
CONSELHEIROS 

MARIA JOZINEIDE LEITE DE ARAÚJO 

URIELSON DUARTE DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO SETORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ 
- CULTURAS POPULARES – 

FESTAS JUNINAS E CARNAVAL/AFRO-AMAPAENSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL - CEPC 
2018 



SUMÁRIO 

I - INTRODUÇÃO 

II – HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA 

2.1. A prática é do invencionismo: 

III - HISTÓRIA DO AMAPÁ E SUA FORMAÇÃO ÉTNICO-CULTURAL  

3.1. Origem do nome 

3.2. Primeiros habitantes 

IV - EIXOS NORTEADORES 

V – CULTURAS POPULARES 

f) CULTURA NEGRA: TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA NO AMAPÁ 

5.1. SEGMENTOS QUE INTEGRAM AS CULTURAS POPULARES NO ESTADO 
DO AMAPÁ 

5.1.1. AFRO-DESCENDENTE/AFRO-AMAPAENSE 

a) A CULTURA NEGRA NO CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO 

a.1) Nível nacional 

a.2) Editais públicos afirmativos 

a.3) Políticas de Cultura Negra nos Estados e Municípios Brasileiros 

a.4) Instrumentos de avanços na luta contra o racismo 

- Nível Nacional 

- Nível Estadual 

- Nível Municipal 

b) PLANO SETORIAL PARA A CULTURA AFRO-AMAPAENSE 

c) CULTURA NEGRA: TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA NO AMAPÁ  

d) QUILOMBOS 

e) RELIGIOSIDADE 

e.1) RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

e.1.1) Candomblé  

e.1.2) Umbanda  

f) DANÇA  

f.1) Batuque 

f.2) Marabaixo 

f.2.1) Marabaixo da zona urbana da capital Macapá  

f.3) Zimba  

f.4) Hip-Hop  



g) REZA  

g.1) Ladainha 

g.2) Folia 

h) ESPORTE 

h.1. Capoeira 

5.1.2. FESTA JUNINA E CARNAVAL 

a) FESTA JUNINA 

a.1. Origem 

a.2. Origem da dança de quadrilha 

a.3. A festa junina do Brasil 

a.4. A festa junina no Amapá 

a.5. Os Santos Juninos 

b) CARNAVAL 

b.1. O carnaval e suas origens 

b.2. Samba/Carnaval  

b.3. Carnaval de Macapá 

b.4. Escolas de Samba 

b.4. ESCOLAS DE SAMBA 

- GRUPO ESPECIAL 

b.4.1. Associação Recreativa Piratas da Batucada 

b.4.2. Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho 

b.4.3. Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela 

b.4.4. Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados 

b.4.5. Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal 

b.4.6. Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá 

faltam duas escolas Soli – Império do Povo  

- GRUPO DE ACESSO 

b.4.7. Mocidade Independente Império da Zona Norte 

b.4.8. Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha 

6. DIRETRIZES GERAIS 

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DA CULTURA AFRO-AMAPAENSE 

8. OBJETIVOS GERAIS 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA CULTURA AFRO-AMAPAENSE  



10. METAS E AÇÕES 

11. DEFINIÇÕES 

12. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

13. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

15. CALENDÁRIO DE FESTAS POPULARES DO AMAPÁ 

16. REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I - INTRODUÇÃO 

No Brasil, o conceito de cidadania cultural ganhou destaque com a Constituição de 
1988. A cultura conquistou naquele momento um patamar de relevância política sem 
precedentes, eis que foi reconhecida a importância do pleno exercício dos direitos 
culturais e a necessidade de garantir o acesso às fontes da cultura nacional. Assim, 
reafirmou-se a responsabilidade do Estado em adotar políticas públicas de 
valorização, proteção e desenvolvimento do patrimônio cultural brasileiro.  

