lembro, porque é assim, nunca teve uma reunião aqui 

pra dizer que a comunidade ia passar a ser quilombo. E o pessoal, eles estão insistindo porque 

eles não querem que passe a ser quilombo, a comunidade. 

Liliane: Mas a comunidade chegou a receber algum documento da Fundação Palmares, o 

senhor tomou conhecimento disso? 

Sr. Amiraldo: Não. Aqui não. Nós aqui dentro da comunidade mesmo, ninguém recebeu. Eu 

não sei porque, eu acho que... reuniões em Macapá, eu acho que alguém recebeu isso, entendeu? 

Mas só que não veio... 

Liliane: É um certificado que declara que a comunidade se autodenomina quilombola. Como 

o senhor percebe a presença do Estado aqui dentro da comunidade? Dos órgãos do governo, o 

senhor acha que as ações que eles fazem aqui dentro são positivas ou há alguma coisa que 

precisa ser melhorada? 

Sr. Amiraldo: Não... eu... é... muito bom o que o governo tá fazendo aqui pra gente, porque 

pelo menos tá desenvolvendo a comunidade. Nós temos um colégio aqui que é muito bom, e 

onde as crianças e os adultos também tão estudando. Quando sai daqui é só pra fazer já a... é... 

é a... como é?... 

Liliane: A faculdade. 

Sr. Amiraldo: Isso. Fazer a faculdade! Nós também já temos também um transporte aqui que 

leva a pessoa pra fazer a faculdade em Macapá e vem deixar aqui na... Então, é uma das 

melhores coisas que a gente já teve aqui é esse colégio! Nós temos um posto de saúde também, 

que graças a Deus. A gente não tinha esse posto de saúde. E assim., temos uma igreja católica 

 
147 No sentido de começou a surgir. 
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aqui... Aqui todo mundo da comunidade é católico. E é assim, trabalhando em pró ao governo 

também porque a gente ajuda quem ajuda a gente. Então, a gente estamos aí batalhando. 

Liliane: Quem é a pessoa, quando precisa levar alguma situação da comunidade, algum 

problema até lá as secretarias, quem é essa pessoa que costuma falar e representar a 

comunidade?  

Sr. Amiraldo: Olhe, sempre era eu que ia falar e representar a comunidade. Hoje, quando é 

problema do colégio, nós temos aí a diretora, temos a secretária e elas podem também 

representar isso, ir lá e falar. Então, antes disso, como presidente, eu ia lá e representava a 

comunidade. Até hoje quando é necessário mesmo, eu vou lá e represento a comunidade.  

Liliane: E a associação tá funcionando atualmente?  

Sr. Amiraldo: Não, agora parou um pouco, porque é muito associaçãozinha que tem, já faz 

uma pra cá, já faz outra ali pra acolá, e nunca mais que se organizou.  

Liliane: O que o senhor acredita que poderia resolver essa questão com as pessoas que estão 

produzindo soja aqui do lado? 

Sr. Amiraldo: Eu acho que aí tem que procurar o Ministério da Agricultura ou o Meio 

Ambiente mesmo para que possa resolver esse caso pra gente.  

Liliane: Sobre a sua vida, a sua história aqui na comunidade, o que o senhor lembra assim de 

mais importante? 

Sr. Amiraldo: Eu lembro que na minha infância isso aqui era uma coisa muito boa! Isso aqui 

a gente podia sair de casa, a casa passava uns dois, três até oito dias pra Macapá se possível 

fosse e quando você chegava, você encontrava do mesmo jeito. Hoje não, você não pode fazer 

uma coisa dessa, porque já entrou muita gente de fora e a gente não pode mais deixar... Se com 

pessoas em casa eles já vem e levam o que tem em casa, imagine se a gente deixar assim. Então, 

eu acho que no meu tempo de rapazinho aqui, eu acho que isso aqui era muito bom. Muito bom 

mesmo! Hoje eu acho que tá tudo diferente, mas é aquela coisa, nós temos que levantar a cabeça 

e seguir.  

Liliane: E os seus filhos, são quantos, eles moram aqui? 

Sr. Amiraldo: Moram, tenho cinco filhos e eles moram aqui. Tenho duas filhas e três filhos. 

Só um que mora em Macapá, ele trabalha lá. Eu tenho uma filha que é formada em professora, 

trabalha aqui nesse colégio e é secretária aí. Daí tenho a outra filha que mora aqui também, ela 

não é empregada. E tenho os meus dois filhos mais. Tenho dois filhos homens e duas mulheres.  

Liliane: E todos estudaram aqui? 
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Sr. Amiraldo: Todos estudaram aqui. Eu pagava casa em Macapá, alugava casa em Macapá 

pra botar eles pra lá, porque não tinha colégio aqui que formasse, aí teve que ficar estudando 

em Macapá. 

Liliane: E a sua adolescência, o que o senhor lembra dela? 

Sr. Amiraldo: Olha, era uma coisa muito boa. Moleque serrava fogo, Deus o livre! Hoje a 

gente já passou alguma dificuldade, mas tem que enfrentar tudo, né?! 

Liliane: Mas de que dificuldade o senhor fala? 

Sr. Amiraldo: É... assim... 

Liliane: De saúde? 

Sr. Amiraldo: Problemas... a gente quer assim uma coisa e dá outra, aquele negócio, sabe?! 

Mas a gente tem que viver de acordo como Deus quer. Sempre trabalhei graças a Deus, nunca 

passei fome. Os meus filhos nunca passaram fome. E a gente vamos continuando com a vida.  

Liliane: O senhor é aposentado? 

Sr. Amiraldo: Sou. 

Liliane: Aqui vocês organizam uma festa de santo, como é que é essa festa? Quem é que está 

organizando a festa desse ano? 

Sr. Amiraldo:  É nós mesmo. É só a família que organiza. É dia 28 de novembro. É o dia da 

santa aqui pra nós. 

Liliane: Essa santa [Nossa Senhora da Batalha] tem um significado especial pra vocês? 

Sr. Amiraldo: Tem. Não é só pra mim, mas pra muita gente que vem de Macapá, muita gente 

que vem de fora. Vem aqui e se pega com ela. Às vezes, tá com um problema difícil aí, às 

vezes, vem aqui e faz uma oração pra ela, aí com o poder de Deus, ele realiza o sonho que quer. 

Aí tudo isso é satisfação pra gente, que aquela pessoa já vem ajudar a gente a contribuir com a 

festa, tá entendendo?! É assim. E essa festa, ela está com 59... 59 anos. Ela vai completar 59 

anos que a gente faz!  

Liliane: E o senhor está com quantos anos? 

Sr. Amiraldo: Eu estou com 77 anos.  

Liliane: Já fazem a festa desde a sua juventude? 

Sr. Amiraldo: Eu comecei a fazer essa festa em 59. Isso que foi uma viagem que nós fomos 

pra Belém e nós escapamos de ir pro fundo148. E a gente se pegou com Deus que amparasse a 

gente, que a embarcação não fosse pro fundo com a gente, porque se ela fosse pro fundo ia 

morrer todo mundo. Aí, de repente aquilo acalmou e a gente continuou a viagem e a gente 

 
148 O navio correu risco de afundar. 
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pegou que, quando a gente chegasse no Ver-o-Peso, a primeira imagem de santo que a gente 

encontrasse a gente compraria pra festejar. Nós chegamos no Ver-o-Peso, apareceu aquele 

cidadão lá com essa imagem no braço, dizendo: “olhe, compre aqui essa imagem pra vocês!” 

Aí a gente perguntou: “mas que santa é essa?” E ele disse: “é nossa Senhora da Batalha”. Aí 

nós compramos e chegamos aqui de Belém. Chegamos aqui dia 28 de novembro, aí dia 28 nós 

começamos a festejar e até hoje a gente festeja ela. Quando a gente mata e dá pro pessoal comer 

uns três, quatro bois e já não chega. 

Liliane: Para a organização da festa, o senhor conta com a ajuda das pessoas? 

Sr. Amiraldo: Só das comunidades. 

Liliane: Doações? 

Sr. Amiraldo: Só das comunidades! As comunidades que sempre me ajudam. E eu digo que 

quando eu faço a festa não é eu que faço a festa, é as comunidades. Cada comunidade dá uma 

galinha, dá R$10,00 dá R$2,00 dá o que der, um objeto, uma coisa, e a gente faz um leilão, um 

bingo com aquilo, o que que a gente organiza e tudo dá. 

Liliane: É o senhor que sai arrecadando ou são seus filhos? 

Sr. Amiraldo: Não. Sou eu mesmo! E, às vezes, eu não vou nem arrecadar, as pessoas que 

trazem aqui em casa. Eu, às vezes, não arrecado é as pessoas que vem: “olha aqui uma doação 

pra festa da Nossa Senhora da Batalha”, aí a gente aceita. 

Liliane: E quais são as comunidades daqui do entorno que participam da festa? 

Sr. Amiraldo: Olha, aqui tem 35 comunidades. Muita comunidade. Tem o Curiaú, tem 

Abacate, tem Ressaca, tem Casa Grande, tem Ambé, tem São Pedro dos Bois, tem é... São 

Joaquim da Pedreira, ... Cachoeira, tem Lontra, tem São Raimundo, tem Macacoari, tem Ipixuna 

Miranda, tem Ipixuna Grande, tem o Furo do ..., um igarapé lá, tem Carmo, Conceição, Itaubal, 

é... é muita comunidade, e todos eles colaboram. 

Liliane: Há uma cooperação. Quando há festas nessas comunidades o senhor também participa, 

colabora? 

Sr. Amiraldo: Participa. A gente colabora.  

Liliane: Ontem eu participei de uma missa, ali no Ambé, de São Roque e notei que tinha muita 

gente das outras comunidades. 

Sr. Amiraldo: Ontem nós não fomos lá, no Ambé, ontem ninguém foi, porque eu tinha... Eu 

rezo ladainha também, aí eu tinha uma novena pra rezar lá no... aqui no... Ipixuna Miranda... aí 

a gente vai rezar pra lá.  

Liliane: E pra lá vai pelo Rio Pedreira?  

Sr. Amiraldo: Vai aqui, pega no Lontra e entra no Lontra pelo igarapé e pega o Rio Ipixuna. 
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Liliane: O senhor lembra de muitas histórias aqui nesses rios? 

Sr. Amiraldo: Lembro, lembro de muita coisa! Lembro da cobra grande que corria atrás das 

pessoas. E uma lancha aí que foi pro fundo com pedras, com os escravos e outras e outras coisas 

que a gente lembra assim, sabe. 

Liliane: A outra festa que é o Santo Antônio? 

Sr. Amiraldo: O Santo Antônio é o padroeiro da comunidade. É dia 13 de junho.  

Liliane: Aí nessa festa como é que vocês participam? 

Sr. Amiraldo: A gente, toda a comunidade aqui organiza. Toda a comunidade! A gente se 

reúne aqui e cada um dá uma ajuda.  

Liliane: Ela também atrai muita gente? 

Sr. Amiraldo: Muita gente. 

Liliane: Essa igreja aqui na frente é a de Santo Antônio. 

Sr. Amiraldo: Na festa de Nossa Senhora da Batalha porque é muita gente de Macapá, muita 

gente mesmo. Os bombeiros fizeram aqui, tá fazendo uns três anos, uma análise de oito mil 

pessoas. Isso aqui não tinha onde se meter carro porque era demais, gente. E graças a Deus a 

gente se orgulha aqui, porque não existe aquelas brigas, não existe aquele negócio de um tá 

puxando arma pro outro. Tá entendendo? 

Liliane: Para a questão da segurança, aqui tem um posto da polícia aqui? 

Sr. Amiraldo: Agora não está aqui, tá lá na Casa Grande. Mas o que é que o delegado, quando 

a gente vai tirar licença pra fazer, ele fala pra gente, arranje bem segurança, e sempre nessas 

festas eu trago 25 seguranças pra cá... E graças à Deus, o pessoal diz: “ah... aí o segurança chega 

lá...”. Até porque o pessoal da cidade, quando eles chegam pra cá, quando ele chega é pra 

brincar, é pra dançar, quando dá quatro horas [da madrugada] já tão indo embora. 

Liliane: A festa começa cedo? 

Sr. Amiraldo: A festa começa cedo. Às vezes, começa cinco horas da tarde e vai até... às vezes, 

vai até às quatro horas, cinco horas [da madrugada], depende... 

Liliane: E com relação às casas, tem muitas casas fechadas aqui no Santo Antônio? 

Sr. Amiraldo: Assim, que não tenha ninguém? 

Liliane: Sim, que não tenha ninguém morando. 

Sr. Amiraldo: Não, não tem. E muitas casas que tenham o pessoal, aluga. Como essa aqui do 

lado que é fechada aqui, o dono mora em Macapá, na época da festa vem gente alugar. E é 

poucas casas que tem fechadas. Pouquinhas mesmo. 

Liliane: Tem gente que mora aqui e trabalha em Macapá? 

Sr. Amiraldo: Tem. 
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Liliane: Aqui mora só o senhor e a sua esposa. 

Sr. Amiraldo: É. 

Liliane: A gente está chegando ao final, então, eu queria que o senhor falasse um pouco como 

é viver aqui, o que isso significa para o senhor, viver nessas terras, viver nessa comunidade? 

Sr. Amiraldo: Viver aqui hoje pra mim é um orgulho, porque a gente não pode viver em 

Macapá hoje. Aqui nós tamos de cabeça fria, tamos tranquilos numa comunidade dessa. Até 

hoje nós não temos aqui pessoal de assalto. O cara tá conversando na porta da sua casa e o cara 

chegar e pah! mata o cidadão! Então, até hoje nós tamos de cabeça fria. E isso pra mim é um 

orgulho que eu tenho da minha comunidade. É uma comunidade muito mansa aqui, pra ver que 

ela é tão mansa que a gente não fica brigando aí com os outros, discutindo com o seu vizinho, 

discutindo com o seu fulano, com o seu ciclano, não. A gente aceita qualquer pessoa. Eu, pelo 

menos, na minha casa eu aceito qualquer pessoa. E gosto, e tenho aquela satisfação de receber 

na minha casa pra conversar. 

Liliane: Já chegou a acontecer alguma briga, algum desentendimento com essas pessoas que 

produzem soja aqui? 

Sr. Amiraldo: Não, ainda não. Ninguém brigou com eles aí.  

Liliane: E eles não se desentenderam com alguém por aqui? 

Sr. Amiraldo: Não, não brigaram não. Inclusive, é uma coisa que eles conversam muito bem 

com a gente, muito bem mesmo. 

Liliane: A presença deles, eles já trouxeram alguma ajuda, algum benefício para vocês? 

Sr. Amiraldo: Ainda não, pra nós não. Eles estão se beneficiando nas nossas terras! 

Liliane: Porque se diz que a soja está desenvolvendo o estado, mas para vocês ela já trouxe 

alguma coisa de benefício?  

Sr. Amiraldo: Pra nós ainda não, porque eles estão só levando, né?! Benefício pra cá ainda 

não conseguimos nada com eles. 

Liliane: E com relação ao INCRA, ele sempre está por aqui? 

Sr. Amiraldo: Agora tá difícil do INCRA vir aqui. Logo no início até que... 

Liliane: A questão dos assentamentos foi pelo INCRA? 

Sr. Amiraldo: Foi pelo INCRA. Eu trabalhei nesse assentamento desde o começo. Esse 

assentamento, antes o povo daqui da comunidade não queriam o assentamento. Só que o 

INCRA falou... Como eu era o presidente da associação: “se vocês não quiserem a gente vai 

trazer outra gente, gente de fora”. Aí, eu conversei com o pessoal aí, sentamos numa reunião e 

expliquei pra eles que a gente ia ficar sem as terras e que cada um tirasse um lote para si. Aí 

eles aceitaram, aceitaram e a gente trabalhou em cima disso. Cada um pegou um lotezinho aí. 
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Eu também peguei um lote, e tava até bom pra trabalhar, mas agora com essa mosca da soja 

não tem como, não tem não. Ela acaba com as plantas. É isso aí... Mas como diz, tem uma 

música que diz assim: “tá ruim, mas tá bom”.  

Liliane: É bom que a sua família não se distanciou... 

Sr. Amiraldo: Isso aqui era tudo meu, esse pedaço de terra até lá, passando onde tá aquele 

carro.  Eu chamei eles e pra cada um deles eu dei um pedaço de terras pra fazer as suas casas 

aqui, pros meus filhos. Aí dei pra aquele lá, dei pra essa aqui, dei pra aquele ali, a outra porque 

já tinha feito uma casinha pra acolá, mas tirei um pedacinho pra ela aqui e o outro porque foi 

pra Macapá, aí trabalha lá, mas fizemos um quarto pra ele aí, a casa é grande. 

Liliane: Ele trabalha com o quê em Macapá? 

Sr. Amiraldo: Trabalha com negócio de empréstimos. 

Liliane: Que bom que a sua família está próxima. Eu quero agradecer, senhor Amiraldo, pela 

nossa conversa de hoje, pelo tempo que o senhor me concedeu, estou muito grata por isso.  

Sr. Amiraldo: Eu que agradeço a você pela oportunidade que está me dando e espero que você 

sempre volte nessa comunidade. 

Liliane: Obrigada.  
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APÊNDICE S 

 

Entrevista realizada no dia 17 de agosto, de 2018, na casa do senhor, Quilombo do Curiaú, 

Macapá.  

Entrevistado: Sebastião Menezes da Silva (Sr. Sabá). Liderança do Curiaú. Nascido em 

1959. 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde Sr. Sabá! Há quanto tempo o senhor é uma liderança aqui no Curiaú? 

Sr. Sabá: Boa tarde também! Tô aqui, nascido e criado aqui. Talvez eu não possa me sentir 

liderança, talvez são as pessoas que me entenda e me reconheça como tal! Mas eu tô aqui 

vivendo nessa comunidade desde 18 anos ajudando essa comunidade a se desenvolver em tudo 

quanto é área.  

Liliane: O senhor nasceu aqui? 

Sr. Sabá: Certo, e tô aqui até hoje. 

Liliane: O senhor se lembra quando a comunidade virou quilombo? 

Sr. Sabá: Olha, a vida toda essa comunidade a gente tinha certeza que ela era uma área de 

quilombo. Agora, quando foi pra receber o título de domínio de fato e de direito foi em [19]97.  

Liliane: E essas terras como elas foram demarcadas?  

Sr. Sabá: Não houve muito problema de demarcação porque a gente já sabia no documento 

antigo por onde era o limite do nosso território. Então, os nossos guardiões sempre tinham o 

cuidado de ficar fazendo as roças e os trabalhos de outras atividades em torno do que era 

determinado como nosso, como ali a área do Capilândia, que hoje é Novo Horizonte [bairro de 

Macapá] 80% daquela área todinha era do quilombo do Curiaú. Mas como ainda não tava com 

o título definitivo nas mãos, foi aí que nós perdemos aquela área, mas de qualquer maneira a 

gente sabia que aquelas terras pertenciam ao Curiaú. E era por isso que toda aquela extensão 

onde tinha mata as pessoas tinha roça, e é até por isso que tem um lugar lá chamado Lago das 

Vacas, lá da parte bem atrás, que o gado do Curiaú pastava naquele trecho. Então, pra demarcar 

já tinha a diretriz e por onde tinha que seguir. Então, o que foi feito foi só um levantamento pra 

junto com INCRA, nesse momento, que foi quando houve um desvio muito grande de lugares 

e “pro” novo documento pra titular foi feito tanto malabarismo dentro do documento que foram 

tirando pedaço de terra que a gente diz, pra poder não demorar, e com essa situação, as pessoas 

que estavam acompanhando ou que estavam concordando com a atitude, por talvez não saber 

dos direitos da gente, não questionaram pra que revêssemos o que nós estávamos perdendo. 

Porque se a gente fosse buscar o conflito de dizer que aquilo tava errado, nós tinha que retomar 
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tudo que era nosso, ia se estender tempo e talvez a titulação não vinha logo de imediato. Então, 

foi uma maneira de dizer: é pegar ou largar! E hoje a gente tá arrependido com essa situação, 

porque a gente sabe que tinha condições da gente ter garantido o que era nosso.  

Liliane: O uso que as terras têm hoje é muito diferente da forma como elas eram utilizadas no 

passado? 