Em diálogo permanente com a sociedade, o Estado passou a ter o dever de formular 
diretrizes para a cultura, planejar, adotar, financiar, regular, acompanhar e avaliar 
ações e programas culturais. Já em 2005, foi acrescentado o parágrafo 3º no artigo 
125 da Constituição Federal que determinou a criação do Plano Nacional de Cultura 
(PNC).  

A META do Plano Nacional de Cultura, proposto pelo CNPC (Conselho Nacional de 
Políticas Culturais) demanda a instalação de colegiados e a elaboração de planos de 
cultura com metas e sistemas de monitoramento definidos para todos os setores 
representados no CNPC, via trabalho colaborativo desenvolvido pelas Cidades, 
Estados e Governo Federal, levando em conta as especificidades dos segmentos e 
a diversidade da cultura brasileira.  

Portanto, os Planos Setoriais foram criados para garantir que tópicos específicos de 
cada setor cultural sejam observados e atendidos pelas políticas públicas e sua 
implantação está prevista no Plano Nacional de Cultura por meio de ações e metas 
que demandam a estruturação de um amplo sistema de discussão e reflexão 
coletiva sobre a atual situação de cada setor. 

O Plano Setorial das Culturas Populares - PSCP é vinculado ao Plano Nacional de 
Cultura e prevê o desenvolvimento de ações voltadas para a proteção, a promoção, 
o fortalecimento e a valorização das culturas populares. O Plano foi projetado para 
ser executado em dez anos, devendo ser submetido a avaliações bianuais, em cujos 
momentos os seus rumos poderão ser revistos e adequados visando atender às 
demandas e necessidades dos mestres, mestras, grupos e comunidades praticantes 
das culturas populares. 

O Plano Nacional é produto de um amplo processo de participação social e de 
negociações estabelecidas entre a sociedade civil e o Conselho Nacional de 
Políticas Culturais, marcado especialmente pela realização de dois Seminários 
Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas Populares (2005 e 2006), duas 
Conferências Nacionais de Cultura (2006 e 2010) e da Pré-Conferência Setorial de 
Culturas Populares (2010). Em dezembro desse mesmo ano, o Plano Setorial foi 
aprovado em reunião ordinária do Colegiado Setorial de Culturas Populares. 

No Estado do Amapá iniciou-se a construção do Plano Estadual da Setorial das 
Culturas Populares - PESCP, estas, por sua vez, representadas pelos seguimentos 
afro-descendente/afro amapaense, festa junina e carnaval. É uma situação 
atípica considerando que são seguimentos com especificidades distintas, com a 
maior amplitude do seguimento cultural amapaense, a exemplo da cultura afro, em 
cujo seguimento encontra-se inserida a capoeira, religiões de matrizes africanas 
(candomblé e umbanda), dança (marabaixo, batuque, zimba, sairé, hip hop), 
culinária, cantos e contos, rezas (ladainha e folia) etc.. Contudo, no que pese a 
amplitude dos seguimentos aqui referendados, estes são representados por uma 
única cadeira no Conselho Estadual de Política Cultural, razão de este trabalho se 

http://pnc.culturadigital.br/


constituir em um grande desafio com o propósito de não ocasionar prejuízo a 
qualquer dos seguimentos. Para tanto, o Conselho de Cultura tem papel 
fundamental na construção deste planejamento conjuntamente com a sociedade civil 
amapaense e os agentes culturais. 

Ao desenvolver uma política de valorização e fortalecimento das culturas populares, 
o Conselho Estadual de Política Cultural – CEPC, reconhece a contribuição de tais 
culturas para a diversidade cultural do Estado do Amapá, além de promover a 
institucionalização das políticas públicas e criar condições para o exercício da 
cidadania cultural destes grupos. E é isso que buscamos reconhecer em nosso 
torrão: assentar uma política pública valorizando as tradições populares. 