Sr. Sabá: Certo. E muito, porque hoje as terras estão mais com a preocupação das pessoas 

estarem querendo adquirir por causa de fazer residência, e antigamente não, a gente queria essas 

extensões de terras porque elas tinham uma valia. A gente tinha uma grande produção na nossa 

comunidade, de tanto derivado da mandioca como outros produtos de várzea. Porque a extensão 

era grande e as pessoas então se apropriavam disso para produzir... E depois que foi reduzido, 

e depois que começou uma outra questão que foi a área de ambiental aqui, no entorno, começou 

a querer criar alguns tipos de intimidação e as pessoas ficavam mais pautadas em querer só 

pegar a terra, com intenção de moradias e de empreendimentos comerciais. 

Liliane: Acabou inviabilizando o uso da terra. Vocês ainda praticam todas as atividades que 

vocês praticavam antes? 

Sr. Sabá: 80% não. Foi até criado critérios depois, até de nós revitalizar a associação, que aonde 

tinha que ser área pra criação, área para produção e a área para moradias, mas só que, às vezes, 

na prática, ela não ficou consistente por influência de lidar com gente é muito difícil. E muitas 

pessoas rebeldes passavam por cima de atitudes que a gente por causa de, às vezes, não procurar 

um conflito comunitário, a gente deixava aquilo se arrastar. Mas de outra maneira, tornou-se 

uma forma de... um espaço pra ali, um espaço pra acolá e tá assim misturado. E onde tem área 

que era pra “tá’ só a parte da criação, às vezes, já tão querendo infiltrar a moradia e querer 

colocar coisa de... tendenciar comércio dentro daquele espaço ali e isso tá causando problema. 

E quem, às vezes, tá na frente da entidade, ele começa a querer consertar, mas por causa de 

conflito o camarada acaba concordando com certas situações. 

Liliane: Aceitando, né? O senhor participa de várias associações hoje... Qual o trabalho que o 

senhor tá fazendo hoje aqui dentro da comunidade? 

Sr. Sabá: Rapaz, eu acho que não tem uma área ou coisa que seja desenvolvida aqui, ou que 

esteja influenciada aqui dentro, que a minha participação não esteja inserida lá dentro. Porque 

se tem uma associação de morador, eu sou o diretor; se tem uma associação de criadores e 

agricultores, eu sou o diretor; se tem uma associação de clubes, eu sou o presidente; se tem uma 

associação de sindicato, eu sou o diretor, eu não vejo uma atitude que não possa estar inserida 

na área social dentro desse lugar.  
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Liliane: Nesse seu trabalho, assim, nessas associações, percebe muitas desavenças, muitos 

conflitos com relação às pessoas que têm interesses diferentes aqui na comunidade? 

Sr. Sabá: Pois é, por isso que eu tava escrevendo essa matéria de denúncia, que é uma coisa a 

parte, que é uma situação muito grave, que pessoas que só tão descobrindo que são parentes do 

Curiaú pra vir pro Curiaú. Mas não é pra vir ajudar, é pra vir pra se inserir pra desenvolver, 

desempenhar atividades que vêm dar nova visibilidade pra comunidade. Só querem vir... 

descobrir... “Ah! eu sou filho de fulano, eu sou filho de ciclano, que meu pai morou por aqui e 

que minha mãe era daqui, porque eu sou parente, eu quero um pedaço de terra”. A fala é essa! 

Se a gente for ver ao pé da letra, se não tiver uma pessoa que vá desmiuçar toda essa história..., 

às veze, a pessoa não tem nada a ver com o Curiaú. Às vezes, passou por aqui, como hoje você 

olha que tem centenas e centenas de pessoas aqui, morando, convivendo, porque veio de um 

casamento e que às vezes, desse casamento já trouxe um grupo de famílias, aí foram ficando e 

aí já vai se generalizando e depois, com o tempo, as pessoas dizem: “Ah, eu sou do Curiaú!” 

Mas se for pela linhagem dos escravos, ele tá longe da gente fazer ele querer entender e ele não 

quer ser entendido. 

Liliane: Não tem a descendência, não tem parente, não tem nada... Com relação a essas pessoas 

que vêm pra cá e constroem casas, elas acabam adquirindo terra? 

Sr. Sabá: Hoje a gente tá tentando ser um pouco pautado nessa nossa... 

Liliane: Existe um regimento para isso? 

Sr. Sabá: A gente tem um regimento interno, tem uns critérios internos, mas o problema é uma 

outra questão, que hoje as pessoas estão tão já, assim, antenadas de certas coisas que qualquer 

tipo de atitude de negação, todo mundo só quer ir procurar a justiça. O problema é que a justiça, 

ele quer ver papel, ele não quer ver você falar de uma trajetória, de um fato consistente, ele quer 

ver papel, mesmo que, às veze, esse papel seja novato, mas que teja uma assinatura ali, de um 

órgão público, pra ele é o que vale. Então, o que muita gente já aconteceu aqui de tarem 

permanecendo aqui porque briga de família, de dentro de uma própria cônjuge, de família 

biológica. E o que que acontece, o juiz, quando vai pra justiça, o juiz dá ganho de causa pra 

mulher ou pai ficar com a criança dentro de casa e, obviamente, quem é que tem que sair, às 

vezes, é sempre o homem. E, às veze, fica a moça lá dentro que não é feita no Curiaú e já trouxe 

um filho de amparo, mais um e acaba ficando lá e aí acaba trazendo outro casamento para aquela 

família e vai se gerando uma tendência de inchar ali naquele grupo e, às vezes, não tem nada a 

ver com o Curiaú. E pra vocês que olham de fora pra dentro, acham que todo mundo que tá 

aqui é filho daqui, e não é! Tem critérios pra eles tá aqui, mas, às vezes, o juiz diz: “enquanto 

eles não tiverem 18 anos a mãe vai ficar com os filhos”. Só que enquanto esse tempo todinho, 



310 

 

o tempo corre e as coisas vão mudando, que, às vezes, mudam e não pra melhor e sim pra pior. 

Porque naquele casamento, a criatura que já tá ali com 16 anos, já arranjou um parceiro, a mãe 

tá ali dentro se ela é de menor e aí já vem mais o namorado, que também não é do Curiaú e se 

mete ali dentro, quando pensa que não, tem cinco pessoas dentro daquela casa que são tudo 

gente de fora.  

Liliane: Que não nasceram aqui dentro. 

Sr. Sabá: Certo. E aí já tá causando um outro problema... Que ontem a noite, ali na porta da 

igreja, a gente tava conversando com os nossos guardiões, não são todos foliões de São 

Joaquim, mas vem numa tendência muito grave, dizendo a gente não tá errado das nossas 

conversas porque o peso de gente de pele clara que tá morando, convivendo, vivendo dentro do 

Curiaú, obviamente que essas crianças que tão nascendo, que não são raízes daqui, mas no 

registro de cartório “nasceu no Curiaú”, “estuda na escola do Curiaú”, qualquer documento que 

ele vá tomar uma situação de justiça, obviamente que o juiz: “não, ele é do Curiaú” e no registro, 

tá aqui “ ele nasceu no Curiaú”. E, isso é um problema sério, porque ninguém pode negar isso 

daí. É uma coisa muito preocupante!  

Liliane: Seria o caso do regimento, das regras aqui das pessoas seguirem isso... 

Sr. Sabá: Pois é, então como agora tem uma nova regra no registro de cartório, porque sempre, 

antigamente, botava de onde a pessoa tinha nascido que geração vinha. E hoje não, nasceu no 

Amapá e danou-se, e aí não tem como tu dizer que aquela pessoa é localizada, de que origem 

vem, por causa do camarada manter aquela linhagem daquele povo que se gerou desses sete 

irmãos escravos aqui.  

Liliane: Como é que fica então com essas várias pessoas que a maioria é de fora, como fica a 

relação da vizinhança entre vocês? 

Sr. Sabá: Uma pergunta interessante, porque veja outro problema. Quando há programa do 

governo federal, municipal e do estado, qualquer coisa, nem que seja uma ação momentânea, é 

questão social tem que abranger todo mundo, né? Aí veja uma outra situação, tinha umas cestas 

básicas que vinha para os moradores quilombolas, só que era para as famílias carentes, só que 

dentro dessas famílias carentes os quilombolas não são tão carentes, quem são os de fora se 

apropriaram disso para preencher ficha e ampliaram o quantitativo. De qualquer maneira, nós 

estamos dando abertura para que aquelas pessoas tarem dentro daquele programa, mas que não 

foi destinado a eles, porque de qualquer maneira quem tá lá fora não tá sabendo o que tá 

acontecendo aqui dentro, se ninguém não contar. Então, de qualquer maneira, é social que é pra 

todos e acaba que a gente tem que abrir espaço para que essas pessoas se apropriem desses 

benefícios.  
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Liliane: Isso gera alguma tensão? 

Sr. Sabá: Já, nesse momento aconteceu um caso muito grave! Tinha uma moça que estava de 

caseira ali, na casa do senhor Gorgia, e ela já tava recebendo essa cesta pôr os meninos tarem 

estudando aí... E já estava lá de caseira... E ela já tava recebendo por umas várias temporadas, 

só que agora, na última, foi um questionamento que ela tinha que sair, e aí ela se sentiu que ela 

tava sendo excluída, tava se sentindo banida da questão de uma maneira, de discriminação, aí 

já cria uma outra situação social. Então, ficou essa pendência se ainda vai vir no nome dessa 

moça ou se vão cortar. Aí ela já se sentiu ameaçada e a amiga dela já se sentiram... porque vão 

tirar ela. Mas, pela regra e pela lei, ela não pode tá ali e ela não entende, porque ela já vinha 

ganhando... “E porque que me deram desde o princípio?” Mas isso são coisas que, se o 

camarada não explicar como é, você acaba metendo uma tomada no focinho de porco e que, às 

vezes, não é assim. Aconteceu esse fato danado, que depois “pra” consertar você já criou raiz e 

pra desfazer é muito chato. 

Liliane: Como é que vão se solucionando esses conflitos? O senhor falou que tudo vai pra 

justiça. Tem algum que vocês conseguem resolver por aqui nas associações ou sempre tem que 

ir pra justiça? 

Sr. Sabá: Nós já tivemos, depois que nós assumimos essa nova gestão, nós tivemos aqui pra 

nós tentar quebrar uma tendência que já vinha aqui, que tudo tava sendo na justiça, que tudo 

tava fazendo na justiça. Nós, na primeira assembleia geral, nós chamamos o povo e nós disse 

que ia ter que acabar com isso, que coisa da comunidade a gente tinha que resolver aqui. E nós 

começamos, então, a fazer essa reunião chamado de “mediação de conflito”. Mas hoje não tá 

dando certo. Não tá dando certo porque a pessoa tem mais medo de um policial, de um juiz, de 

uma autoridade de que de um próprio morador que, às vezes, é teu familiar, teu parente, ele tem 

mais autoridade. Se você chegar e dizer: “isso não é assim”, ele levanta a voz. Mas uma pessoa 

porque, às vezes, tá num órgão público, ele simplesmente numa palavra faz você ficar 

intimidado. E isso a gente começou a ver que nós não tamo... De uns seis meses pra cá, a gente 

já não começou a ter essas questões internas aqui se já não pensar em procurar os meios 

competentes, porque o negócio tá grave demais e uma das razões... que eu também tô fazendo 

uma matéria nesse jornal e já saiu no anterior. A própria Secretaria de Meio Ambiente fez uma 

reunião no ano que passou, que era a questão da pesca predatória aqui e o que tavam se fazendo 

em relação da destruição aqui, tudo em função da pegança [captura] de tracajá. E, aí, a polícia 

ambiental veio, primeiro botou o pessoal pra correr, que tavam aí no lago pegando esses tracajás 

a noite. Aí era pra gente fazer uma portaria junto com eles, a associação junto com o batalhão 

ambiental, que essa situação tinha que fazer uma circular. O ano acabou. Já estamos entrando 
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no período que já vem de novo setembro e não foi feita a circular. Como que nós tamos achando, 

o órgão público disse: “não, deixa eles se resolverem”, pra não querer se meter no conflito. Mas 

só que os próprios moradores, se não tem uma autoridade no meio pra dizer que não pode, que 

a lei não permite, eles vão fazer, porque eles acham mais fácil te dar uma porrada na cara de 

que ele aceitar tu dizer que alguma coisa tá errada.  

Liliane: Bem complicado. O senhor acredita que esses conflitos põem em risco o ser 

quilombola? 

Sr. Sabá: Põe, porque quebra, “tá” quebrando uma regra, tá quebrando um costume, tá 

quebrando uma tradição, porque o que tem... porque o que tinha não vai ter mais... que o que 

era bom... nós éramos felizes e não sabíamos. O que nós vimos eles não vão ver e vocês não 

vão nem saber! Então, tudo isso foi a birra, a falta de consciência e o camarada querer bater de 

frente por caso daquilo de dizer: “hum, ‘tá’ fazendo eu também vou fazer”. Quer dizer que não 

há um tipo de consideração um pelo outro e aí o que que acontece dessa razão que eu tô lhe 

dizendo. Quando era os mais antigos, que entre eles não era uma ditatura, mas era assim uma 

autoridade entre eles e o que ele dissesse era lei, a gente tinha que cumprir a regra deles e não 

era papel, era na palavra e ali era uma regra e isso ficou fracassado, porque não tem mais o que 

você consiga falar na palavra, que você consiga manter aquilo... que faça se cumprir. 

Liliane: Que faça ser cumprido. 

Sr. Sabá: Exatamente. Ah, porque fulano tá fazendo e não tem nenhuma penalidade pra ele, 

então, também vou fazer. Então, são essas atitudes que tá se tornando esse agravo. 

Liliane: Logo que o território do Curiaú foi regularizado pelo INCRA, como quilombo, que 

vocês receberam a questão da documentação das terras, houve muitas melhorias após esse 

momento? 

Sr. Sabá: Olha, deixa eu te explicar uma coisa: Se fosse pelo INCRA aqui, estas terras jamais 

tinham sido tituladas! Te digo porque o INCRA não tinha interesse nenhum em fazer tal serviço, 

tal trabalho e, principalmente, fazer essa garantia “pra” nós! Foi uma... foi uma... uma atitude 

de decisão da Fundação Cultural Palmares, que teve que forçar que isso acontecesse. Porque se 

tu observar hoje, quantas terras que já estão agora aí notificadas, com certidão de quilombo e 

até hoje não estão tituladas, porque quem é que não tem interesse tanto é o próprio INCRA, que 

agora é o Estado com a terra na mão do Estado. Então, melhoria que houve foi dá um pouco de 

garantia da não invasão de estranho dentro do território. Mas se vocês observassem... esses 

forasteiros que vêm... aquela área que chamam de Ipê [loteamento no perímetro urbano] e que 

80% da área é do Curiaú, o lado onde tá morando o pessoal do Curiaú que foi invadido, o povo 

sabia que não poderia fazer casa ali, mas fizeram, pra ver até onde dá. Então, na palavra não 
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conseguiram resolver. Aí, a gestão passada entrou na justiça e levou quase um ano pra justiça 

dar reintegração de posse, e foi que aquele trator meteu a... a... máquina lá e jogou aquela 

quantidade de casa no chão e depois eles ficaram chorando lá, porque não tinham pra onde ir. 

Tinham sim! Eles fizeram aquilo de propósito porque era uma maneira de, se um fez não houve 

penalidade, também vou fazer. E aí criou aquela tendência lá. Mas, eles se deram mal porque 

eles perderam material, perderam dinheiro e agora, pra onde eles foram? Ninguém sabe pra 

onde eles foram. Porque eles sabiam que tavam numa especulação, se entraram lá porque 

quiseram entrar, sabiam que ali era uma maneira que não podiam. Isso foi uma valentia, porque 

sabe que tem um território ali. Demarcaram a área federal que pertence ao povo do Curiaú e 

não pode pessoas que são estranhas penetrar ali, mas eles foram. Então, essa garantia “tá” no 

papel, a justiça sabe disso, mas, às vezes, em passos lento. Tem um outro conflito lá! Tem uma 

área lá que, pelo documento, faz uma curva no documento, ah!, tão dizendo que a terra lá não 

é mais do Curiaú. Tem pra mais de 100 casas naquele espaço. Essas pessoas, depois que nós 

assumimos, vieram até nós reclamar que eles não podem sair de lá porque já tão muito tempo 

lá e, enfim..., “mas se a área é do Curiaú vocês vão ter que sair”. Aí nós estamos pedindo pra 

que a justiça, que é o Ministério Público Federal, venha fazer uma nova perícia pra mostrar pra 

todo mundo porque aonde passa os limites das terras do Curiaú e quais são as casas que tão em 

cima, dentro do lugar. E até agora já vai fazer ano e a gente lutando por isso e nada. Porque 

quando foi pra fazer a verificação de por onde é que passa o marco, tem um cidadão, que pra 

não deixar o marco aparecer, fincou a casa em cima do marco. E é uma bela casa. E agora como 

é que nós vamos meter o trator lá?! Porque se ele tá dizendo que a área não é mais do Curiaú. 

Mas, pelo documento a gente vê. Então, tem que tá amparado legal pela Polícia Federal, pelo 

Ministério Público Federal e dizer: “não, você infringiu a lei, você fez porque quis, porque você 

sabia que isso aqui é um marco que pertence a terra do Curiaú, e isso não foi então uma coisa 

legal não”. 

Liliane: Essa resposta que a justiça tem dado pra vocês, apesar da demora, vocês acham que 

ela tem sido eficaz? 

Sr. Sabá: Eu te garanto que sim, porque é a gente que provoca o que é pra eles fazerem. 

Demora! Mas quando eles vêm, já vem mesmo que sem vontade, porque eles queiram ou não, 

eles já vêm porque é pra fazer, porque a gente que... Então, se ele faz é porque é eficaz. Se a 

gente tá provocando é porque é necessário. De qualquer forma há uma situação!  

Liliane: E a relação de vocês com as outras instituições do Estado, vocês têm esse canal de 

diálogo? 
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Sr. Sabá: Agora vamos entrar num assunto que talvez mais te interessa, você também tá 

estudando a questão ambiental, né? 

Liliane: Também. A questão das terras e a questão ambiental... 

Sr. Sabá: Pois é, porque desde ano passado a gente também tá questionando essa situação dessa 

carreta tá passando aqui constantemente carregando soja daí. Passam aqui das 8 horas da manhã 

e vão até às 10 horas da noite, passando carretas e carretas, uma atrás da outra cheia de soja e 

vão derramando por aí e as galinhas que tão comendo, não sei se faz mal. Quando eles tavam 

com essa soja aqui, um avião passava por cima pulverizando e esse veneno tava caindo ali pra 

cima do poço do mato e de lá essa água vem desembocar aí no rio Curiaú. Tudo isso foi 

denunciado e nós chamamos o órgão competente pra isso numa reunião... E as carretas 

passando aqui e não tem nenhuma providência que nós saiba que foi tomada. Até a própria 

Fundação Palmares quando veio aqui, numa audiência pública, e viu o que se está se passando 

aqui disse: “isso é proibido, pra eles passarem aqui eles tinham que ter autorização, isso aqui é 

uma área privada”. Eles deixam de passar lá na Rodoviária149, na polícia lá pra não pagar certas 

multas, mas aqui ninguém fiscaliza. Ele passa aqui normalmente, liberadamente e, enfim... Esse 

asfalto que tá aí, o que tá abaixo, ele é do Curiaú. Essa recapeação que tá aí, o governo do 

estado passou aí por causa de ter o direito de passar aqui. Porque o primeiro asfalto que tava 

aqui foi negociação que houve, o pedaço que ficou lá pro Capilândia [atual bairro do Novo 

Horizonte] que era do Curiaú e como compensatória o prefeito que, era na época, passou esse 

asfalto aí. Então, pra ser uma Rodovia AP 70, que ela vinha desde lá do Projeto Minha Gente, 

era que agora é uma escola, pra passar aqui, ele teve que levar o asfalto por cima do asfalto pra 

poder notificar como AP 70, mas aqui é uma rua, a rua Santo Antônio, agora pra você é AP 70. 

Então, tem situações, se a gente não explicar cria uma preocupação muito grande, porque de 

onde começa a AP 70 é de lá, dali da ponte pra lá, o resto é tudo rua e o asfalto é nosso.  

Liliane: E nessas reuniões vocês também não conseguiram nenhuma resposta? 

Sr. Sabá: Agora eu te digo: o governo vai brigar com o governo? O secretário vai brigar com 

o governo? Não vai, porque um canta uma música e ele vai ter que dançar igual a ele, porque 

se ele não dançar, ele tá fora. Então, são situações de conveniência e de ajuste de conduta entre 

eles. Então, “faz o que eu tô te mandando que te diz respeito e tu fica aí até o tempo que eu 

quero te deixar”. Se você contrariar você sai de lá! Quem tá pra ajudar você não demora. Eu 

ainda disse pra um... não foi juiz, foi um promotor federal que veio aqui nessa audiência. 

Quando ele chegou de outros estados pra vir cuidar de quilombo e área indígena, e ele já tinha 

 
149 Polícia Rodoviária Federal 
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muitas metas e foi pra televisão e falou que ele ia fazer certas coisas que estavam muito 

demorosas... Eu digo: “doutor, você não vai demorar aí não, porque você começou a mexer 

onde as pessoas não querem que você mexa”. E, quando o camarada incomoda, as pessoas 

começam a varrer de perto dele, porque é melhor ele ficar longe de que perto. Desde daí, essa 

coisa pra nós não andou, nenhuma coisa, nem outra. As carretas continuam passando aqui. A 

demarcação da área do quilombo, até hoje ainda não vieram refazer. E a outra questão também, 

que era questão da área federal, até hoje não houve nenhuma solução, que foi a situação: o que 

é a competência da área de quilombo e o que é a competência da área de ambiental, que é “pra” 

SEMA tomar de conta, que é a questão da produção aqui, porque a SEMA tinha que dar um 

documento coletivo de liberação que era pra gente fazer as nossas roças. Isso já vem quatro 

anos, eles, entra secretário, sai secretário e, até agora não saiu. Através da Fundação Palmares, 

nós acionamos e eles ficaram certos que era pra fazer isso e até agora não saiu. Aonde é que tá 

esse impasse? Aonde é que tá essa situação? E a gente se vai fazer alguma coisa e for alguém 

denunciar, aí a polícia ambiental vem só pra te punir, mas por causa de te ajudar a resolver o 

problema, não. 

Liliane: Vocês não estão podendo fazer roça? 

Sr. Sabá: A gente faz. Porque a gente sabe que o território é nosso. E a gente ganhou o território 

que ele próprio diz que é uma área de caracterização rural e é pra gente da terra tirar o sustento. 

Se você tem a terra só pra andar não vale a pena.  

Liliane: Aqui ainda tá na área rural, mas a gente percebe que a cidade, o urbano fica avançando 

sobre aqui. Tem muitas casas ali na entrada. 

Sr. Sabá: Pois, é uma outra bronca! Quando foi por causa de fazer essas casas populares, que 

era aqui do Projeto Minha Casa Minha Vida, mesmo que tinha um quantitativo dessas casas 

que vinha pra cá, nós... Por que foi que nós não acessamos o primeiro? Porque não se enquadrou 

no Ministério Agrário. Nós tinha que se enquadrar no Ministério da Cidade, porque nós tavamos 

próximos à capital e as casas tinham de ser feitas de padrão como tá lá o São José, como tá ali 

o... esses condomínios aí. Porque era por ali que a gente tinha que ser financiado por causa 

dessas casas serem feitas. Não se enquadrou a gente aqui e tem que ter o DAP [Declaração de 

Aptidão ao PRONAF], todo mundo como produtor rural e ninguém tem, porque esse lugar, o 

Curiaú, quilombo, a maior parte dessas pessoas aqui, 90% são funcionário público, então, não 

tem como fazer um cadastro de um DAP rural. Então, por isso as outras comunidades fizeram 

essas casas em seus lugares, em seus sítios tem aquelas casas e aqui não. Aqui tinha que ser um 

padrão de um bairro, que tinha que ser um loteamento, que já tinham até dado ali onde é que 

tinham que ser feitas essas casas, mas era assim, eram duas casas uma em cima da outra, quer 
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dizer, era um prédio que tinha que ter uma moradia em baixo e a outra em cima. E isso era 280 

moradias. E isso ia causar um impacto ambiental. O dejeto que iriam fazer, que é o esgoto, 

aonde que iam derramar? No Rio Curiaú. E aí, ia ter um impasse. Então, isso tudo tava 

atrapalhando. E por isso até hoje não vai sair e eu tô até sendo contrário de isso hoje vir, por 

causa de em vez de ajudar vem só complicar.  

Liliane: E hoje ainda tem alguma casa fechada aqui no Curiaú? 

Sr. Sabá: Dezenas. São dezenas delas! Lá pelo Curiaú de Fora, onde tá saindo a festa, pode ter 

todas elas gente morando lá nesse momento, tão lá por causa da festa... porque: “ah! eu sou do 

Curiaú, meu pai era de lá, eu quero terra lá, eu vou fazer uma casa lá”. Faz a casa lá. Tem o 

direito. É para descendente de remanescentes. Aí o cara faz a casa, bota na chave sozinho e vem 

final de semana quando tem festa. E aí vai tirando o espaço de um ambiente que é amplo, 

futuramente a gente não vai respirar um ar puro, porque é tanta casa que vai ficando no lado 

uma da outra que todo vizinho vai ficar brigando com todo vizinho. 

Liliane: E com relação a segurança, morar aqui, o senhor acha que mudou muito? 

Sr. Sabá: Foi radicalmente, porque quando a gente tinha esse sossego aqui, antes de ter esse 

quantitativo de moradia, de pessoas vindo pra cá... um vem trazendo o outro, o outro se alia 

com outros e o mau condutor influencia, às vezes, uma pessoa que está de uma forma vulnerável 

pra receber a maldade e acaba se envolvendo. É por isso que a gente tá fazendo isso.150 Hoje, 

porque que eu tô em casa em vez de eu tá lá na festa?! Porque do momento que se você sair de 

casa hoje e deixar a casa sozinha, você tá correndo o risco de achar só as paredes da casa. Estão 

fazendo esse arrastão aqui com roubo e a polícia não faz nada. E hoje eu tô fazendo uma matéria 

aqui também nesse jornal, por que é que a polícia não tá mais ali? A gente começou a bater de 

frente com eles porque estavam aí só pra dormir, só pra dormir e não faziam nada. Acontecia 

o roubo, acontecia essa sacanagem aqui dentro e eles não descobriam nada, não faziam nada 

porque diziam que não era da competência deles, que eles eram da polícia rural e que eles 

tinham que tomar ciência de uma ampla área, mas dentro da comunidade a gente tinha que 

chamar o batalhão que faz ronda na comunidade. “Então, pra quê vocês tão aí?” E depois de 

tanto enchermos o saco deles, parece que agora, graças a Deus, se mudaram, foram embora pra 

aí. 

Liliane: As grades na sua casa... 

Sr. Sabá: As grades é pra dar um pouco de segurança. Mas até agora não é segurança porque 

lá no próprio na fronteira arrancaram a grade com uma picareta. Não tinha ninguém em casa, o 

 
150 Apontou para o jornal que estava redigindo antes de iniciar a entrevista. 
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vizinho tava vendo bater pra lá, mas pensava que ser o dono da casa, mas era os caras, os 

bandidos arrancando a grade pra esbandalhar e levaram. E quando chegou, a menina tava 

desesperada pra que só tava as paredes da casa dela. Aí deixou agora a casa fechada lá, não 

quer mais voltar pro Curiaú. Mas era isso, porque se ela tivesse morando lá, não. Mas era uma 

forasteira, só vivia no momento que tinha vontade de vir, a casa vivia mais tempo fechada e o 

bandido fica observando cada passo, cada momento ele pode fazer a maldade. 

Liliane: Bem complicado mesmo. Com relação as festas que ainda são feitas aqui? 

Sr. Sabá: Bom, agora elas frearam. 

Liliane: Havia muitas festas antes. 

Sr. Sabá: Esse quantitativo de festas que tinham freio por causa de quê? Da justiça. Porque 

quando era só na palavra de nós que queria consertar isso... fizemos o calendário, fizemos uma 

norma que não era quando tivesse festa no Curiaú de Fora, não tivesse no Curiaú do Meio nem 

aqui em Baixo, ninguém concordou com isso. Aí a gente fez, só gastou palavra e não acontecia 

nada. Quando pensava que não, já estava na mídia: “festa no Curiaú, qual é o som que vai...”, 

“mas gente quem é que vai fazer festa? Mas, não ficou criterizado que não poderia mais fazer 

festa, como é que vai ter uma festa?” Começou nesse conflito aí e o que é que aconteceu foi 

parar na justiça e agora a justiça bloqueou esse negócio aí.  

Liliane: E agora está acontecendo só as festas de santos. 

Sr. Sabá: Só as festas tradicionais que tão fazendo. Só que eu já tô colocando até contra nós 

mesmos que, nós de repente, nós vamos abrir um precedente, porque o quê que acontece, a 

autorização é só pra duas noites de festas: uma noite de Batuque ou Marabaixo que é festa de 

coro, que é as manifestações culturais, depois a seguir tem o baile, só que as pessoas por causa 

de irem mais a fundo na questão financeira, tão fazendo os dois bailes, que é o chamado baile 

da saudade e fazem outro. É o chamado conveniência, empurrando com a barriga. De repente 

se acontecer de a polícia dizer: “não, vocês quebraram uma regra, nós vamos embargar de 

novo”, eles vão chorar, mas de qualquer maneira são eles mesmos que estão criando uma 

maneira de serem punidos. Então, por isso, às vezes, a gente tem culpa em certas situações. 

Liliane: Como vocês estão trabalhando essa questão de manter as tradições e tentar passar um 

pouco para as gerações que estão se formando agora? 

Sr. Sabá: É que ninguém tem, assim, um projeto de renovação. Essa renovação, ela vem 

gradualmente por causa do costume e as pessoas mais jovens ou as crianças, eles tão vendo e 

parece que tá no sangue, mesmo que tu não ensine o ritual do seguimento pra ele, da 

permanência, mas eles têm a tendência de saber fazer aquilo, de saber tocar, outros de saber 

cantar e dançar, todo mundo sabe se requebrar. Então, de qualquer maneira, não tem uma forma 
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que tenha uma linhagem de dizer: “vamos preparar pro futuro”. A escola teve um projeto aí que 

era o chamado “canto de casa”, que as coisas mais no passado e, agora mudaram esse nome pra 

uma outra forma, mas não foi uma questão criada da comunidade, foi uma questão criada do 

Estado, porque os professores são obrigados a fazer projetos para, às vezes, de tá alocando 

recurso. Então, não foi uma questão comunitária e, simplesmente, foi uma questão de eu chamar 

de... por, às vezes, a minha franqueza magoa as pessoas, de conveniência, porque faz um projeto 

e você tem o dinheiro pra ganhar e com isso você tem que prestar contas que, às vezes, dá a 

complicação... Porque se o dinheiro vem, ninguém dá um coisa de graça, sempre tem uma 

contrapartida. E isso não deu muito certo! Criaram um grupo de folião mirim na escola, depois 

acabou. Criaram esse grupo de Batuque e Marabaixo na escola, só é pra apresentação, quando 

há uma festa é que chamam esses moleques, mas não pode dar certo porque hoje 70% desses 

alunos que tá aí não são filhos do Curiaú, são daí da redondeza. Como é que esses moleques 

vão fazer um projeto permanente? Que dois anos vão tá aqui na escola e daqui com mais uns 

anos já saíram. Então, não vai ter uma continuidade. É a mesma coisa que falar que ficou aquela 

fantasia, professores daqui na época ficaram maravilhados, saiu até em rede nacional “a 

orquestra quilombola”. Você ouviu falar disso?  

Liliane: Eu lembro sim. 

Sr. Sabá: Pois é! Até no Globo Rural... foi no Globo Rural?... não... No Globo Repórter saiu. 

Eu disse: “vocês não criam fantasia”. Bati muito no jornal do quilombo, isso não é o Curiaú, 

isso vem por conveniência de uma pessoa trazendo pro Curiaú pra aproveitar o momento, 

porque fazendo um projeto e trazendo pra dentro do Curiaú, como existia uma linha de acessar 

recurso pro projeto dentro de escolas e dentro das áreas quilombolas, pra ele foi um achado, ele 

trouxe pra cá, que quando acabou o projeto ele levou... Tá aí, acabou tudo! Não se vê nem falar. 

Os meninos que tavam com o material, ele pegou, tomou tudo de volta, levou tudo... escola. 

Então, se você não falar, se você não faz o dever de casa, não dá certo. É você bater como mãe, 

se você não orientar o seu filho direito, deixar que ele seja orientado na rua, ele vira bandido.  

Liliane: Existem aqueles que fazem uso do nome da Comunidade, do ser quilombola, dessa 

referência cultural para se beneficiar. 

Sr. Sabá: Pra se dar bem.  

Liliane: E o que é ser quilombola para o senhor? 

Sr. Sabá: Eu te digo que pra mim é uma marca forte. E isso jamais vai me tirar essa autoestima, 

porque a vida toda eu me senti como tal! E batia muito desde o princípio, até mesmo, antes 

mesmo da gente ser titulado com o documento dando o direito da gente se autodenominar, eu 

já sempre me dizia e sempre por onde eu saia em palestras, quando me convidavam, eu sempre 
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me afirmava como tal! Porque eu não via de outra maneira. E eu não sei como é que os outros 

se sentem... 

Liliane: Se as pessoas têm esse mesmo sentimento de pertencimento... 

Sr. Sabá: Esse grau de pertencimento! Essa fortaleza de se afirmar como tal! Eu não sei não, 

porque esse povo que a maior parte tão voltando pro Curiaú, esses aí não queriam ser do Curiaú 

nem a toque de fogo. Muitas vezes diziam, numa época, “ah esse preto do Curiaú”, pra ele isso 

era um tapa na cara que davam, mas hoje não, hoje não. Hoje todo mundo quer ser negro do 

Curiaú! “Pra” ti ter uma ideia, uma pessoa que a mãe dele passou dando aula no Curiaú vários 

anos, quatro anos, hoje eu falei com ele na loja e ele me agradecendo porque saiu uma matéria 

no Jornal do Amapá, do que eu tô fazendo aqui, e então ele veio me dar os parabéns e disse: 

“Sabá, tu sabe que o meu avô era do Curiaú”. “Ah, era!”. “Nós fomos estudar, nós fomos 

pesquisar e fomos fazer pergunta e o meu avô era de lá”. Pois é, nem tudo que parece é, não é 

o camarada vir pra lá e ser de lá. É uma coisa diferente. 

Liliane: E o seu jornal, como está o andamento dele? 

Sr. Sabá: Com sempre simples! Só escrevo quando dá na telha! Quando tem matéria suficiente 

pra mim escrever. Sai de dois em dois meses como sempre. Só escrevo na hora que eu tô 

concentrado e quando tem uma matéria que dê pra ser esclarecida ou então fazer denúncia. E é 

dessa natureza! 

Liliane: Bom, só pra fechar aqui a nossa conversa, eu quero agradecer ao senhor por me ceder 

esse seu tempo pra poder conversar e aprender um pouco mais sobre aqui, e com essas 

informações esclarecer as pessoas que têm uma ideia errada do que é o quilombo, do que é essa 

vivência e a importância dela para as pessoas que moram no quilombo. O senhor quer fazer 

uma fala pra gente encerrar? 

Sr. Sabá: Quando nós conseguimos publicar o primeiro livro: Curiaú: a sua vida e a sua 

história, a gente começou a resgatar os princípios do pessoal do Curiaú, dos verdadeiros 

familiares do Curiaú que eram os escravos. Eram sete irmãos escravos. Aí a gente fez a 

genealogia da comunidade, das pessoas que estavam na época e dali pra frente dava pra trilhar 

aquela linhagem, até hoje tem condições de fazer isso. Depois a gente escrevemos o segundo 

livro, tudo baseado em todas as questões dessa comunidade, que as pessoas vieram pra cá, 

parece um furacão atrás de tudo que tinha de informação aqui, e então a gente procurou se 

pautar em todas as questões: Curiaú: a existência de um povo,  e depois, agora escrevemos, que 

ainda tem exemplares pra vender até na banca do Dorimar e em casa, Curiaú: a marca de uma 

geração, que a gente tá falando da história infantil, porque é pra leitura de fatos concretos, reais, 

que aconteceu nessa comunidade que se refletia em outras. E como nós fizemos a publicação 



320 

 

desse livro aqui em casa e na escola do Curiaú, aí nós se juntamos aqui um grupo de 8 pessoas 

e nós saímos nessas redondezas daqui até lá no Ambé e nós fomos deixar 10 exemplares desse 

livro, por causa de as professoras ter, fazer roda de leitura com as crianças. Mas, é como eu tô 

te falando, “santo de casa não faz milagre”, eu tenho certeza que nenhuma escola por aí fizeram 

isso, porque nem aqui no Curiaú fizeram. Sabe o porquê? Porque não é de um escritor 

renomado. Não é orientado pela Secretaria de Educação, que eles tinham que fazer isso. Caberia 

a sensibilidade de um professor pegar aquelas histórias por conta própria pra fazer, mas 

ninguém quer fazer, quer saber de fazer o que é recomendado pra ele fazer. É mais fácil pegar 

um livro de figura pegando induzindo e mentirosa, te garanto... e desse jeito... ilustrada pra 

mostrar uma fantasia pra uma criança de que ler um fato real. E o que tava aqui era tudo coisa 

concreta. Inclusive, uma dessas crianças, que quando a gente deixou o livro aí na escola, que 

por curiosidade foi ler disse: “tio Sabá, mas quem foi aquele moleque que o senhor tá contando 

a história, que pegou o barco de motor?” Aí eu disse: “vai lá na casa da mamãe que é a minha 

sobrinha”. Então, hoje ela tá com 22 anos e quando ela mesmo leu a história, ela achou graça e 

não se lembrava do fato. Então, coisas essas que era pra refletir nos lugares assim. E quando 

nós fomos levar para o Maruanum, o rapaz, durante a gente fazer a explanação do porque a 

gente tava lá, e ele começou a ler e refolhar e, então, ele se deu com uma história que ele disse 

que aconteceu igualmente onde ele tava lá com o pessoal da família dele. Então, são essas 

questões que ninguém leva a sério. É, mas, claro se chegar uma montanha de livros daqui, 

mandado pela Secretaria de Educação, aí eles vão ser obrigados a se pautar em estudar, ler e 

fazer trabalho em cima daquilo, pra poder eles passar de ano. E isso era uma forma deles 

aprender o que era a vida das crianças do passado, porque tá se refletindo nas crianças de hoje. 

Que tinha como em certos momentos consertar hábitos, consertar defeitos e acima de tudo 

orientar de que maneira as crianças do passado eram pro que são hoje. Primeiro que foi as leis 

que deram o direito desses moleques não pegarem porrada e dão nos que dão aí com essas 

condutas maldosas. No meu tempo, a gente apanhava pra não fazer coisa errada e a gente 

trabalhava por causa de saber o valor do dinheiro, a gente corria atrás e dava o suor por causa 

de ter as coisas, hoje em dia não, é mais fácil tu tomar, roubar dos outros do que tu fazer de 

gradação porque a lei proíbe. Se tu bater numa criança, ele corre pro tutelar e tu ainda vai preso. 

Então, tá deixando as crianças de uma forma, que tá tendo esse direito, de ele ser um moleque 

de maneira, de conduta ruim, não tem outro, se não fazer, vai fazer como quer. 

Liliane: Importante isso, dele entender a realidade, aprender a partir do lugar onde ele vive, das 

coisas que acontecem ali e isso vai servindo de exemplo pra ele se educar e conviver bem na 
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comunidade. É isso Sabá, quero agradecer, tomei bastante tempo do senhor, vou encerrar por 

aqui a nossa fala. 

Sr. Sabá: Tá bacana! 
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APÊNDICE T 

 

Entrevista realizada no dia 22 de agosto, de 2018, na sede da APROSOJA-AP  

Entrevistado: Vanderlei Daniel Sebben Filho (Presidente da APROSOJA-AP) 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares 

 

Liliane: Bom dia! Há quantos produtores de grãos em atividade no estado atualmente? 

Sr. Daniel: Produtores de grãos hoje associados à APROSOJA são pouco mais de 50, que estão 

em atividade já produzindo, plantando são pouco mais de 20 produtores. Se não me engano, 

são 23 produtores que estão produzindo atualmente. 