O trabalho foi desenvolvido através de escutas à população interessada, bem como 
pela coletânea de dados em sites e em obras já publicadas, em especial, à obra 
intitulada “A Cultura Negra do Amapá – História, Tradição e Políticas Públicas”, 
de autoria do professor/escritor Alci Jackson Soares da Silva, cuja obra é de grande 
relevância para conhecimento da sociedade, eis que completa para o fim ao qual se 
propôs.  

II – HISTÓRIA DA CULTURA BRASILEIRA 

O exemplo dos projetos que acompanham a racionalização iluminista imposta pela 
modernização geraram códigos artísticos que impossibilitam, cada vez mais, o 
acesso da pessoa comum às produções simbólicas oficialmente consideradas 
legítimas. Foram os colonizadores europeus que formataram o Estado que legitima o 
fazer artístico, e como únicos agentes legitimadores, eles pretendiam (e ainda 
pretendem) manter sua distinção em relação às outras origens étnico-raciais, e 
fazem isso por meio do monopólio dos códigos estéticos, que passam a ser 
oficialmente considerados como superiores - ou eruditos - quando se referem à 
produção artística de origem eurocêntrica, mas quando se trata dos códigos 
estéticos de outras origens étnicas e raciais, neste caso passam a ser tratadas 
apenas como “populares”. Como os agentes legitimadores estatais não 
consideravam a diversidade em seus projetos de modernidade cultural, estes 
sempre se realizaram excluindo a produção cultural da maioria da população. 

A história da cultura e arte luso-brasileira é demarcada pela chegada da Corte 
Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808. Diante da nova condição da sede do 
governo metropolitano, a colônia americana passou por uma importante 
reestruturação político- administrativa dando início à construção do aparato 
burocrático-estatal necessário para atender às novas exigências da sede da Coroa 
Portuguesa. Como parte da (re)estruturação administrativa e política, em 1816, D. 
João VI contrata um grupo de artistas franceses encarregados de implantar a 
Academia de Belas Artes, cujo objetivo era o ensino e a propagação das artes e 
ofícios artísticos segundo os modelos vigentes na Europa. A missão francesa 
oficializa a arte produzida segundo o gosto do governante e relega a planos 
inferiores todas as demais produções artísticas fruto da diversidade cultural 
brasileira. 

A história registra esse período como de grande efervescência cultural, mas, 
analisada pela ótica da dominação cultural, a história da arte brasileira torna-se 
ambígua. Se a política oficial para a cultura registra em nossa história alguns 
governantes como grandes incentivadores e financiadores das artes, como por 
exemplo Don João VI (artes plásticas – Escola Nacional de Belas Artes), Don Pedro 
II (ópera e fotografia), Presidente Getúlio Vargas (literatura, inclusive Monteiro 
Lobato, e cinema - Atlântida) e Presidente Geisel (música e cinema), dentre outros, a 



política aqui aplicada, inclusive, a cultural, também é responsável pela imposição de 
uma identidade única, hegemônica, dominadora e opressora. Deste modo, a história 
da arte brasileira pode ser entendida como fruto da tensão e do embate entre a 
manutenção de identidades culturais diversificadas frente à hegemonia da herança 
da modernidade europeia, ou, como ocorre na contemporaneidade, com a expansão 
da sociedade de consumo estadunidense no mundo neoliberal do mercado 
globalizado, em constante conflito com identidades dos povos dominados, 
escravizados ou imigrantes. 

De acordo com a sistematização feita por Marilena Chauí (Cultura e Democracia, o 
discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez, 2007), a trajetória recente da 
política cultural brasileira pode ser resumida assim: 

1. No Estado Novo, a cultura oficial foi produzida pelo Estado como forma 
de justificar o regime político ditatorial; 

2. No final dos anos 1950 e início dos 1960, o Estado fomentou uma  
cultura pedagógica e populista, que dividiu a cultura entre a de elite e a 
popular; 

3. Na ditadura dos anos 1960/1970, o regime volta a fomentar a produção 
artística e cultural em razão do poder ditatorial dos governantes; 

4. E, em meados dos anos 80, com a minimização neoliberal do papel do 
Estado no plano da cultura, seguiram-se as regras e ditames do 
mercado e indústria cultural. 

2.1. A prática é do invencionismo: 

A política cultural brasileira transmite esse invencionismo como um DNA cultural, 
que tenta inventar uma tradição artística e cultural que lhe aproxime, pela aparência, 
de identidades que lhe são estranhas. Conforme norteia Chauí, reiteramos: 

(...) a recusa de três tradições principais que, em diferentes conjunturas, 
consolidaram-se nos órgãos públicos de cultura: a cultura oficial produzida 
pelo Estado, a populista e a neoliberal. A primeira coloca o poder público na 
qualidade de sujeito cultural e, portanto de produtor de cultura, 
determinando para a sociedade formas e conteúdos culturais definidos pelo 
grupo dirigente, com a finalidade de reforçar sua própria ideologia, 
legitimando-a através da cultura.[...] A tradição populista, mais forte nos final 
dos anos 50 e início dos anos 60, pretende que o órgão público de cultura 
tenha papel pedagógico sobre as massa populares, apropriando-se da 
cultura popular para, depois transforma-la, desenvolve-la em sua “verdade 
verdadeira” ao “povo”. O centro desta operação é cultura de elite e cultura 
popular [...]Finalmente, a tradição neoliberal, que começa deixar raízes 
desde meados dos anos 80, minimiza o papel do Estado no campo da 
cultura: enfatiza apenas o encargo estatal com o patrimônio histórico 
enquanto monumentalidade oficial celebrativa do próprio Estado e coloca os 
órgãos públicos de cultura a serviço de conteúdos e padrões definidos pela 
indústria cultural e seu mercado .(CHAUÍ, 1992, p.1). 

A luz destas tradições o Ministério da Cultura só foi criado em 1985, através do 
Decreto n. 91.144 de 15 de março daquele ano. Reconhecia-se, assim, a autonomia 
e a importância desta área fundamental, até então tratada em conjunto com a 
educação. Neste momento, a lógica era simplesmente o incentivo financeiro de 
projetos, Lei Sarney, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual a perdurarem até hoje. 



A fragilidade da cultura é que, na visão política dos governantes, o enxugamento 
neoliberal da máquina de Estado permite a fusão de “cultura, esporte e lazer” em 
super-secretaria, vinculada ao gabinete da primeira dama para diminuir gastos com 
salários. Além disso, que ocorre em pleno século XXI, vale lembrar que entre 1990 e 
1991, o Ministério da Cultura foi extinto e instituiu-se a função de Secretário da 
Cultura da Presidência da República. 

Nos últimos 12 anos, a partir da posse de Gilberto Gil como Ministro da Cultura, 
ocorreu: 

(...) um amadurecimento institucional do Ministério da Cultura e 
desenvolvimento orgânico das políticas públicas de cultura, incorporando 
outros princípios e conceitos, como a diversidade, as identidades, a 
valorização das culturas populares, indígenas e tradicionais, a cultura digital, 
o patrimônio imaterial e a interfase com outras áreas, como a educação, 
saúde, meio ambiente, arquitetura e urbanismo, e economia. Configura-se 
um fenômeno que proporciona a expansão dos sujeitos, temas, segmentos 
e alcance dessas políticas para além da simples lógica de financiamento. 
(VARELLA, 2014, p. 176.) 

III - HISTÓRIA DO AMAPÁ E SUA FORMAÇÃO ÉTNICO-CULTURAL  

3.1. Origem do nome 

A origem do nome do Estado é controversa. Na língua tupi, o nome "amapá" 
significaria "o lugar da chuva" (ama, "chuva" e paba, "lugar", "estância", "morada"). 
Segundo a tradição, porém, o nome teria vindo do nheengatu, significando "terra que 
acaba" ou "ilha". 