Liliane: Esses que estão produzindo estão concentrados em quais municípios? 

Sr. Daniel: Macapá, Itaubal, Tartarugalzinho, esses três municípios concentram mais de 80% 

da produção de soja hoje. E tem outros municípios também, um pouco ali em Ferreira Gomes 

e surgiram alguns projetos já em fase de implantação aqui no município de Santana, região ali 

do Maruanum, por ali, e Amapá, Cutias, Porto Grande. Hoje se concentra a área de soja nesses 

três: Macapá, Itaubal e Tartarugalzinho. 

Liliane: A Fundação... a origem... em qual momento a Associação se organiza aqui no Estado? 

Sr. Daniel: Aqui no Amapá, a gente fundou a APROSOJA no início de... é no início do ano de 

2015, porque a produção de soja havia começado a tomar corpo no ano de 2013. Então, a safra 

de 2013 e 2014 foi o início da produção. Muitos produtores começaram a chegar, começaram 

a... a se organizar para fazer essa produção. E nós enfrentamos ainda muitas dificuldades! A 

primeira dificuldade é o licenciamento ambiental. Sem o licenciamento ambiental o produtor 

não consegue fazer nem o cultivo, a mecanização da sua área. E aí muitos produtores que 

chegaram aqui, há mais de dois anos, e ainda não começaram a produzir por causa da licença. 

Então, aquela era a dificuldade na época e ainda é hoje. Em torno desse problema é que nós 

começamos a fundar a associação para tentar buscar o direito do produtor que é ter a licença 

ambiental. O produtor que está numa área legal, numa posse legal, mansa, pacífica, com uma 

cadeia dominial bem definida de... alguns, até de 30 anos, ele tem direito de uso e exploração 

do solo. Isso é um direito! A gente tem as obrigações que a gente cumpre também, que é a 

preservação da reserva legal da APP [Área de Preservação Permanente] no que tange à questão 

ambiental. Agora não adianta ter só obrigação e não ter direito! O direito do produtor é fazer 

uso da sua terra como ele bem entender para produção do que ele bem entender! E isso que nós 

começamos a buscar, conseguimos avançar bastante ali, por algum tempo e depois a coisa 

voltou a ... parece que tem muitas dificuldades aí, e hoje ainda é um problema. E um outro 
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problema é a questão fundiária, a grande maioria das áreas aqui, de produção, não são tituladas. 

E, também fere um outro direito do produtor, um outro direito do agricultor que é ter a 

propriedade da área que ele faz... que ele tem a posse. Alguns processos de regularização 

fundiária têm mais de 30 anos, entre INCRA, IMAP e Terra Legal. Já passou pelo INCRA, pelo 

IMAP, pelo Terra Legal151, e fica essa discussão sem sentido se é a União que titula, se é o 

Estado que titula e nenhum dos dois titula. E quando deveriam os dois titularem. Tem estados 

aí, no Brasil, que o órgão estadual dá título, que a União dá título e convivem sem problema 

nenhum. Aqui a gente fica nesse imbróglio, nessa discussão sem sentido, sem... objetivo 

nenhum em quem vai fazer, enquanto isso o agricultor está lá sem ter o seu direito garantido 

que é o direito de produzir na sua terra. 

Liliane: Os produtores têm origens diversas que vêm de outros estados? 

Daniel: Tem! Origens diversas: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Rondônia, Pará, Roraima, não! Roraima não! 

Pará e o próprio Amapá, no Nordeste o Ceará, todos os estados do Nordeste, mas, 

principalmente do Ceará. 

Liliane: Com relação a essas dificuldades de licenciamento, isso tem a ver com o órgão do 

estado, o IMAP? 

Daniel: De licenciamento sim. 

Liliane: É uma demora ou porque são muitas regras a serem cumpridas? 

Daniel: As regras são bem simples e a gente já cumpre todas elas. As regras, elas são... na 

verdade existe regra para tudo. É como se deve abrir, como se deve fazer... o que não deve. A 

questão é só a seguinte: é a morosidade, a demora e a politização... dos órgãos governamentais, 

não só estadual, não só o IMAP, mas todos, federais, estaduais, municipais. Todos os órgãos 

são politizados! E aí a politização deixa a técnica e a legalidade de lado e toma outros caminhos 

que não são interessantes para quem realmente precisa do serviço, nesse caso o produtor que 

precisa do licenciamento. 

Liliane: Sobre esses entraves para a produção de soja, no Amapá, gostaria que o senhor falasse 

um pouco mais a respeito disso, se o que mais dificulta é essa questão política ou se é a gestão 

dos órgãos, da responsabilidade de cada um? 

Daniel: É uma questão política. Tecnicamente, não há problema nenhum. Legalmente não há 

impedimento nenhum em produzir grãos no Amapá. Existem as exigências legais, cumprindo 

essas exigências estabelecidas pelo Código Ambiental, pela própria... pela própria... Enfim, 

 
151 Programa do Governo Federal que visa à regularização de terras de comunidades tradicionais, quilombolas e 

indígenas e do gênero. 
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todas as leis de boas práticas agrícolas que o produtor cumpre, não há impedimento nenhum. 

Não há nada de diferente no Amapá, por exemplo, com relação ao Mato Grosso que é um estado 

da Amazônia Legal que também tem cerrado, também tem floresta, também é Amazônia e lá 

se produz. E aqui não. Assim, não há, os dois são Brasil, os dois seguem as mesmas leis. O 

Amapá tem as suas particularidades da lei ambiental, o Mato Grosso tem a dele, que são bem 

parecidas, diga-se de passagem, as leis ambientais do Mato Grosso, do cerrado e do Amapá são 

bem parecidas. A diferença é que há uma... há um entendimento claro do quanto a agricultura 

beneficia o Mato Grosso, porque é um estado que nasceu da agricultura praticamente e vive 

disso. E no Amapá parece que ainda não se tem bem claro isso por parte da população, da 

sociedade, do meio acadêmico, dos pensadores e formadores de opinião. Há uma cortina de 

fumaça que impede as pessoas de ver o seguinte: que a agricultura tem muito mais a beneficiar 

o Amapá do que o Amapá a agricultura. A agricultura vai continuar sem o Amapá, agora será 

que o Amapá é sustentável daqui a 20 e 30 anos se a gente não tiver agricultura e outros setores 

da economia aqui funcionando de maneira plena? O Amapá vai viver do quê? O Amapá não 

arrecada nada, nem para sua própria folha de pagamento do aparato estatal que ele tem. Então, 

é uma coisa que me parece óbvia, mas que para muitos como é... O estado não é, não tem 

tradição na produção é... Se criou a falsa ideia é... consciência popular que a agricultura pode 

ser uma ameaça para... para algumas questões tradicionais do estado e isso não é verdade. É 

muito simples. É muito simples você ver o que aconteceu em outros estados que também têm a 

sua cultura é... muito forte regional/local, como Mato Grosso, Pará, Rondônia, são estados que 

tem uma cultura... Cuiabá mesmo é uma cidade que tem 300 anos, que tem uma cultura própria, 

particular, muito peculiar é... ligada a questões indígenas e quilombolas e tal, e convive muito 

bem com a questão agrícola lá. Mato Grosso planta 10 milhões de hectares e aqui a gente não 

consegue nem usar os 400 mil que a gente tem, assim, vamos dizer de potencial máximo para 

o Amapá. Sendo que esses 400 mil, diga-se de passagem, é menos, é um pouco mais de 3%, 

não! É um pouco menos de 3% dos 14 milhões de área que o Amapá tem de área total. Desses 

14 milhões, mais da metade são áreas da União, ou seja, o Amapá tem 14 milhões de hectares, 

o território, mais da metade, 7 milhões são áreas da União de fato e de direito, que são áreas 

indígenas, áreas quilombolas, áreas de assentamento, áreas de preservação. Isso que são áreas 

da União! Uma área quilombola não é das pessoas, é da União. Uma área indígena não é dos 

índios, é da União. O que é das pessoas é a propriedade privada. Então, sendo que sobrou para 

o Amapá entre área da União e outras áreas, Unidades de Conservação estaduais e municipais 

menos de 30% do seu território, não! Menos de 20% do seu território, então, dentro desses 20% 

ainda o cerrado ocupa 1 milhão, só 7% e ainda dentro do cerrado ainda não é possível tornar 
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tudo agricultável, lógico, por impedimentos geográficos, naturais, e por áreas de... que já tem 

outras ocupações, com outros usos: seja agrícola ou de comunidades tradicionais, área de 

reserva, tipo uma APA [Área de Preservação Ambiental], um quilombo. Tem também as 

reservas legais dentro das propriedades privadas, as áreas de preservação permanente também 

dentro das propriedades privadas. Isso tudo somado passa de 60% dessa área de cerrado, sobra 

para produção só 400 mil hectares, menos de 3% do Amapá. É muito pouco se a gente for 

comparar, por exemplo, com o que se tem já consolidado, criado, de assentamentos, por 

exemplo, assentamentos agrícolas ou agroextrativistas são mais de 2 milhões e 140 mil hectares 

já consolidados, de assentamentos já criados no Amapá. Então, esses assentamentos eles... é... 

eles... como eu vou dizer, eles tornam evidentes o equívoco que é a política agrária no Brasil e, 

aqui, no Amapá, é um exemplo claro disso. Se assentamento fosse sinônimo de produção, se 

assentamento proporcionasse produção, o Amapá seria já autossuficiente em todos os produtos 

que consome aqui, principais, vamos dizer, mandioca, esses mais tradicionais, milho, arroz, 

feijão e já seria até exportador de farinha, de feijão, arroz, de muitos outros produtos, de carne, 

de frango, de suíno, de peixe, que a produção nesses 2 milhões de hectares proporcionaria. E, 

no entanto, a gente importa farinha ali do Guamá. A gente importa até cheiro verde ali do Pará. 

A gente importa frango de Santa Catarina. A gente importa ração de tantos estados: São Paulo, 

Goiás, Mato Grosso, até peixe tambaqui vem do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia aqui para 

o nosso mercado. Então, eu acho que isso são fatos muito fortes... 

Liliane: Entendo que vai da questão da produção. Um estado que não tem essa concepção de 

produção e ficou muito tempo fechado na questão ambiental com a criação de várias Unidades 

de Conservação, e talvez isso tenha criado uma mentalidade na população de não pensar para 

além... 

[Pausa na entrevista para o entrevistado atender uma ligação] 

 

Liliane: Como se tem uma área reduzida que pode ser aproveitada para o plantio, como é que 

acontece essa aquisição das terras que os produtores utilizam? 

Daniel: Eh! Se for uma área escriturada, normalmente como acontece em qualquer lugar, 

compra e venda de área escriturada mediante transferência em cartório. Se for uma área em 

processo de regularização é... é adquirida a posse. É feito uma... uma transferência de posse, o 

termo jurídico eu não sei, uma sucessão de posse de maneira com que a posse inicial da área 

ela é levada em consideração quando é... quando se... se analisa o processo de regularização 

fundiária. Vou te dar um exemplo, na minha propriedade especificamente, em 1989, um senhor 

da Serra do Navio se aposentou lá na ICOMI [Indústria e Comércio de Minérios S. A.], foi lá 
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na região da margem do Pedreira e comprou uma propriedade que havia lá, um cidadão que 

tinha algumas terras e vivia lá. Esse cidadão já tinha posse lá, de alguns anos dessa área, mas 

ele, quando fez essa posse, ele comprou essa posse e não documentou e aí... Enfim, o tempo de 

[19]89 pra trás se perdeu. Mas a partir de [19]89 ele comprou, assinou um contrato de compra 

e venda, comprou a área do cidadão e passou a ocupar e fazer atividade pecuária ali naquele 

lugar, criar gado, búfalo, carneiro e começou a utilizar aquela área. Ele utilizou de [19]89 até 

2012. Em 2012, ele resolveu vender a área e já estava com uma certa idade e queria vir embora 

para Macapá. Resolveu vender, nós o conhecemos, eu o conheci e adquiri a área. Fiz uma... nós 

fizemos uma transmissão de posse. Há uma negociação normal como se fosse uma compra de 

uma propriedade, mas não é porque na propriedade não existe, ela tá lá mas ela não existe. 

Então, é feito uma negociação, ele vendeu a área para nós, eu adquiri, de maneira que no 

momento que eu adquiri e assumi a posse da área eu tenho a propriedade... A propriedade ela 

tem uma posse mansa, pacífica e comprovada de [19]89 até hoje 2018, ou seja, 29 anos de posse 

comprovada, mansa e pacífica. Isso é algo extremamente sólido, consolidado. Isso vale mais 

até do que o título. Se essa área fosse titulada, se ela tivesse sido titulada lá em 1850 e esse 

senhor do mesmo jeito tivesse chegado lá e ocupado essa área todo esse tempo, e eu mais 6 

anos, isso tem... isso se sobressai até à um título. Ou seja, se caracterizou o uso e domínio dessa 

área, através da ocupação produtiva. Primeiro com pecuária, com ele, e depois agricultura e 

pecuária, agora comigo. 

Liliane: Nessa região do Pedreira ali, tem mais ou menos quantos produtores em atividade? 

Daniel: A região do Pedreira é a principal. Nos entornos do Pedreira, seja pro lado da margem 

direita ou margem esquerda, margem esquerda BR e margem direita AP 070, é aonde está a 

grande maioria dos produtores. Ali, acredito que quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tem 

ali uns dez produtores. 

Liliane: Com esses produtores que estão ali, houve algum caso de desentendimento ou 

problema com os moradores, com as ocupações que já estavam ali? 

Daniel: Olha, se houve tem que ser resolvido conforme a justiça. Até houve, eu lembrando de 

um caso de um cidadão, na verdade não era bem na região do Pedreira, se não me engano era 

próximo da região do Carmo, por ali, mas acolá Itaubal. O cidadão, cerca de 12 a 15 anos atrás, 

vendeu a área para uma pessoa, essa pessoa vendeu a área “pra” outra, ou seja, ele transferiu a 

posse para uma pessoa e essa pessoa transferiu para essa outra que hoje estava iniciando, há 

três ou quatro anos atrás, a produção lá. E aí, esse cidadão lá, que transferiu a posse voltou e 

disse lá: “não, essa área aqui é minha e eu tenho aqui os documentos e eu tô aqui há não sei 

quantos anos e tal”. Bem, foi levado pra justiça e a justiça decidiu, analisando a documentação 
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e tudo. A justiça decidiu a... Enfim, de quem era o direito. Então, eu acho que se cada um, se 

cada pessoa, cada cidadão se sentir prejudicado com a... ou tendo algum direito suprimido que 

procure a justiça e esclareça os fatos. Eu faria isso! E acho que os produtores têm que fazer isso 

também. No caso os produtores que se sentirem... claro! Vão fazer. A gente é legalista, os 

produtores, até porque não pode ser diferente. A nossa atividade é... ela é monitorada 

globalmente, esse produto é exportado. Ninguém vai comprar produção de soja de empresa se 

tiver envolvida em crime ambiental, trabalho escravo, ou invasão de terras, de qualquer tipo de 

conflito agrário. Agora é..., sobretudo, a questão quilombola, ela é utilizada politicamente por 

pessoas contrárias a produção ou oportunistas de ocasião. Oportunistas para no momento de 

eleição fazerem é... campanha, criar uma bandeira política, fazer uma politização do tema que 

não tem nada a ver com política. Isso é uma atividade agrícola, empresarial, isso são pessoas, 

são vidas que estão aí, são famílias que estão investindo, que estão vindo para cá com as suas 

famílias para produzir, para empregar, para gerar produção, gerar riqueza e fazer tudo de 

maneira legal. 

Liliane: Por exemplo, acontece situações de pessoas que vendem as terras aos produtores e 

depois querem de volta reaver suas terras? 

Daniel: Exatamente. E aí nessa ânsia, nessa vontade, nesse desejo ou nesse arrependimento de 

ter vendido: “pô, mas vendi isso aqui barato e agora os caras tão aí plantando soja, tá valendo 

bastante”. Mas só está valendo porque foi feito um investimento muito alto para aquela área se 

tornar produtiva e foi feito isso por pessoas que têm o domínio técnico e têm a tecnologia pra 

tornar aquilo possível. As áreas de cerrado do Amapá estão aí há quanto tempo? Desde que 

Deus fez! Por que então não tem soja aqui? A soja é uma commoditie global, produzida há 

quantas décadas? E os Estados Unidos têm mais de 100 anos de produção agrícola. A 

Associação Americana dos Produtores de Soja tem mais de 100 anos. Ou seja, mais de 100 anos 

atrás já havia soja lá. A Europa produz grãos dessa maneira que a gente conhece há mais de 200 

anos. A China também. Então, por que que aqui no Amapá... será que só agora que essas áreas 

de cerrado se tornaram produtivas? Só agora que caiu uma chuva de fertilizante aí mudou ou 

antes não chovia aqui? Eu não sei. Eu estou aqui há 6 anos, mas eu acho que o clima há 60 ou 

80 ou 200 anos atrás já era bem parecido com o que é hoje. 

Liliane: Ali naquela região do Ambé, tem quilombolas que estão requerendo a regularização 

das terras... 

Daniel: Do quilombo... e tem todo direito! 

Liliane: E aí acaba sobrepondo uma área de produção que já tem ali. De que forma isso vai 

afetar a produção e os produtores que estão ali? 
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Daniel: Eu acho que é o seguinte... é se o quilombo for de direito, se o estudo, se a... a legislação 

dizer que o quilombo tem que realmente ser criado, que é um direito, primeiro o cidadão que 

tem lá tem que avaliar se realmente eles querem fazer parte de um quilombo ou não. Qual a 

vantagem que eles têm de ser um quilombo ou de não ser um quilombo. O que isso agrega para 

o Brasil. O que isso agrega para o estado do Amapá. O que isso agrega na vida deles. Eu acho 

que essa é a questão principal! Tudo bem, se for a vontade, se eles avaliarem que isso vai trazer 

benefícios econômicos, sociais lá pra eles, pra comunidade deles e a legislação entender que é 

um quilombo lá, que isso seja feito respeitando, primeiro, a ocupação já há mais de décadas que 

existe ali naquela região. Eu ouvi, não sei se isso é verdade, que havia um requerimento, por 

exemplo, nesse caso específico do Ambé, que o quilombo ocuparia ali 15 mil hectares. Veja 

bem! Se ali... analisando friamente, hoje o Amapá tem todos esses produtores, toda a tecnologia 

que tem de cultivo de solos, o uso intensivo de tecnologia e de maquinários e a gente tá 

conseguindo plantar no estado inteiro 20 mil hectares. Será que há quantos anos atrás esse 

quilombo foi feito? Foi o que, 400 anos? Quando foi, na época da Fortaleza?  

Liliane: Ele tem uma história de mais ou menos dois séculos, são os descendentes. 

Daniel: Dois séculos atrás, comunidades... naquela época não havia a terminologia nenhuma 

de cultivo de solo, de ocupação, conseguiram ocupar 15 mil hectares. Acho que nem a cidade 

de Macapá tem 15 mil hectares. Isso é no mínimo um tanto quanto surreal... é o que eu tô 

dizendo. Não tô dizendo que o quilombo não é... se a comunidade realmente achar que é de 

direito e a vontade deles de criar o quilombo... é... é preciso ser feito de maneira técnica. Há 

uma politização. Há oportunistas no processo que veem dessa forma, que enxergam através da 

criação do quilombo uma forma de impedir o movimento, por questões ideológicas são contra. 

Ou então atrair pessoas para uma causa, que é uma causa que diverge da causa agrícola, que é 

promover desenvolvimento através da produção, através do uso e ocupação racional do solo. E, 

também, talvez em alguns casos, reaver áreas que foram vendidas há muitos anos atrás, algumas 

décadas atrás “pra” outras pessoas que venderam pra outras e aí, hoje, se tornaram áreas 

produtivas. A meu ver, eu não acho que isso é um caminho viável para o estado. Isso não é uma 

política razoável para um estado tão pobre que precisa de desenvolvimento, de riqueza. A 

população do Amapá... o estado do Amapá figura na lanterna de todos os índices de 

desenvolvimento sociais e econômicos do Brasil. É um dos estados mais pobres do Brasil, mais 

precários e essa política quilombola e de assentamento, principalmente, já existe aqui no Amapá 

há algumas décadas. O assentamento mesmo há mais de 30 anos. Ou seja, se isso desse 

resultado econômico e social, o Amapá não figuraria tão mal assim nesses indicadores. 