Segundo outros, a palavra "amapá" é de origem aruaque (Revista Galileu. Índios, 
santos e geografia, por Giovana Girardi) e se referiria ao amapazeiro (Hancornia 
amapa), uma árvore típica da região pertencente à família das Apocináceas. O 
amapazeiro produz um fruto roxo, saboroso, em formato de maçã, de onde é 
extraído o "leite de amapá" usado na medicina popular como fortificante, estimulante 
do apetite e também no tratamento de doenças respiratórias e gastrite. A espécie 
encontra-se ameaçada, dada a sua exploração predatória para extração da seiva 
(NAVARRO, E. A. Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil. São 
Paulo. Global. 2013. p. 542). 

Ainda segundo o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro, "Amapá" deriva 
de amapá, termo da língua geral setentrional que designa uma espécie de árvore 
apocinácea (FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª edição. 
Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1986. p. 98). 

O Dicionário Aurélio chama de "amapá" a espécie Parahancornia amapa, da família 
das apocináceas (História do Amapá. Wikipédia, a enciclopédia livre. 17 de maio de 
2016). 

3.2. Primeiros habitantes 

Os primeiros habitantes do atual Amapá eram indígenas das etnias waiãpi, palikur, 
maracá-cunani e tucuju, incluídos nos troncos linguísticos aruaque e caribe 
(Wikipédia, a enciclopédia livre, 17 de maio de 2016). Vestígios da ocupação 
humana pré-colombiana podem ser verificados nos sítios arqueológicos de 
cerâmicas maracá-cunani e no Parque Arqueológico do Solstício, a "Stonehenge do 
Amapá", em Calçoene, que data de pelo menos 2000 anos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nheengatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuaruaque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_(revista)
http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT498531-1716-5,00.html
http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT498531-1716-5,00.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apocin%C3%A1ceas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupin%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_de_Almeida_Navarro
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_geral_setentrional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1-amargoso
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hist%C3%B3ria_do_Amap%C3%A1&oldid=45637969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waj%C3%A3pi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palicures
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tronco_lingu%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_aruaques
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_caribes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_do_Solst%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A7oene


Os portugueses prosseguiram com a obra de desbravamento das terras e catequese 
dos índios, e assim fundaram-se missões franciscanas e jesuíticas.  

A maior concentração de russos no Estado foi na região conhecida como 
Contestado, hoje o município de Calçoene. Uma comunidade de colonos russos foi 
fundada em Calçoene em fins do século XIX visando o povoamento do Estado e a 
exploração do ouro descoberto naquela região. 

Outros povos lusitanos vieram ao Estado para lutar contra neerlandeses e britânicos 
no delta do Amazonas e na Capitania do Cabo Norte (Oiapoque). 

Já os primeiros africanos começaram a chegar ao Estado no século XVIII, por volta 
do ano de 1751, representados por servos das famílias de portugueses advindos do 
Maranhão, da Bahia e do Rio de Janeiro que vieram para garantir a posse da região 
conhecida como Capitania do Cabo Norte à Coroa Portuguesa. A entrada de 
população escravizada  despontou em 1765 com a construção da Fortaleza de São 
José; em abril daquele ano, o governo do Grão-Pará mantinha 177 negros 
escravizados trabalhando na Fortaleza de São José de Macapá. Destes alguns 
conseguiram fugir aventurando-se pelo Lago do Curiaú.  

Em 1770, cada uma das 163 famílias de colonos portugueses vindas do Mazagão 
Africana, do atual Marrocos, se instalou com a população escravizada africana às 
margens do Rio Mutuacá, atual vila de Mazagão Velho. Hoje, afrodescendentes 
compõem 8% da população amapaense, parte dos quais habitantes de 
remanescentes de quilombos, sendo o Curiaú a comunidade mais conhecida e a 
primeira no Estado a ser definida oficialmente como comunidade quilombola, em 
1999, cuja área constituiu uma reserva ambiental protegida pela Lei Estadual n.º 
0431 de 1998.  