Enquanto outros estados que fizeram, há 20, 30 anos atrás, um uso e ocupação do solo baseado 
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na agricultura, na produção de alta rentabilidade, alta tecnologia figuram hoje... lideram esses 

índices de desenvolvimento econômico e social. O Amapá tem uma escolha. O amapaense tem 

uma escolha. Infelizmente algumas pessoas são induzidas. Até acreditam que estão fazendo a 

escolha certa, mas por indução, por serem levadas aquilo de maneira é... de maneira.... no 

mínimo, assim, tendenciosa. Há uma indução por parte de algumas pessoas a trazerem muitas 

promessas, muitas conversas sem fundamento, sem base comprovada, sem dados, sem fatos de 

que aquilo vai trazer melhora para a população local. Visite qualquer comunidade quilombola 

ou assentamento do Amapá e veja lá se há qualidade de vida, se há geração de riqueza, veja 

qual é a renda per capita daquelas famílias. Veja quais são as alternativas que eles têm de 

trabalho, de geração de emprego e renda, de qualidade... de promover qualidade de vida para 

eles próprios. Ou vão vir para Macapá ou vão para outros lugares do Brasil e, através da 

educação, vão conseguir uma colocação que não há na região. Então, acho que precisa, se for o 

caso, se for vontade da população e realmente o estudo técnico dizer que ali tem que ser criado 

um quilombo, então que seja medido qual foi realmente a ocupação [que] estavam da época da 

criação, de onde era esse quilombo. O quilombo não ocupava, de jeito nenhum, 15 mil hectares. 

Isso é impossível! Hoje é difícil ocupar 15 mil hectares. Imagina naquela época, sem 

mecanização nenhuma, onde tecnologia quase nenhuma existia. Ali, especificamente naquela 

região, os estudos técnicos devem ser respeitados. Eu não concordo com essa lei de criação de... 

eu, particularmente, não acho que essa lei agrega nada para a nação, para o estado, para as 

pessoas que tão ali no quilombo. Eu acho que é uma política totalmente equivocada. Eu acho 

que não deveria existir. Mas, existe e a gente tem que respeitar. Eu respeito! Se for a decisão 

das pessoas que estão ali, de quererem fazer e a legislação respaldar isso, então que seja criado, 

mas no mínimo seja criado de maneira respeitando, de maneira técnica e jurídica, respeitando 

a ocupação e não engessando algo que tá ali para ajudar a própria comunidade que é a produção. 

As propriedades que estão ali estão gerando emprego. Pessoas que estão na comunidade 

poderiam, podem e algumas trabalham nessas propriedades rurais. Fora a oportunidade deles 

próprios lá, da possível comunidade quilombola, produzirem aves, suínos e outras coisas 

através dos grãos soja e milho que estão sendo produzidos ali próximo. Então, é uma riqueza 

que está sendo gerada e as pessoas ainda não entenderam que podem fazer parte disso. Elas 

podem se é... elas podem gerar... elas podem transformar aquilo em riqueza e renda para si 

mesmas. 

Liliane: A APROSOJA hoje tem algum canal de interlocução com o Estado para se ampliar 

numa perspectiva de que isso possa realmente avançar? 
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Daniel: Tem. Tem muitos canais! Com o próprio governo do Estado, a gente é parte de uma 

câmara setorial da produção de alimentos que discute, inclusive a UNIFAP faz parte junto com 

o Ministério Público, a gente tem constantes conversas e reuniões. Com os órgãos federais a 

gente também tem, não de maneira mais sistemática, mas de maneira pontual a gente tem aberto 

o diálogo. Através da imprensa também a gente tem se colocado a disposição. E nas 

universidades também a gente tem tentado ter um canal contínuo de diálogo, de transferência 

de conhecimentos, tanto a federal, quanto a estadual e as particulares. E, também através do 

SENAR que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que o produtor já parte da sua 

produção, parte de toda soja, gado, milho que é produzido aqui, vai para esse fundo nacional 

que financia o treinamento e a capacitação de mão-de-obra rural. Isso é revertido em 

treinamento e qualificação de mão-de-obra técnica e agrícola. Essas contribuições que o setor 

tem conseguido dar e, além disso, nós estamos à disposição para qualquer diálogo e debate que 

seja feito de maneira técnica, sem ideologias e sem uso político do tema, que é muito ruim e 

que acho que não agrega nada para ninguém.  

Liliane: Nesse sentido, a Associação dos Produtores tem a perspectiva de ampliar a produção 

ao longo do tempo, como está essa questão? 

Daniel: Como eu disse, tem no Amapá a possibilidade de produzir talvez 400 mil hectares. 

Mas, ainda nem produtores suficientes para isso existe aqui. Os agricultores que hoje aqui estão, 

hoje não têm capacidade de produzir toda essa área. Vão precisar ainda vir, será preciso a 

entrada de outros agricultores no processo, seja daqui, seja de outros lugares do Brasil. Agora, 

qualquer um pode fazer parte, qualquer um pode plantar soja. Qualquer um pode comprar um 

ponto comercial e abrir uma loja. Tem que estar consciente dos riscos.  Se você não tiver 

capacidade para gerenciar aquele negócio, para fazer, se você não tiver todos os requisitos 

mínimos, provavelmente aquilo lá vai te trazer grandes problemas financeiros e tudo mais. É 

isso! O mercado existe, é aberto, não tem restrição, não tem barreira nenhuma. A gente precisa, 

talvez nesses 400 mil hectares não seja produzido soja. Talvez se viabilize aqui no estado outra 

cultura. Eu já ouvi aqui comentários de uma indústria de fecularia, isso tornaria possível a 

produção de milhares e milhares de hectares de mandioca. Talvez essa área seja parte soja, parte 

mandioca, parte arroz, parte batata, parte milho. Ela só precisa ser agricultada e dependendo do 

que for, dependendo do que se produzir, vai gerar riqueza, vai ajudar a economia e vai dar 

condições mínimas para que aconteça o tão esperado “desenvolvimento social”. Porque 

desenvolvimento social não acontece sem desenvolvimento econômico. E o Amapá não tem 

como se desenvolver socialmente se não tiver dinheiro, porque educação custa dinheiro, 

segurança custa dinheiro, infraestrutura... o que é que é desenvolvimento social, é isso, é 
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educação, é saúde, é segurança e renda e outras questões básicas aí. Agora tudo isso custa 

dinheiro! Se o Amapá não tem dinheiro, como vai ter saúde, educação, segurança, 

infraestrutura? Uma das maneiras de produzir riqueza aqui, no Amapá, é a agricultura. Tem 

outras tantas aí que a gente também não usa, desperdiça. Mas, a agricultura tá aí, digamos, de 

peito aberto para ajudar. 

Liliane: Nesse caso, será que a agricultura vai ser algo que concilia tanto o interesse de quem 

produz quanto o interesse das comunidades no território para que não haja divergências, 

conflitos? 

Daniel: Pode conciliar, resta saber quais são os interesses dessas comunidades. Pode ser que 

sim. Agora quais são os interesses das comunidades? 

Liliane: Qual o tipo de regularização fundiária que vai ser benéfica, por exemplo, que não 

atrapalhe a produção e que também não impacte de alguma forma as comunidades? 

Daniel: Eu acho que a regularização... Eu acho que a ideia é justamente impactar as 

comunidades. As comunidades têm que ser impactadas pelo emprego, pela renda, pela... pela 

tecnificação, pela tecnologia, pela aprendizagem. Isso não vai desfazer a história das 

comunidades, pelo contrário, só vai fortalecer. Eu acho que o que ameaça a história, o que 

ameaça a... a... o termo que se usa muito... 

Liliane: A identidade? 

Daniel: A identidade é a pobreza, a falta de educação, a segurança. Isso ameaça a identidade 

das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, que estão sendo tomadas por 

droga, por álcool, por violência. O ribeirinho é assim? O quilombola é assim? Essa é a história 

desses povos? Não! Agora, quanto mais riquezas tiverem esses povos mais eles vão preservar 

e valorizar a sua própria identidade. Então, eu acho que a regularização fundiária tem que 

acontecer respeitando os fatos. Quais são os fatos? Se tiver algum lá que seja ribeirinho, dentro 

de uma comunidade tradicional seja quilombo, se for quilombo ok. Delimitou, é quilombo, 

pronto, acabou! Mas se não for quilombo e for uma comunidade tradicional e a pessoa quiser 

manter a sua propriedade, o seu imóvel ali, manter aquela posse que ele tem, isso é uma decisão 

dele. Manter para ele, para família dele e se ele não quiser produzir ou quiser produzir outra 

coisa, é direito dele, tem total respeito dos produtores de soja. O que não pode haver é... de 

ambas as partes, dos produtores de soja e das comunidades quilombolas ou ribeirinhas é o 

estelionato fundiário, que é crime. Se o produtor chegar e invadir uma área de um ribeirinho ou 

quilombola e dizer: “essa área é minha e eu vou plantar”, isso é crime. Isso tem que ser 

denunciado! Tem que ir para cadeia! Eu defendo que tem que ir para cadeia. Da mesma forma 

o estelionato fundiário do... do... morador tradicional, do quilombola de vender a área pra 
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alguém e depois dizer: “não, essa área aqui é minha, é quilombo e eu quero que seja quilombo!” 

Então, o senhor ou a senhora tem que responder legalmente. Cada um tem que... Eu acho que 

existe lei pra tudo. E todo mundo sabe o que tem que fazer, como tem que proceder. É só 

questão de respeito, respeito às leis e respeito ao próximo. 

Liliane: Ali na região do Ambé quem é que está produzindo lá, é o senhor Wilton? Eu queria 

entrevistar lá, mas não consegui contato. 

Daniel: Não, quem tá produzindo lá é... é um grupo, são vários produtores lá que plantam: o 

Adriano, o Júlio, é são vários produtores lá. Você quer conversar com eles lá? 

Liliane: Sim, para falar um pouco da dinâmica da produção, do trabalho, e se eles estão com 

alguma dificuldade no uso das terras... 

Daniel: Posso passar para você sem problema nenhum, se você me deixar o seu contato eu 

entro em contato com eles primeiro e aí eu te ligo passando o deles. 

Liliane: Muito obrigada pela entrevista, vou encerrá-la aqui. 

Daniel: De nada. 
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APÊNDICE U 

 

Entrevista realizada no dia 24 de agosto, de 2018, na casa do senhor Joel, no Ambé, zona 

rural de Macapá.  

Entrevistado: Joel Coutinho Picanço (Sr. Joel). Nascido em 01 de março, de 1966. 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Bom dia senhor Joel! Agradeço pela nossa conversa. O senhor é nascido aqui na 

comunidade do Ambé? 

Sr. Joel Coutinho: Eu nasci aqui no Ambé. Depois fui para a comunidade de Conceição do 

Macacoari, que é uma área também quilombola lá, da parte da minha mãe. E depois, fui para a 

cidade para estudar que não tinha... era até a 4ª série nas escolas do interior, onde eu tirei o 2º 

grau lá no EIM [Escola Integrada de Macapá]. Onde era a escola integrada de Macapá, onde eu 

fiz educação básica em mecânica, onde eu terminei o 2º grau. Depois, eu trabalhei na Infraero 

durante 15 anos. Infelizmente, eu saí por conta de uma incompetência de um superintendente 

de lá que me colocou numa demissão incentivada, aonde eu não aderi o pedido incentivado. 

Porque ele era um cara sujo, que foi comprovado aí pelos órgãos federais. Ele foi transferido 

para Belém e aí ficou lá, infelizmente, seguro por políticos... e me colocou numa demissão 

incentivada. Mas tudo bem! Agradeço até o que ele fez por mim, porque depois eu vim assumir 

essa área aqui que pertencia ao meu pai. Aqui eu estou desde 2003, quando o meu pai faleceu 

em dezembro, antes de terminar o ano, em 2004, praticamente, eu vim pra cá. Comecei aqui do 

zero e hoje você tá vendo um trabalho de 15 anos aqui dentro. 

Liliane: Como se chamava seu pai? 

Sr. Joel Coutinho: João Gonçalves de Souza Picanço, filho de Balbina que é daqui do Ambé 

e do Sr. Geraldo Picanço também. 

Liliane: A família do seu pai era daqui? 

Sr. Joel Coutinho: A família do meu pai era daqui e da minha mãe era de Conceição do 

Macacoari.  

Liliane: Eles tiveram quantos filhos? 

Sr. Joel Coutinho: Nós somos eu e mais sete. Somos oito irmãos. 

Liliane: Só o senhor que mora aqui ou os seus irmãos também? 

Sr. Joel Coutinho: Não, só eu, porque os outros trabalham na cidade. São professores, tem 

federal, também tem do estado. Tem um outro irmão que é o Geraldo, mas está lá em Conceição 

do Macacoari, que desenvolve um trabalho lá na outra comunidade quilombola. 

Liliane: A sua infância o senhor passou em Macapá ou passou aqui? 
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Sr. Joel Coutinho: A minha infância passei mais em Conceição do Macacoari, porque a minha 

mãe era de lá, e o meu pai teve que ir também pra lá. Eles se casaram e foram pra lá.  

Liliane: Durante esse tempo que o senhor viveu no Ambé, percebeu muita modificação aqui 

no Ambé, de como ele era antes e depois, o que o senhor acha que mudou nessas terras? 

Sr. Joel Coutinho: Bom, mudou muitas coisas! Muitas coisas mudou pra pior com esse 

progresso que o pessoal falaram que vinham trazer pra cá com a soja. Porque isso é um 

progresso pra eles, mas não pra comunidade do Ambé. Primeiro, que não empregam o pessoal 

daqui da Comunidade do Ambé. Por onde era pra eles, pelo menos, conseguirem emprego pro 

pessoal da Comunidade do Ambé. Isso não acontece! Você pode verificar lá dentro do trabalho 

deles que não são funcionários daqui do Ambé. Infelizmente é isso aí. Outra coisa é destruindo 

os ramais todinhos que é as estradas que dá acesso pra quem tem que transportar os seus... o 

que produz daqui pra cidade, às vezes, fica quase impossibilitado da gente ir pra cidade por 

causa da estrada. Que quando, eles só acham de passar essas coisas deles no inverno. E, aí vem 

com carreta muito grande com adubo, calcário, esse negócio, e aí vem destruindo todas as 

estradas. Aonde eles têm maquinário, mas não consegue simplesmente jogar uma carrada de 

aterro em alguns buracos que eles proporcionam. Não faz isso. Infelizmente fica ruim pro 

pessoal que mora na comunidade! 

Liliane: Hoje tem um carro consertando o ramal. Será que é a prefeitura que está... 

Sr. Joel Coutinho: É isso aí... tá consertando isso aí, mas isso é por causa do festival aqui do 

Ambé que é santo tradicional que é o São Roque. Amanhã é a festa, que todo ano tanto o 

governo quanto a prefeitura vêm e trazem essa manutenção nos ramais. Infelizmente, eles fazem 

isso aí, mas quando chega nas primeiras chuvas e destrói toda a estrada. 

Liliane: O senhor lembra quando começaram a falar de quilombo aqui no Ambé? 

Sr. Joel Coutinho: Eu acho que isso aí tá desde 2008, ou até antes disso aí, que começaram a 

falar desse negócio. Se eu não me engano, em 2008, já foi elevado à comunidade quilombola, 

recebeu a Certidão de Palmares152. 

Liliane: O senhor chegou a participar dessas reuniões que houve? 

Sr. Joel Coutinho: Tive em algumas lá, nesse negócio todinho. Infelizmente, hoje você tem 

que fazer o seguinte, com esse negócio do agronegócio, a gente pode ainda se segurar um pouco 

é sobre essa área quilombola. Porque se forma um título aonde é do governo federal, aonde 

ninguém vai mexer. Porque hoje você pode ter título, pode ter tudinho, mas aí esse pessoal vem 

e jogam tudo abaixo. Não tem valor, infelizmente. Eu tenho uma sentença judicial, julgada e 

 
152 Conforme certidão de auto reconhecimento, a comunidade foi certificada pela FCP em 19 de maio, de 2006. 
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transitada até o Supremo Tribunal e é de enfeite, que não vale nada! Infelizmente, é a realidade. 

Com essa coisa do quilombola pelo menos vai ter um respeito maior. Pelo menos o pessoal... 

vai voltar a ficar o pessoal da comunidade aqui no Ambé. Vai voltar a paz que era antiga, que 

hoje a gente já não tem mais tanto essa paz.  

Liliane: O senhor se reconhece como quilombola?  

Sr. Joel Coutinho: Sim.  

Liliane: Como é a sua relação com as outras pessoas que moram no Ambé? 

Sr. Joel Coutinho: Com todos bem. Tem tanto como os que são os mais antigos aí, tem o 

Mundinho, tem o Feliciano, tem o Pereira. Todos eles eu converso, eu vou na casa deles. Me 

sinto bem. Tomo café com eles tudinho. Converso. O Feliciano vem também na minha casa. O 

Pereira também vem na minha casa. O Mundinho é mais difícil, mas eu vou na casa do 

Mundinho também. Todo o pessoal da comunidade a gente tem um bom relacionamento, com 

todos.  

Liliane: E a sua rotina aqui nessa sua área, como ela é? 

Sr. Joel Coutinho: De trabalho! Olha eu tenho várias coisas. Assim como eu mexo... de 

segunda a sexta-feira, eu mexo com a área de manutenção, de limpeza da área todinha da 

piscicultura. E, quando chega no sábado e no domingo é um outro, em o outro ganha pão que é 

que a gente tem aqui, que é o balneário. Que a gente tem e que é um assustento nosso, que a 

gente tem hoje é aqui no balneário. Então, é o que a gente tem a fazer. Daqui a pouco isso daí 

vai ser todo limpo, lavado todinho. A gente vê esses redemoinhos que de vez em quando dá e 

joga tudinho [as folhas secas no chão]. Vai ter que molhar essa área aí pra pelo menos tentar 

segurar. Mas isso é a natureza. Não adiante a gente querer mudar as coisas. 

Liliane: O senhor participa da festividade de São Roque? 

Sr. Joel Coutinho: Sim, amanhã eu tô lá presente. Tanto eu como a minha filha... e a minha 

esposa. 

Liliane: O senhor lembra porque passaram a falar de quilombo aqui na comunidade?  

Sr. Joel Coutinho: Se eu lembro? Olha, isso aí é uma coisa que já vem há muitos tempos em 

outras regiões e depois eu soube que a área do Ambé também permanecia essa área de 

quilombola. Tanto o Ambé como São Pedro dos Bois, Mel da Pedreira, Conceição do 

Macacoari. Tem vários outros lugares aí... eu não conheci... O que eu entendo por quilombola 

onde teve refúgio de escravos dos antigos do passado, que veio denominar por onde passou, 

que essa coisa como quilombola, que veio dá o remanescente que vieram pro final dos... Isso é 

passado já atrás.  
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Liliane: Aqui com a vizinhança como é a relação de vocês, já teve algum tipo de conflito, 

alguma...? 

Sr. Joel Coutinho: O conflito, eu já tive aí com o pessoal da soja, porque eu simplesmente fui 

pedir... Agora você tá entrando normal por aí por esse ramal, mas no inverno eles passavam o 

trator em cima do ramal. Que as outras estradas que eles tinham pra lá, eles fecharam todas, pra 

usar simplesmente o meu ramal. Aonde andam com o trator muito pesado. Põe grade em cima 

do ramal. Eu fui pedir simplesmente pro gerente jogar uma carrada de aterro na entrada, pelo 

menos pra deixar eu passar, porque eu tenho aqui o meu trabalho no final de semana com os 

meus clientes. Eu tenho que pelo menos dar uma atenção no meu ramal. Mas eles tavam assim... 

Eu tive cliente que teve que voltar da entrada por causa do ramal, com medo de se atolar. Ele 

me usou um palavrão muito grande, ofendendo a minha mãe, que a minha mãe tem 76 anos. 

Usou um palavrão muito pesado. Infelizmente, eu tive que virar a mão e dar na cara. Dei e não 

me arrependo. E achei que foi pouco pela coisa que ele veio me agredir. Eu fui pedir pra ele, e 

isso não foi uma vez e nem duas. Porque desde o início, eu informei pra ele que essa terra não 

pertencia ao Wilton. Mas eles com maquinário e como uma empresa: “ah, porque a gente tem 

maquinário, a gente vai fazer sim”. “Sim, mas você tem contrato com o Wilton, não tem 

contrato com o Joel, Joel que é o proprietário da terra”. Eu moro aqui, eu resido aqui, eu tenho 

o meu negócio aqui. Então, infelizmente, hoje o que tá acontecendo é isso aí. A gente já fica 

sobressaltado quanto às pessoas que chegam. Você sabe que quando você chegou eu já fiquei 

atento. Qualquer pessoa que pode ser suspeita. Porque aqui é uma área que eu consegui 

monitorar tudinho. Todo o monitoramento dela são 16 câmeras que tem aqui. E tem lá na 

entrada também e lá na outra casa. É tudo monitorada essa área! 

Liliane: E depois dessa situação o senhor voltou a ter algum tipo de problema? 

Sr. Joel Coutinho: Simplesmente o único problema que a gente tem hoje é com a justiça pra 

tomar uma decisão. Porque duma coisa que pertence tanto à família como... e a gente já fica 

sobressaltado. A própria justiça hoje, ela tá deixando de atender uma documentação que nós 

temos aqui e eu moro aqui. Infelizmente, o outro lado não tem documento nenhum. 

Simplesmente é um grileiro de terra e é comprovado dentro da própria justiça, mas como diz o 

caboco: “paciência, né?”. Que a justiça, tem uma balança na justiça, ela pesa pro lado que tem 

dinheiro. Para o outro lado não pesa. Tem uma venda na estátua, não tem? Aquela venda só 

enxerga o que ela quer, infelizmente. O que ela não quer, ela não enxerga não. Porque o que eu 

tenho de documento e o cara não tem nada, não tá vendo. Mas quem fala mais é o dinheiro, 

parece. 

Liliane: O senhor lembra quando começou essa ocupação de produtores de soja aqui? 
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Sr. Joel Coutinho: Esses últimos aqui, foi em 2017. Agora que o Wilton... Antes tinha o 

Montenegro que começou a plantar um arrozinho, esse negócio tudinho. E, depois, esse Wilton 

comprou essa área. Diz que ele comprou através de uma dívida que tinha, trabalhista. A justiça 

simplesmente pegou aquela área lá. E ele comprou aquela área lá, não sei te dizer se pagou ou 

não. Isso aí eu acho até difícil também. Que a casa lá tá se desmanchando todinha, pronto, não 

sei te informar sobre isso aí. Mas, hoje a gente anda preocupado com o peso de agrotóxico que 

hoje desce aqui pra gente. Isso em toda essa área aqui. Não é só aqui que eu tô falando. Ali em 

Portal do Sol, não sei se você conhece essa área de Portal do Sol, todo o assoreamento e o 

agrotóxico também tá descendo pra essa área. Daqui mais uns três, quatro anos, dez anos, isso 

tá tudo poluído. Infelizmente é isso. Tá tudo poluído! 

Liliane: O que o senhor espera com a regularização dessas terras, quando de fato se conseguir 

o título definitivo, qual o resultado? 

Sr. Joel Coutinho: Quilombola? Olha Liliane, eu acho que a gente vai ter paz. Eu, pelo menos, 

vou continuar na minha área. E quem tem essas áreas por aí também vão continuar. Porque... 

Eu acho que quem tem o seu desenvolvimento, eu acho que até pode ter uma outra coisa. Ou 

então o próprio governo federal proporcionar alguma coisa até pro pessoal das outras áreas aí. 

Eu vou continuar com o meu trabalho, porque não adianta eu querer abraçar as coisas com outra 

coisa que eu não tenho conhecimento. O que eu tenho conhecimento é com a área da piscicultura 

e com a área do turismo, então eu só quero continuar com a minha área. 

Liliane: Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é viver aqui dentro dessa 

comunidade. O que isso significa para o senhor? 

Sr. Joel Coutinho: Olha, hoje, aqui onde eu moro, o que eu tenho hoje aqui é o que eu sustento 

a minha família e as pessoas que trabalham aqui comigo também. Pago todos os funcionários 

em dia que trabalham comigo. Não tem esse negócio de ficar enrolando pra pagar. Eu trabalho 

de uma forma meio diferente de muitas pessoas, porque a pessoa que trabalha comigo eu já 

pago salário, já pago um terço [avo] de férias, um [doze] avo de décimo, tudo de uma só vez 

para o funcionário ficar pelo menos mais satisfeito. Infelizmente, o dia que ele não quiser mais 

trabalhar, ele já pegou a parte dele. O que vai fazer com isso daí... que muitos deixam pra pagar 

no final, eu já pago só de uma vez logo. Para deixar o funcionário até mais alegre. Um salário 

mínimo hoje se chama R$ 954,00... Infelizmente, um salário só dá pra comer e mal. Mas o 

culpado disso aí não é eu, é o governo federal. Enquanto o salário do trabalhador é esse valor, 

infelizmente tem gente que não trabalha, que não faz nada, que tá na penitenciária, que tem um 

salário muito maior. E é assim que é. 
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Liliane: Com relação aos peixes que o senhor produz aqui, onde o senhor comercializa, 

somente aqui ou também em Macapá? 

Sr. Joel Coutinho: Em Macapá. Até o ano passado, eu ainda entreguei muito peixe para o 

atravessador. Só que agora eu vou começar eu mesmo a comercializar o meu peixe. Vou 

produzir e comercializar, aonde eu vou ter um ganho melhor, porque só quem ganha hoje é o 

atravessador. Quer dizer, você passa um ano dando comida para um peixe desse aí, para 

alimentar um peixe durante um ano. Aí, você comprando ração, pagando funcionário, dando a 

manutenção, enquanto o atravessador ganha três, quatro reais por quilo em quatro horas de 

tempo, cinco horas. Aí o produtor, que é o que produz, é o que menos ganha. Que tem tantos 

custos, impostos pra pagar, porque paga imposto de ração, paga imposto pra pegar de licença 

ambiental para você comercializar o seu peixe, licença para transporte de animal tem que pagar 

GTA [Guia de Trânsito Animal], porque é vivo, tem que pagar, lá no... no... como é que é, na 

DIAGRO [Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá].  

Liliane: O senhor também trabalha com hospedagem aqui? É recente? 

Sr. Joel Coutinho: Também. Já tem uns quatro anos esses chalés funcionando. E quando 

aparece o cliente que quer pernoitar, qualquer coisa, a gente também trabalha com a parte da 

hospedagem do cliente.  

Liliane: E a questão do banho é pago? 

Sr. Joel Coutinho: A questão do banho nós cobramos uma taxa de R$ 15,00 por carro, para a 

manutenção. Às vezes, eu falo muito para os nossos clientes o que é a manutenção. A 

manutenção é pra você chegar, o ver o local, o ambiente limpo, os banheiros limpos. Isso aí 

não tem nenhum produto químico dentro dessa água. É uma nascente de água que eu tive a 

felicidade de ter isso aqui! Deus me deu isso aqui em vida! Então, esse balneário aqui teve 

várias polêmicas que o pessoal daqui são ignorantes, mas não é. Nós não somos ignorantes. 

Infelizmente, tem algumas pessoas que querem chegar, achar porque tá pagando tem que fazer 

o que quer. Não! Aqui é a minha casa, eu tô lhe recebendo de braços abertos, então, você não 

vem bagunçar aqui no trabalho que a gente tá desenvolvendo. Tem uma placa bem aqui: “é 

proibido ouvir música nesse local”, mas não é nós que não queremos música, são nossos 

clientes. Porque a tua música não vai agradar ela, eu. Então, pra nenhum agradar nenhum, todo 

mundo vai ficar no silêncio, que fica muito melhor. Quando estiver só o teu grupo e você quiser 

escutar música não tem problema, eu não vou me incomodar. Agora, se tiver que ter algum 

atrito vai ser entre vocês do grupo. É essa que é a polêmica daqui, de não ter música. Não é que 

seja nós aqui do balneário que não queremos a música, são os clientes que não querem. Porque, 
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às vezes, eles já têm uma rotina muito cansativa e estressada e quer vir pra cá pra se 

desestressar. 

Liliane: O senhor tem algum lugar preferido aqui no Ambé? 

Sr. Joel Coutinho: Se eu tenho? Tenho, aqui onde eu moro! Esse é o lugar que eu descanso. 

Infelizmente, eu ainda queria respirar como eu respirava antes dessa soja, porque quando eles 

começam a jogar veneno aí, eu já ando passando ruim. Porque o agrotóxico vem, eles não têm 

hora pra jogar. Eu não uso ar condicionado, eu não uso ventilador, simplesmente a janela, o 

vento natural, que é o vento de Deus... Infelizmente, hoje a gente já não tá mais conseguindo 

isso por causa disso. Mas, eu espero em Deus que isso não se demore muito pra se resolver, 

esse problema, que é pra gente continuar, voltar a ter a paz que a gente tinha de antigamente.  

Liliane: Bom, senhor Joel, eu agradeço pela entrevista. Se o senhor quiser acrescentar algo 

mais na sua fala... 

Sr. Joel Coutinho: Eu só tenho a agradecer! Muitas pessoas tinham que ver esse lado nosso 

aqui, para tentar sensibilizar os órgãos, tanto Ministério Público como a justiça pra definir logo 

isso daqui o mais rápido possível, pra gente acabar com essa coisa. Hoje a gente fica aqui 

sobressaltado, infelizmente, essa é a realidade, tá entendendo. Porque se não tomarem uma 

providência amanhã ou depois isso aqui vai contaminar tudo. Hoje a nossa fonte de riqueza, 

que nós temos aqui, chama água doce. Daqui um tempo vai servir de guerra pra quem não tem 

água doce. Porque é a única coisa que ninguém pode viver é sem água. E nós temos, graças a 

Deus, em abundância, água doce. Agora, infelizmente, se não tomarem uma providência isso 

vai ser contaminado. Como você vê, o próprio Rio Amazonas aí, que é o maior rio do mundo, 

tu vê aí todo o dejeto vai jogar-se dentro do rio. Daqui um tempo tá tudo poluído. Essa é a 

realidade.  

Liliane: Quanto mais tempo demora esse processo de titulação, eles permanecem 

desenvolvendo a sua produção sem data certa pra sair... 

Sr. Joel Coutinho: Enquanto isso... O que eu queria tanto hoje é que os órgãos, simplesmente, 

tanto IMAP, IBAMA, SEMA, esses órgãos que não têm essas licenças, como é que se diz, 

realizadas normal, que levantasse, simplesmente suspendesse essas licenças, porque se 

suspender as licenças que não tá pronta, simplesmente eles não plantam.  

Liliane: É verdade... 

Sr. Joel Coutinho: Como é que o IMAP consegue liberar uma licença numa terra que eu moro 

no local? Aí é difícil você conseguir... A minha esposa perguntou: “Mas, Joel, como é que ele 

conseguiu essa licença?” Eu fui no IMAP, eu fui verificar, claro! Porque simplesmente o cara 

que concedeu essas licenças hoje tá afastado. Infelizmente, hoje o funcionário, ele não faz jus 
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do que ganha, parece que só sabe fazer as coisas com propina. É por isso que o nosso país tá 

nessa situação que tá. Porque se todo mundo pegasse o seu dinheiro e fosse honesto... é como... 

Eu ainda tenho esse negócio porque, é como digo pra mamãe, veio de berço de pai. Se isso aqui 

é meu, é meu, agora se isso é seu, você vai levar. Não me trague roubo aqui pra mim que eu 

não compro se você não tiver documento, porque se eu comprar, eu vou me tornar ladrão. E 

hoje quem vai receptar é pior ainda. Então, o que eu tenho aqui hoje é o fruto de um trabalho 

desenvolvido durante um período, com pouco recurso próprio. Tá entendendo, recurso próprio. 

Que você tá vendo aqui, não tem financiamento, não tem nada, porque a gente não consegue 

um financiamento. Porque só consegue financiamento esse pessoal aí. Isso aí consegue... Esse 

Wilton só o tempo que eu tô aqui dentro que eu sei, ele deu falência em duas empresas, duas 

empresas, pega o financiamento, pega o dinheiro todinho, depois dá falência e, aí esqueceu, não 

paga. Mas por quê? Mas porque é auditor fiscal. Aí tá aí a coisa. Enquanto, se fosse o Joel, o 

banco vinha e tomava tudo. Porque, infelizmente, é assim que acontece. E a gente só sabe as 

coisas quando começa a correr atrás. Porque, simplesmente, o cara falou pra mim procurar os 

meus direitos: “Vai procurar os teus direitos.” “Tudo bem, se você tá dizendo. Eu já pedi várias 

vezes pra ti, isso aqui é uma área que vocês tinham que respeitar e vocês não tão respeitando.” 

Não passam curva de nível pra conter pelo menos um pouco do assoreamento e o agrotóxico. 

Liliane: A sua área está em contato direto com a área da soja? 

Sr. Joel Coutinho: Vem todinho pra cá, todo! Isso aqui, quando dá uma chuva bem forte aí 

que eu gosto de ver. Muito forte. Lá no início lá, se você for verificar tem duas valas de 

drenagem que eu mandei fazer. Uma já aterrou quase. Vala pra desviar, porque se você for 

observar meus tanques, todos têm vala de drenagem. Se não corre tudo pra dentro. 

Liliane: É bem complicado mesmo. São quantos hectares que o senhor falou aqui que o senhor 

utiliza? 

Sr. Joel Coutinho: Olha, hoje essa área que pertencia ao meu pai, ela vai dar 230 hectares, 

depois ainda tem uma área de reserva que vai dar em média de 253 hectares. Eles invadiram 

180 hectares, tá entendendo?! Aí isso é complicado. Tem uns que ainda vai dizer: “ah, é porque 

não tá...” como é que se diz? Não tá fazendo... 

Liliane: Produtivo? 

Sr. Joel Coutinho: Sim, mas se a área pertence a mim e eu não tô produzindo nela hoje e, 

amanhã eu posso arrumar o recurso e colocar nela o gado dentro. Como eu já tive gado também 

e pode se explorar o restante da área. Não é querer chegar e se apossar de uma coisa que não é 

deles. Tem que ser respeitada essa área todinha. Isso não é só aqui. Isso aqui hoje tá geral, essa 

área todinha de conflito com esse pessoal da soja. Infelizmente, é essa a realidade. Porque se 
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acham os deuses poderosos e tem que tomar posse de tudinho. Só porque, às vezes, é um pobre 

coitado que tá ali. Aí eles acham que porque tem dinheiro, começam a ameaçar, a amedrontar, 

os caras largam tudo de mão. Mas a gente não tem esse negócio não. A gente vai até as últimas 

consequências. Porque é aquele ditado que eu sempre digo: “dê a César o que é de César”, se é 

seu é seu, agora, o que é meu é meu. Pronto!  

Liliane: Tudo eles têm procurado resolver pela justiça... abrem processo... 

Sr. Joel Coutinho: É como eu tô lhe dizendo. A gente corre pra justiça hoje pra tentar resolver 

porque a própria televisão diz que você não pode fazer justiça com as suas próprias mãos, que 

tem a justiça, mas é qual a justiça que a gente tem? O pessoal fala em ditatura, mas sabe qual é 

a nossa maior ditatura?! É o judiciário, quando ele bate o martelo não tem mais pra onde você 

recorrer. 

Liliane: Está certo então Sr. Joel, obrigada. Agora eu vou encerrar.  

Sr. Joel Coutinho: De nada. Isso aí se muitas outras pessoas tivessem fazendo esse tipo de 

pesquisa, essas matérias, isso era muito bom, muito bom mesmo! 
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APÊNDICE V 

 

Entrevista realizada no dia 25 de agosto, de 2018, na casa do senhor João, Vila do Ambé, 

Macapá.  

Entrevistado: João dos Prazeres Pereira (Sr. João) 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde Sr. João! O senhor nasceu aqui no Ambé? 

Sr. João: Foi, nasci aqui. 

Liliane: E a sua família toda nasceu aqui? 

Sr. João: Não. A minha esposa nasceu em São Joaquim da Pedreira, fica ali mais em cima um 

pouco.  

Liliane: E os seus pais são daqui? 

Sr. João: O meu pai era daqui, agora a minha mãe era de São Pedro do Bois. Todos os dois são 

falecidos já.  

Liliane: Como eles se chamavam? 

Sr. João: O nome dele era Pedro Abdon Souza Pereira e o dela era Raimunda dos Prazeres da 

Silva. 

Liliane: Eles vieram morar aqui logo que casaram? Se conheceram por aqui? 

Sr. João: Não, o meu pai já morava aqui, nasceu e se criou aqui. Aí se namoraram, se juntaram, 

não era casamento, era se juntar e, aí quiseram morar aqui. 

Liliane: E vocês são quantos irmãos? 

Sr. João: Nós somos 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres.  

Liliane: Estão todos vivos ainda? 

Sr. João: Não, não. Já morreu três, não, quatro morreram, dois homens e duas mulheres. 

Liliane: E os seus irmãos, todos moraram aqui, se criaram aqui? 

Sr. João: Todos se criaram aqui. 

Liliane: O que o senhor lembra da sua infância aqui no Ambé?  

Sr. João: [...] foi muito boa. 

Liliane: O que o senhor lembra, o que vem na sua memória das coisas que o senhor passou por 

aqui?  

Sr. João: Olha, pelo menos eu tive criação. Foi uma coisa... Deus o livre, o respeito com os 

mais velhos, com tudo o pessoal e... A vivência aqui mesmo na comunidade era tranquila, era 

respeitosa, todo mundo se respeitava. 

Liliane: E continua assim, como é que está a vida no Ambé? 
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Sr. João: Não, eu noto uma diferença em parte ao respeito e à união. Já não existe mais aquela 

união! Porque antigamente, se eu tinha um animal doente e meu amigo passava ali, ou ele vinha 

me avisar ou ele já tratava dele lá, hoje não acontece isso, se o cara às vezes nem faz que não 

vê. 

Liliane: E os seus filhos, o senhor tem quantos? 

Sr. João: Tenho oito filhos, um já é morto e os outros sete estão vivos. 

Liliane: Os seus filhos moram em Macapá? 

Sr. João: Macapá. Todos moram em Macapá. 

Liliane: Mas nasceram aqui, moraram aqui? 

Sr. João: Olha, nasceu uns cinco aqui e os últimos três nasceram em Macapá. 

Liliane: Nasceram de parteira? 

Sr. João: De parteira. Minha sogra que era parteira. 

Liliane: E a sua sogra morava aqui? 

Sr. João: Não, ela morava lá no São Joaquim, mas depois que eu casei, ela era a única filha 

dela mulher, ela acabou que se mudou pra morar junto com nós.  

Liliane: E hoje como é a sua rotina aqui no Ambé? 

Sr. João: Pra minha idade, eu venho aqui, eu tenho uma criaçãozinha de búfalo, cavalo, 

carneiro, eu venho aqui olhar. Eu pago um rapaz pra reparar. Quem vem pra cá mais de tempo, 

ele vai prender pra mim olhar. É mais assim. 

Liliane: Antes o senhor trabalhava com o que aqui? 

Sr. João: Eu trabalhava com roça de mandioca, eu trabalhava com roça de banana, eu 

trabalhava com gado, meu pai tinha gado. Tudo eu trabalhava!  

Liliane: E hoje o senhor ainda tem a criação de gado... 

Sr. João: Tenho búfalo, cavalo, carneiro. 

Liliane: Aqui no Ambé, o senhor tem algum lugar preferido, dos lugares que tem aqui, qual é 

o seu lugar preferido? 

Sr. João: É esse aqui mesmo que estamos.  

Liliane: A sua casa! 

Sr. João: É a minha casa! 

Liliane: E a festividade, o senhor participa dela?  

Sr. João: Participo, inclusive esse ano eu fui um dos... festeiros, eu e os meus irmãos. Foi a 

irmandade esse ano que fez a festa do padroeiro. 

Liliane: Essa festa é muito antiga aqui? 

Sr. João: Muito antiga. Desde que eu me entendi essa festa já existia.  
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Liliane: O santo que vocês comemoram aqui, o São Roque, qual que é a origem da festa dele 

aqui? 

Sr. João: Olha, eu não sei lhe explicar direitinho essa parte, porque São Roque! São Roque! Já 

comemorava. Eu não sei como foi pra chegar a ser o padroeiro daqui da comunidade, isso daí 

eu não sei explicar.  

Liliane: Aqui no Ambé existem regras a serem seguidas, algum tipo de norma de convivência? 

Sr. João: A gente vive tranquilo, se houver qualquer atrito se entende ali, acabou dali e pronto. 

É assim. 

Liliane: O senhor percebe hoje alguma dificuldade que vocês estão encontrando, hoje, por 

aqui? 

Sr. João: Olha, eu percebo, dificuldade com a nossa criação. Aquele plantio ali fora nos tirou 

um bocado de terra. Muita terra. E, inclusive, nossos animais varam pra lá e a gente tem até 

prejuízo. E a gente tá tendo uma dificuldade grande pra viver aqui. Não é fácil! 

Liliane: Mas o que é o prejuízo que o senhor fala? 

Sr. João: É... some boi, não se sabe quem... pra onde foi... 

Liliane: Vocês tiveram que cercar toda a terra?  

Sr. João: Não, nós cercamos uma parte só pra evitar do gado passar pra lá, mas assim mesmo 

ele vara aqui por dentro, vai abeirando, vai subindo lá fora e vai pra lá. Por isso que tá 

acostumado, né? 

Liliane: Mas e eles não dão uma explicação pra vocês? 

Sr. João: De lá de fora eu não tenho contato com eles aí. Não sei o pessoal que são presidente 

de associação aí, se tem algum contato com eles. Eu mesmo não tenho.  

Liliane: Com relação a vizinhança, além deles aí, quais são os vizinhos com os quais vocês têm 

contato? 

Sr. João: Olha, graças a Deus, a vizinhança aqui são tudo bacana! Eu me dou bem com eles e 

acho que eles comigo. 

Liliane: Vocês têm também vizinhança aqui com São Pedro dos Bois?  

Sr. João: Tem, tem sim. 

Liliane: E como é a história de vocês com São Pedro dos Bois? 

Sr. João: São Pedro dos Bois, eles têm uma polêmica sobre limite. Mas só que o que diz na 

nossa escritura diz na deles. As pessoas mais velhas de São Pedro dos Bois que conhece, 

convivem com a mesma coisa que é ali, mas tem sempre aquele conflito. Eu não sei se agora 

vai parar, porque o INCRA veio aí definir e eu não sei como é que tá. 
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Liliane: Não aceita a demarcação... Eles também estão esperando a titulação do território 

quilombola e vocês também. O senhor lembra qual foi a época que vocês começaram a dar 

andamento a certificação? 

Sr. João: Não, eu não me lembro, porque não sou muito envolvido nessas coisas. Sou pouco 

envolvido nesse negócio. 

Liliane: O senhor chegou a participar de alguma reunião quando foi para se organizar e solicitar 

a regularização do quilombo?  

Sr. João: Eu estive em uma reunião. O INCRA veio aqui e reuniu. Nós fomos no INCRA 

também.  

Liliane: E os familiares, tem gente voltando pra morar no Ambé? 

Sr. João: Não, até o momento não. 

Liliane: Vivem mais ou menos quantas pessoas aqui? 

Sr. João: Aqui dentro da comunidade? 

Liliane: Quantas famílias mais ou menos? 

Sr. João: Eu acho que é umas 30 e poucas famílias. Eu não tenho certeza. Porque pega ali a 

Vila, pega o Peixe-Boi, pega o Joel, tudo é Ambé, né?!  

Liliane: E em Macapá, o senhor já morou ou só vai de vez em quando? 

Sr. João: Não... eu moro diretamente, praticamente lá. Eu estudei em Macapá um pouco, mas 

a malandragem não deixou eu seguir carreira [riso]. Me metia em farra, naquelas coisas e o 

velho me tirou. “Só vai esse ano, não vai mais”. E aí fiquei aqui. Depois que eu me casei, eu 

fui trabalhar pra lá pra Macapá. 

Liliane: O senhor era funcionário público lá? 

Sr. João: Não. Eu trabalhava numa empresa privada de vigilância, inclusive, eu trabalhava no 

INPS [Instituto Nacional de Previdência Social] na época. 

Liliane: Qual era a empresa? 

Sr. João: AW Prestadora de Serviços. O dono era o Sr. Waldir. Aí, eu trabalhei lá, criei os 

filhos. Tudo criado, tão tudo empregado, graças a Deus. Agora, já é eles que nos criam. [risos]. 

Liliane: E a sua casa aqui, o senhor vem final de semana tomar conta das coisas? 

Sr. João: Às vezes eu passo dez, quinze... dias aqui. 

Liliane: Mas o senhor prefere estar lá ou estar aqui? 

Sr. João: Aqui [risos]. Aqui é mais sossegado, mais tranquilo, esse vento, essa coisa. Lá é mais 

agoniado, mais aperreado.  

Liliane: O senhor se reconhece como quilombola? 

Sr. João: Reconheço. O meu avô paterno era descendente de escravo. 
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Liliane: Aqui no Ambé, o senhor já teve algum conflito com alguém, soube de alguma situação 

que trouxe problemas aqui pra vocês com relação às terras? 

Sr. João: Olha, só um senhor que mora ali no Abacate da Pedreira, mas Santa Bárbara o nome 

do terreno dele. Ele queria tomar essa área todinha aqui. Ainda meteu cerca aí. Aí foi pela 

justiça. O Dr. João Bosco veio aqui ver os direitos, veio olhar e mandou arriar todinha a cerca. 

Ele disse que não era dele, que não pertencia a ele. E aqui em São Pedro dos Bois também teve 

conflito por causa de limite.  

Liliane: Mas chegou a dar alguma confusão feia assim? 

Sr. João: Não, não, graças a Deus! Só desentendimento assim, mas parou por ali. Agora, parece 

que o INCRA... eles aceitaram lá... já tá definido essa parte aí... 

Liliane: E com relação a essa Fazenda Santa Bárbara, como é a relação hoje entre vocês? 

Sr. João: Era um tempo desse no inverno, me faltou um cavalo aqui, inclusive até levaram esse 

cavalo, tava bonito, aí eu pensei que tava lá, eu fui lá com ele, ele me atendeu muito bem, 

conversamos, o filho dele, a gente conversa, eram tudo bravos... 

Liliane: Quem é esse filho dele? 

Sr. João: O Joaquim Picanço. Tem o Joel [Banha Picanço] que era deputado um tempo. Tudo 

filho dele. Depois que o juiz mandou botar em baixo, dizendo que não pertencia a ele, o juiz 

chamou ele lá... Graças Deus pararam. Eles vêm aqui, os animais deles vêm pra cá e eles vem 

buscar. Nunca teve mais atrito, graças a Deus. Eu mesmo nunca tive atrito com ele. Era mais 

esse pessoal aí... 

Liliane: Vocês estão aguardando a titulação. E quando vier a regularização das terras, e essas 

terras, que tem pessoas ocupando aqui no entorno, será que vão dar problema pra sair? 

Sr. João: Olha, eu acho que não, porque o INCRA já citou todos eles, segundo o rapaz do 

INCRA que veio reunir aqui com nós. Já tão citados que vão ter que sair. Inclusive, tem um que 

tá com a plantação de soja, ele tá tranquilo, sabe que vai ter que sair.  

Liliane: O senhor sabe o nome dele? 

Sr. João: Não, não sei. 

Liliane: Ele estava também na reunião ou foi só comunicado? 

Sr. João: Não tava. Foi comunicado. 

Liliane: Eu ouço muito falar dele... 

Sr. João: Não conheço ele. Como eu lhe digo, eu não tenho intimidade, não tenho contato com 

eles.  

Liliane: Das famílias que moram hoje, na vila, há muita gente que veio depois? 

Sr. João: Umas quantas pessoas vieram depois.   
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Liliane: Todo mundo foi de acordo com o reconhecimento como quilombo? 

Sr. João: Na época ainda não tinha passado a quilombo. Agora eu tô ouvindo falar que o 

presidente da associação não vai querer, vai querer tirar, não sei se vai mesmo. 

Liliane: Mudou agora o presidente, né? 

Sr. João: É, mudou, agora é o Antônio José que mora pra ali na última casa lá. Ele tá aí até.  

Liliane: Mas o que é que ele quer tirar? 

Sr. João: Os que não são filhos daqui, não são quilombo, ele quer tirar, segundo a conversa, 

que eu ouvi, ele mesmo não me falou. Foi um rapaz que tava me dizendo que ele falou.  

Liliane: E essas pessoas que vieram depois... Elas chegaram pedindo lugar pra morar? Porque 

não nasceram aqui, mas começaram a morar aqui? 

Sr. João: Tinham um acordo, chegavam aqui, faziam a sua casa, não tinham atrito com 

ninguém, fazia sua casa e morava, agora que passou a área de quilombo que querem tirar esses. 

Mas eu sempre digo, se é uma pessoa de bem porque não ficar?! Bom, mas, nem todo mundo 

tem o mesmo pensamento.  

Liliane: Como é para o senhor esses dias que o senhor passa na comunidade do Ambé? Como 

o senhor se sente aqui na vila? 

Sr. João: Eu me sinto bem, eu gosto. Graças a Deus os meus vizinhos tudo aqui são bacanas 

comigo. Eu vou lhe contar uma história, um dia desses eu vinha por aqui pela Pedreira, 

atravessando a água aí, trouxe duas portas, um bocado de bagulho, colchão, cama, tudo eu 

trouxe. Aí a mulher disse: “rapaz, tu vais ter que pagar gente pra tirar”, aí eu cheguei lá na beira 

ali, quando eu me espantei o pessoal já tinha carregado tudo as minhas coisas pra cá. Eles são 

assim comigo, graças a Deus. Olha, eu ontem matei gado e lá tava aquele monte de gente me 

ajudando, eu não pego na carne, é só eles. Um pega numa coisa, outro pega noutra. Porque eu 

sei também agradar, dou uma boa ajuda. 

Liliane: Um ajuda o outro. 

Sr. João: É assim, graças a Deus!  

Liliane: Antes criava-se peixe aqui. Não estão criando mais? 

Sr. João: O Feliciano criava. O Agnaldo fez uns tanques aqui, fez um lá do outro lado, mas não 

sei se foi pra frente. O Bureno, o Feliciano vendeu muito. Não sei agora, porque não vi mais 

pra lá. 

Liliane: Eu vi uns tanques de peixes lá no Joel. 

Sr. João: Cria muito peixe, o Joel e vende muito. 

Liliane: Muito bom lá e os tanque dele são muito grandes. 

Sr. João: E muito bem tratados.  
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Liliane: E o campo de futebol ali, jogam muito por aqui? 

Sr. João: O pessoal joga a bola aí. 

Liliane: E como é que a igreja funciona aqui? 

Sr. João: Olha, fim de semana sempre tem culto aí. Tem a missa e no fim do mês o padre vem 

celebrar a missa.  

Liliane: Aqui tem uma igreja evangélica. O senhor é evangélico ou católico? 

Sr. João: Não, eu sou católico.  

Liliane: Vocês têm o Posto de Saúde também. Que bom que ele foi reinaugurado. Ficou bonito 

lá. 

Sr. João: Tá bonito!  

Liliane: Quando o senhor precisa de atendimento de saúde, vai a Macapá ou aqui mesmo? 

Sr. João: Vou em Macapá mesmo, às vezes, eu tô em Macapá. Se acontecer de eu precisar 

aqui... 

Liliane: A água que abastece aqui, a vila, é poço artesiano? 

Sr. João: Olha, tem um poço amazonas ali, lá está ele ali e tem água da CAESA [Companhia 

de Água e Esgoto do Amapá].  

Liliane: E a energia também é pela CEA [Companhia de Eletricidade do Amapá]? Cada um 

paga a sua? 

Sr. João: É. 

Liliane: E a água, também cada um paga a sua? 

Sr. João: Ainda não tão cobrando. Mas eu uso mais de poço, a água.  

Liliane: Como é a relação dos governantes com a comunidade lá em Macapá, a prefeitura, o 

estado, eles dão assistência para vocês? 

Sr. João: Olha, muito pouco, mas sempre dão, né?! Pouco, sabe como é, comunidade pequena 

não tem voto quase, [riso] não olham muito.  

Liliane: Eles quase não aparecem, né?! Mas daqui a pouco eles aparecem. 

Sr. João: Ah! Já ajeitaram o Posto Médico, o tratamento de água. Isso daí é voto que quer. 

Liliane: E a escola aqui funciona normalmente? 

Sr. João: Esses tempos que eu tenho estado aqui, tá funcionando normalmente.  

Liliane: Então, Sr. João, pra gente ir encerrando a nossa conversa, eu quero lhe perguntar o 

que o senhor acha que a comunidade vai ganhar de benefício quando definir a regularização, 

quando conseguirem obter o título definitivo? 
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Sr. João: Eu acredito que depois que esteja titulado, nós vamos ficar com a cabeça mais 

sossegada porque não vão poder invadir do jeito que estavam fazendo, aí vai dar uma 

tranquilidade pra gente, pra morar, pra criar. Ficar mais tranquilo.  

Liliane: Acalma também essa situação de ter gente plantando aí. Mas é uma coisa que demora. 

Eu estava conversando com o rapaz do INCRA e ele falou que depois que eles forem todos 

avisados tem que ser desapropriado de um por um, todo mundo que tá aí dentro. E a justiça já 

viu, né?! Demora. Os seus filhos pensam em voltar pra cá, pra morar aqui ou só passear final 

de semana?  

Sr. João: Eles não me falam, mas eu acho que eles não são muito chegados em vir pra cá [riso]. 

Não são muito chegado não, porque, às vezes, eles tão de folga lá e não vem. É muito difícil. 

Talvez até com a idade, aposenta e vem pra cá.  

Liliane: Aconteceu lá, a irmã do Sr. Pereira veio, aposentou e veio morar de novo lá no Peixe-

Boi. Que bom que tá todo mundo bem... 

Sr. João: Eu gosto de tá aqui.  

Liliane: E a sua esposa? 

Sr. João: Também gosta de tá aqui. Isso não me larga, se eu vir, ela vem. 

Liliane: Vocês já são aposentados, os dois? 

Sr. João: Já, todos os dois. Eu sou aposentado pelo município e ela pelo FUNRURAL [Fundo 

de Assistência ao Trabalhador Rural].   

Liliane: Está certo Sr. João. Obrigada pela nossa conversa. 

Sr. João: De nada! 
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APÊNDICE W 

 

Entrevista realizada no dia 31 de agosto, de 2018, na sede do IMAP. 

Entrevisto: Funcionário do IMAP. 

Entrevistadora: Liliane Rodrigues Soares. 

Liliane: Boa tarde! Gostaria de saber, a princípio, um pouco da situação das terras no Amapá. 

Como se constituiu essa organização que se tem hoje? 

Entrevistado: Na verdade, o estado do Amapá surgiu com a Constituição de 1988. Nós fomos 

desmembrados em 1943, do Pará e o Amapá passou a ser território. Então, antes disso, toda a 

jurisdição, toda a responsabilidade fundiária pertencia ao estado do Pará. E com o advento da 

República, nós deixamos de ser um país monárquico e foi implantada aqui a República em 

1889, uma coisa assim. A regularização das terras passou a competência para os órgãos 

fundiários estaduais, que no caso, aqui no Amapá, que pertencia ao Pará era o ITERPA 

[Instituto de Terras do Pará]. E anterior a isso, no período colonial, a Coroa Portuguesa 

transferiu terras que nos documentos eram chamados de Sesmarias. Com um tempo, com a 

Constituição de 1824, deixaram de ter validade jurídica no Brasil, deixaram de ser expedidas 

no Brasil. Com a República, o estado do Pará começou a regularizar as terras no período 

republicano, ou seja, toda terra a ser regularizada ela parte do princípio que ela é pública e que 

ela precisa partir de uma ordem oficial do governo, do ente federal, estadual ou municipal. 

Então, com o advento da República, o ITERPA, que era o órgão fundiário do Pará, expediu 

alguns documentos definitivos, outros precários, que nós chamamos “títulos de posse 

provisória”, que ela poderia se tornar posteriormente títulos de posse definitiva. O nome era 

“título de posse”, desde que cumprisse alguns pré-requisitos do título provisório para se tornar 

definitivo, ia para o cartório na época, que eram poucos cartórios no Brasil e ele registrava o 

título definitivo. Registrava o provisório, depois registrava o definitivo, que virava propriedade 

vindo do órgão público, órgão estadual. E nós temos bastante aqui no Amapá, tanto provisório 

quanto definitivo. E quando o Amapá virou estado, em 1988, foi criado o órgão de terras... É 

aqui no Amapá chamado TERRAP. E todo esse acervo fundiário do ITERPA do Pará veio, foi 

recepcionado pelo TERRAP... Esses registros de títulos provisórios e definitivos das 

propriedades ficaram sob a guarda, a tutela do órgão fundiário estadual, nesse caso o TERRAP. 

Então, nesse intervalo da República até 1988... até 1943, o ITERPA expediu muito documento 

fundiário pelo estado do Pará. Quando o Amapá passou a ser território... O INCRA, foi criado 

em 1978, e começou o processo de regularização fundiária da União... O INCRA instalou as 

comissões especiais e arrecadou todas as glebas, 23 glebas hoje em todo o estado, arrecadou 
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para o patrimônio da União, registrou no cartório e aí começou a fazer o processo de titulação, 

da reforma agrária, assentamento. Também foram expedidos bastante títulos até a implantação 

do INCRA, aqui no Amapá. Aí, em 2009, iniciou o Terra Legal, o INCRA começou a cuidar 

somente de projeto de assentamento da reforma agrária e território quilombola... Em 2009, o 

Terra Legal foi criado através de uma lei. Aí veio a Lei 11.952 que constituiu o Terra Legal e 

normatizou o processo de regularização fundiária. E que já foi extinto também o Terra Legal. 

E, em 2007, o presidente Lula editou um decreto, o Decreto 6.921 transferindo as terras da 

União para o estado do Amapá, uma lei na verdade, uma lei que transferia essas terras. Só que 

anterior a isso, em 2001, nós temos o Decreto 10.304 de 2001, que também transferiu as terras 

da União para o estado do Amapá nos mesmos moldes do estado Roraima. Então, de 2001 até 

2016, a Lei 10.304 só foi regulamentada, em 2016, com o advento do Decreto 8.713, que é o 

decreto da presidente Dilma. O decreto, vamos dizer assim, político, teve uma força política no 

estado, que na ocasião da oportunidade do impeachment ela indicou esse decreto condicionando 

a transferência das terras para o estado do Amapá, mediante a exclusão de algumas áreas como: 

o território quilombola, terra indígena, projeto de assentamento, unidade de conservação, 

ficando sob o domínio da União, passando o restante para o estado do Amapá e excluindo 

também aquelas que tinham sido tituladas pela própria União. Então, na verdade, o último 

capítulo dessa história é com a edição do decreto regulamentador que regulamentou uma lei de 

2001, ou seja, 18 anos após a lei ter sido aprovada no Congresso, a presidente Dilma e o governo 

federal expediram um decreto que regulamenta essa lei para poder efetivar de direito a 

transferência dessas terras para o estado do Amapá. Mais ou menos foi esse o resumo da ópera. 

Agora o que acontece, o estado do Amapá, apesar do Decreto 8.713 transferir essas terras, ele 

não consegue ainda operar em função de que é necessário e está expresso no decreto 

regulamentador, a exclusão de algumas terras da União. Está no Artigo 1º que são as terras 

indígenas, o território quilombola, unidade de conservação e projeto de assentamento. Só que 

no caso específico do território quilombola, o único caso, vamos dizer assim, que ele sacrificou 

entre aspas, porque deu vinte meses para União regularizar através do laudo antropológico, 29 

territórios quilombolas que consta no anexo 3 do decreto, se eu não me engano. Ou seja, essa 

responsabilidade do quilombo já passou para o estado, venceu o prazo, venceu 17 de dezembro 

e já está sendo responsabilidade do estado. E o IMAP é um órgão executor. O IMAP foi criado 

em 2008, foi extinto o antigo TERRAP, e ele passou a ser o executor da política agrária e 

ambiental do estado. Hoje ele é um órgão responsável para fazer essa regularização fundiária 

do estado do Amapá. Só que existe um entendimento hoje para o IMAP atuar que é a 

transferência cartorial. Então, o estado é o dono da terra, mas não pode fazer a regularização 
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em função das matrículas ainda se encontrarem no cartório em poder da União. Pela legislação, 

pelo Código Civil você só é o proprietário quando você tem o registro e o estado ainda não tem 

o registro cartorial. Aí, nós estamos fazendo isso agora. 

Liliane: E no caso, agora, a quem cabe fazer essa exclusão das terras, ainda é o INCRA ou já 

são vocês? 

Entrevistado: Pois é, esse que é o grande problema! A gente teve agora recentemente... com o 

decreto de transferência ficou assim, tem vários pareceres jurídicos que impediam o Terra Legal 

de atuar, de fazer a regularização porque as terras já passaram para o estado, então, a União não 

pode fazer mais a regularização, com exceção daquelas áreas que estavam no decreto: terra 

indígena, assentamento e quilombo. Posteriormente, outro parecer da AGU [Advocacia Geral 

da União], Parecer 320, agora, de final de julho de 2018... Eles expediram um parecer 

orientando ao órgão fundiário que é a SAFAU, antigo Terra Legal, a reiniciar o processo de 

regularização, nenhuma lei dizendo que a terra já passou para o estado com parecer que tá 

orientando o órgão, a administração para dar continuidade ao processo de titulação. Existe um 

conflito aí de interesse da união com o estado. E com relação às exclusões das áreas que são 

terras indígenas, quilombos, assentamentos e unidades de conservação que são 

responsabilidade, a nosso ver, do estado, da instituição, é responsabilidade do proprietário fazer 

as exclusões. A quem pertence os assentamentos? À união. Então, ela deveria fazer as exclusões 

e deveria fazer o georreferenciamento das áreas dos assentamentos e excluir isso da matrícula, 

mas não foi feito para terra indígena, não foi feito para áreas de conservação, nem para 

assentamentos, também não foi feito para os quilombos. Por esse motivo da exclusão, o estado 

ainda não conseguiu efetuar a transferência, mas o que acontece, por outro lado, o cartório, a 

lei de registro público, ela só permite fazer abertura de uma nova matrícula, só permite destacar 

essa área de assentamento, de uma unidade de conservação, de uma gleba maior se essa área já 

for georreferenciada. E o georreferenciamento é um trabalho técnico e oneroso tanto para a 

união quanto para o estado. E é isso o que precisa ser feito nas unidades de conservação, nos 

assentamentos e territórios quilombolas. Então, não é obrigação do estado de fazer isso.  

Liliane: Tem a Lei Complementar do Estado nº 110, de 15 de janeiro, de 2018, e nela o Estado 

já apontou que o IMAP tem que fazer a política fundiária. Como vocês já estão se articulando 

em torno desta lei complementar?  

Entrevistado: Bom, a lei complementar é assim, ela revogou a Lei de Terras do estado de 1993, 

a Lei nº 04, já tínhamos aqui uma lei, uma legislação própria, só que ela foi uma lei que ela foi 

forjada, assim, para atender, na época, uma demanda de arrecadação de gleba devoluta. Ela não 

atendia o processo de regularização quilombola, industrial, fundiário... trabalhava o pequeno 
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produtor. E de 1993 para cá, a legislação agrária foi se atualizando. A Lei nº11.952... A nº 

10.465 a nova lei do Temer agora, ela alterou a nº 11.952. Então, essa Lei nº 110 veio posterior 

à Lei nº 13.465, uma forma assim de atualizar o processo de regularização. Só que também, ela 

foi uma lei assim confeccionada, assim, não muito discutida com a instituição, com os técnicos 

do IMAP que são as pessoas que trabalham com a regularização. A parte quilombola, por 

exemplo, não ficou bem definida a política de regularização também na legislação, as 

prioridades de regularização não ficaram bem claro. Aí tem muita falha, assim, que poderia ter 

sido elaborada numa qualidade para atender a uma necessidade da instituição. Assim como a 

outra já não atendia mais, porque ela trabalhava muito terra devoluta, arrecadação, legitimação 

de posse, a terra devoluta, ela arrecada através dessa metodologia e tal, atendeu naquela época, 

mas hoje nós não temos mais gleba devoluta da União, o estado arrecadou. Temos duas glebas 

devolutas que já arrecadamos, estão em processo de arrecadação e finaliza. E se tiver mais duas 

é muito. Então, mas ela vai dar para iniciar alguma coisa. Agora, tem um detalhe que a gente 

coloca, a gente não vai poder fazer muita coisa porque a Constituição na parte agrária, o estado 

não tem competência, o que ele faz é copiar o que está na legislação federal. Parece que no 

Artigo 22 ou 24 não compete ao estado o direito agrário, legislar sobre o direito agrário, mas 

ela é uma lei que vai dar uma melhorada na regularização, vai atender a nossa demanda em 

100%... Essa Lei nº 110, logicamente a gente vai ter que passar por um processo de 

regulamentação da lei, já venceu o prazo e a gente precisa regulamentar ela e... definir alguns 

pontos que não estão bem claros nessa lei. Mas ela venceu a partir de então e foi promulgada e 

então as referências que a gente tem hoje para o estado é a 110. 

Liliane: Esse trabalho, hoje, fundiário o IMAP está executando, mesmo que não sejam nos 

territórios quilombolas, as atividades continuam? 

Entrevistado: Nós temos as glebas estaduais que foram arrecadadas em [19]94. Temos vários 

assentamentos agrícolas estaduais, temos assentamentos que foram arrecadados 

agroextrativistas na ilha do Bailique. Então, nós temos seis no Bailique, dois em Macapá... três 

em Macapá e um no Calçoene, projetos de assentamento que são reconhecidos da reforma 

agrária pelo INCRA, que é propriedade do estado temos as glebas estaduais. Nessas áreas que 

são propriedades do estado, nós estamos atuando normalmente, fazendo vistoria, fazendo 

regularização fundiária, fazendo levantamento normalmente. Com relação às glebas que ainda 

estão em nome da união, a matrícula, nós não estamos atuando de forma nenhuma.  

Liliane: Não tem como, né?! 

Entrevistado: Não tem como! Inclusive, tem uma decisão judicial que foi... expedida 

recentemente, alguns meses atrás, impedindo o IMAP de atuar enquanto não efetivar a 
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transferência das glebas. Então, a gente não está no momento abrindo processo, tramitando 

processo, reconhecendo as posses, nem titulando essas posses.  

Liliane: Com relação a essa questão de licenciamento ambiental, quais são os tipos de 

licenciamento que o IMAP executa?  

Entrevistado: Licenciamento ambiental é para qualquer atividade de empreendimento, seja na 

área rural ou seja na área urbana. O IMAP tem um corpo técnico, jurídico e disciplinar e aí 

tem... é... os requisitos para acessarem a documentação, tem as normas do CONAMA [Conselho 

Nacional do Meio Ambiente] e COEMA [Conselho Estadual do Meio Ambiente] também que 

a gente tem como referência, mas na área ambiental o licenciamento está operando 

normalmente.  

Liliane: Além do licenciamento, vocês têm algum procedimento, alguma política para 

fiscalizar essas atividades depois de licenciadas, se estão sendo cumpridas? 

Entrevistado: Tem. A gente fala aqui o seguinte: o IMAP é um órgão fundiário e ambiental. 

Na área ambiental, o processo de licenciamento é uma fase do processo, então, nós temos outro 

momento que é o monitoramento da licença. O requerente entra com o pedido, onde é feito uma 

análise. Ele apresenta um estudo técnico, aí é feita uma análise, deferido o pedido, expede-se a 

licença. Aí tem-se as licenças que podem ser expedidas: licença prévia e licença de instalação 

e operação. Então, ele passa por essas fases aí. Expediu a licença, então, tem o monitoramento 

da licença, que é um outro setor, uma outra pasta dentro da diretoria técnica de meio ambiente. 

Aí tem uma gerência para licenciamento e outra gerência para o monitoramento. Tem outra 

equipe que recepciona essas licenças e vai monitorar, fazer um planejamento com 

monitoramento, aí isso é amostral, não é 100 %. E um outro setor, também dentro da diretoria 

de meio ambiente, que é a fiscalização, por exemplo, quando o monitoramento detecta que tem 

uma pendência no processo ou na licença e o empreendedor não cumpriu, ele pede para a 

fiscalização fiscalizar. Aí vai o técnico até o empreendimento, fiscaliza-se, se for detectado 

alguma irregularidade ele notifica... Ele expede um auto de infração se for o caso, ou dá 

oportunidade de ele fazer alguma defesa ou regularizar alguma pendência que tenha no 

processo, dependendo do processo ou alguma coisa. Nós temos três fases: o licenciamento, ele 

pode ser renovado; o monitoramento e a fiscalização. Com todos os empreendimentos 

funcionam assim. 

Liliane: No caso, se o IMAP tomar conhecimento que expediu uma licença dentro de uma área 

que está sendo pleiteada por população quilombola, o IMAP teria como cancelar isso, como 

suspender a licença para essa atividade ou não tem um protocolo para isso? 
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Entrevistado: É assim, quando é caracterizado... É porque é assim, até hoje o INCRA ainda 

não definiu território quilombola, se hoje o território quilombola já foi definido, já foi expedido 

uma licença em qualquer território quilombola, território indígena e assentamento, se já está 

definido que ali é realmente um assentamento...  O que que define território? É a propriedade e 

é o registro em cartório e o georreferenciamento para identificar o limite. É uma forma de você 

ou qualquer outra pessoa identificar onde tem uma propriedade, onde é que está ocupando. 

Depois, tem então um documento oficial, tem que ter uma demarcação para poder limitar a 

geografia, se naquela geografia com aquelas condições foi expedido o título, a licença lá, então, 

deve ser cancelada. Aquele empreendedor, aquele território quilombola, aquela comunidade... 

Liliane: O ofendido que tem que ... 

Entrevistado: Se ele detectar isso, achar que aquilo está prejudicando a comunidade, ela entra 

com uma denúncia, informando isso no órgão, aí o Estado vai ter que rever esse ato aí, 

automaticamente. Agora, o grande problema, viu Liliane, é que a gente não sabe muitas vezes 

onde é que está o território quilombola, onde é que está a geografia dele. A gente sabe que é 

mais ou menos ali, mas onde é que começa onde é que termina. E existe ainda uma indefinição 

de posseiros dentro da área de quilombo, até mesmo propriedades em áreas de interesse em se 

tornar quilombo, que ainda não foi caracterizada muitas das áreas. Se nós tivermos cinco áreas 

tituladas, eu acho que é muito aqui no estado, seis no máximo. Mas com certeza, se for 

detectado, isso já aconteceu e até mesmo já foi indefinido, já vi acontecer aqui de não ter a 

definição do quilombo, mas ter o estudo... Aí o IMAP fez o cancelamento dessa licença. 

Liliane: Para licenciar atividades comunitárias dentro de territórios quilombolas existe essa 

prática aqui ou geralmente não precisa desse licenciamento, ou seja, plantio de roças que a 

comunidade precisa fazer...? 

Entrevistado: Precisa tirar uma licença. Qualquer atividade que vai impactar no meio 

ambiente, seja ela de baixo impacto, médio ou alto impacto precisa ter uma anuência do órgão 

ambiental. Quando o impacto é local, a prefeitura está fazendo, impacto local. Precisa saber se 

o impacto é local ou se atingiu outros municípios, vamos dizer, dois municípios ao mesmo 

tempo.  

Liliane: E se for, por exemplo, atividade comunitária, mas dentro de área de preservação 

ambiental, como conciliar a necessidade de atividade econômica da comunidade com a área 

onde ela está situada, se for área de preservação ambiental? 

Entrevistado: Tem o caso do Curiaú que é uma APA, um quilombo dentro da APA. Nesse 

caso, as áreas de preservação ambiental, a gestão dessas áreas são da SEMA, que é a Secretaria 

do Meio Ambiente, só ela pode interferir na política econômica de produção... que existe um 



356 

 

plano de utilização da APA. As atividades tradicionais que esse plano está autorizado é a lei da 

APA. Se ela não permitir não fazer desmatamento ele é... automático. Mas o IMAP não licencia 

dentro dessas áreas porque a gestão é da SEMA dentro das áreas de preservação ambiental.  

Liliane: Para esse licenciamento em território quilombola tem alguma legislação específica? 

Entrevistado: Não, não tem. Para território quilombola não houve isso. Licenciamento de 

atividades a gente precisa construir isso. Precisa construir um modelo de licenciamento porque 

como vai ser coletivo e eles não vão ter aquele documento individual mais... Eles podem ter 

uma declaração da associação, mas esse documento não é comum chegar aqui uma declaração 

da associação. 

Liliane: Tem um quilombola que quer produzir peixe, colocar tanques de peixe... 

Entrevistado: É, não temos. 

Liliane: Seria ainda individual o pedido, a solicitação... 

Entrevistado: O nosso modelo todo ele é individual. Até porque é assim, o técnico, ele não 

tem segurança jurídica para expedir, aí o documento tem que ser o título, aí, cadê o título? é da 

associação. Aí, ele vai trazer o título da associação, mas a associação deu anuência para ele 

fazer isso, para fazer o tanque de peixe? Então, todo o processo tem que ser discutido com a 

comunidade. Não temos um modelo. Tem que ser discutido isso daí. 

Liliane: E com relação a Comunidade do Ambé, tem algumas atividades que são licenciadas 

ali no entorno, na área que eles requerem no entorno da vila, quais informações você poderia 

me dar sobre isso? 

Entrevistado: Lá tem posse, tem propriedade, tem terra pública e tem propriedade particular. 

Tanto a propriedade particular como a posse para ter licença eles têm que ter um documento 

oficial. De propriedade é um documento emitido por um órgão oficial registrado em cartório. 

A posse quem tem licença é quem tem título de domínio expedido pelo INCRA, que na época 

há muitos atrás... trouxe esse documento que se chama “sucessória”, “transmissão sucessória”, 

de transmitente, que eu compro de você, mas você não tem a posse ou cidadão que ele tinha o 

documento há muitos anos atrás, quando recebeu do INCRA, em 1980, que foram transmitidas 

as posses, aí eu cheguei... vou no órgão ambiental e com aquele documento o órgão ambiental 

aceita e faz a licença. Ele faz o georreferenciamento e aceita como licença, porque é um 

documento oficial, porque não faz a licença quando não tem nenhum documento. Mas como 

tem uma licença lá, eu acredito... 

Liliane: Lá nessa área que eu observei tem algumas licenças que foram expedidas no nome de 

Wilton Santos Teixeira... 

Entrevistado: Ele tem uma propriedade lá... 
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Liliane: Para o plantio de grãos. Essas licenças têm um prazo e essa que observei é até 2019... 

A cada dois anos tem que renovar as licenças ou a renovação é automática? 

Entrevistado: Não, o prazo da norma é até seis anos, mas ele tem que atualizar, tem que pagar 

uma taxa anual. Aí depende muito. O prazo máximo é seis anos, mas tem licença que tem dois 

anos, tem licença que tem três, licença que tem quatro. Varia muito da atividade, do 

empreendimento, da situação, o máximo da licença dada é seis. Pois é, o caso do Wilton, passou 

por mim uma vez o processo de licenciamento da área dessa fazenda. É um licenciamento antigo 

de 2007, 2008, era pela SEMA, o IMAP na época nem existia ainda. Eu lembro desse senhor, 

passou esse processo. Só que eu acredito que nem toda a área que ele ocupa é proprietário. 

Liliane: Algumas são posses. 

Entrevistado: Algumas são posses, outras são ocupação. Umas são posses que têm o 

documento precário que comprou do cidadão e outras não tem nada. Então, isso daí é uma 

situação que tem que ver de forma particular. 

Liliane: Pelo estudo fundiário do INCRA aparece o que é posse e o que é propriedade particular 

naquela área. E tem bastante. Muita posse e muita propriedade particular. 

Entrevistado: Já fez o estudo fundiário? 

Liliane: Já. 

Entrevistado: Está bem adiantado então. 

Liliane: Será pulicado [estudo fundiário] e vai aguardar a fase de contestação e os prazos... 

Vocês têm algum setor aqui no IMAP para tratar do assunto fundiário, se houver algum conflito 

fundiário? 

Entrevistado: Não. Nós já pensamos em criar uma comissão de conflito, de mediação e 

conflito, mas não temos ainda um setor, uma ouvidoria, uma comissão para tratar só sobre 

conflito fundiário.  

Liliane: Mas já tomaram conhecimento de muitas situações de pessoas requerendo a mesma 

área? 

Entrevistado: É comum. Tem muito. É comum isso aqui! Aparece muita briga judicial, conflito 

entre posseiros, por causa dessa inércia, dessa insegurança jurídica de quem é o proprietário... 

Nós já brigamos com a união desde 2001... Transferindo as terras, o estado conflita com a União 

sobre a propriedade. E o posseiro que está lá também tem conflito lá. Nós não conseguimos 

resolver o problema com a União e a gente não consegue resolver lá. Hoje o que é que a gente 

está fazendo? Quando aparece um problema judicial, a gente está respondendo num nicho que 

a gente não tem competência para atuar porque é área da União. Então, isso está causando uma 

insegurança, um imbróglio jurídico que vai virar uma bomba relógio qualquer hora. Porque 
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você não é o senhor das terras, você não pode regularizar, não pode vistoriar se tiver litígio. 

Isso é comum Liliane, isso é normal. Não sei se eu tô te ajudando com alguma coisa? 

Liliane: Está sim. A minha intenção é entender um pouco do papel do IMAP, de como ele atua 

nessa questão das terras do Amapá e, em particular, como agora ele se aproximou também desse 

eixo de territórios quilombolas, normalmente eu iria consultar só o INCRA, mas como agora o 

IMAP assume também essa função, isso me forçou a me aproximar também do IMAP pra 

entender como funciona ou vai funcionar esse ordenamento, o que vai ser feito a partir de agora. 

Entrevistado: Na verdade, hoje a competência é do IMAP, o que está forçando o INCRA hoje 

é o termo de cooperação. Já mandamos para lá, foi para a procuradoria e tão aguardando para 

homologar. 

Liliane: Para dividir as competências, de que forma o INCRA pode... 

Entrevistado: O que que ele vai fazer. É porque tem várias fases. Tem essa fase do 

levantamento fundiário, tem demarcação, georreferenciamento, desintrusão, avaliação para 

desapropriação. Tem um monte de coisa para fazer ainda.  

Liliane: E a questão do orçamento para atender essa nova demanda que o IMAP tem, será que 

o Estado tem um orçamento específico para isso? 

Entrevistado: Não, nós não temos um programa ação quilombola. 

Liliane: Talvez seja o caso de pensar isso, porque demanda tempo, demanda funcionários, 

demanda orçamento. 

Entrevistado: A gente fez uma proposta no plano de trabalho, na mudança regimental do 

instituto, porque nossa estrutura fundiária hoje: diretoria técnica territorial; coordenadoria de 

patrimônio fundiário que é aqui, eu sou gerente do núcleo de obtenção fundiária com 

arrecadação, transferência das terras; e tem uma outra gerência que é vistoria por ato; e tem 

outra gerência que é do acervo; e tem uma gerência para assentamentos, mas que está na outra 

coordenadoria  na parte da diretoria técnica. Nós não temos uma coordenadoria, uma gerência 

só para tratar de quilombo. Aí, eu que estou assoberbado aqui mexendo com transferência, 

mexendo com quilombo.  Outro servidor... A gente tem pouco corpo técnico e não tem estrutura 

física nem operacional, porque se for contratar pessoas nós não vamos ter equipamentos hoje. 

Não adianta só contratar pessoas, tem que ter equipamento, tem que ter mesas, tem que ter 

armário, impressora... 

Liliane: Estrutura, né? 

Entrevistado: Veículos para atender essa demanda específica...  E com certeza hoje, o Estado 

não está estruturado para recepcionar, por isso que a gente optou por fazer esse termo de 
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cooperação. Eles também não estão, só tem um funcionário, nós temos vários ainda que pode 

cotar para isso aí. O INCRA também contrata, terceiriza. 

Liliane: Daqueles contratos, que o INCRA teve que fazer para acelerar esse processo tinha uma 

empresa chamada DEMANCAP... 

Entrevistado: DEMANCAP, é pelo INCRA. Tem a DEMANCAP e tem uma outra.  

Liliane: Foi mencionado lá nos processos em aberto, aparece a empresa contratada e que estava 

trabalhando naquele estudo fundiário, aí eu fiquei com pendência nessa informação que talvez 

possa ajudar... 

Liliane: Muito bem. Fico grata pela colaboração com a entrevista. 