Segundo dados do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2006), o 
Amapá possui 76,6% de sua composição étnica autodefinida como preto e pardo 
(negro). 

IV - EIXOS NORTEADORES 

O Plano baseia-se em três dimensões de cultura que se complementam: a cultura 
como expressão simbólica; a cultura como direito de cidadania; a cultura 
como potencial para o desenvolvimento econômico. Além destas dimensões, 
também se ressalta no Plano Estadual de Cultura a necessidade de fortalecer os 
processos de gestão e participação social.  

V – CULTURAS POPULARES 

Culturas populares do Brasil, do povo, do(a) brincante, do(a) devoto(a), do(a) 
artesão(ã), do(a) cozinheiro(a) e das brincadeiras. São tantas e incontáveis, 
desconhecidas da sociedade e até pouco tempo invisíveis para o Estado. Não 
sabemos o número de pessoas envolvidas, tampouco a quantidade de 
manifestações. Levantamentos sempre foram realizados por pesquisadores e 
folcloristas, mas não deram conta de apreender esse universo em sua ampla 
dimensão territorial.  

A conformação das culturas populares no Brasil é complexa e diversa, e vem de há 
muito tempo, tendo início com a colonização ibérica, invasões francesa e holandesa, 
as quais trouxeram forçosamente os africanos por meio do comércio da população 
escravizada e travaram com os povos originários lutas pela ocupação das terras, 
pela usurpação dos recursos naturais, e pela imposição de uma cultura de além-mar.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Cabo_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_de_S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_de_S%C3%A3o_Jos%C3%A9_de_Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Jadida
https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Jadida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mutuac%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mazag%C3%A3o_Velho


Na resistência, estes povos criam momentos de folganças, de descanso e de 
devoção, misturando símbolos e ícones católicos para que pudessem se expressar. 
Assimilaram as promessas, os santos, os ritos e, mesmo sem poder entrar nas 
igrejas (até hoje em muitos casos), continuaram suas tradições até os dias atuais. 
Nesse contexto, foi criado um universo simbólico próprio formado pela influência de 
várias culturas, costumes, cores, ritmos, poesias, odores e sabores. Africanos 
mudam o sotaque do português aqui falado; guaranis contribuem com cerca de 
6.000 vocábulos; artesãos e lutiers copiam e recriam violões, violinos, pandeiros, 
flautas, maracás e tambores; criam brinquedos populares, mamulengos que contam 
versões próprias de histórias europeias, africanas e indígenas e muitas outras 
histórias do Brasil. Nessa construção, sem recursos e sem reconhecimento, porém, 
com muita criatividade, recriam em suas manifestações a corte portuguesa; 
menestréis ibéricos tornam-se, repentistas, cordelistas e trovadores, anunciadores 
populares, verdadeiros jornalistas de suas comunidades; imagens de santos, orixás, 
divindades indígenas, protetores de toda a sorte são acompanhadas por multidões 
em suas festas e peregrinações. 

5.1. SEGMENTOS QUE INTEGRAM AS CULTURAS POPULARES NO ESTADO 
DO AMAPÁ 

5.1.1. AFRO-DESCENDENTE/AFRO-AMAPAENSE 

a) A CULTURA NEGRA NO CONTEXTO HISTÓRICO BRASILEIRO 

As comunidades negras estão privadas de equipamentos capazes de valorizar as 
suas culturas e dos benefícios provenientes de suas manifestações culturais, ou 
seja, do capital gerado a partir delas. Sem incentivo para produzir sua arte, proteger 
e difundir sua cultura, artistas e produtores(as) culturais negros(as) são 
excluídos(as) da cena cultural central, sustentada por orçamentos que deveriam ser 
divididos de maneira mais equânime. No entanto, apesar de preterido na alocação 
dos recursos públicos, o segmento acaba por perseverar no exercício de sua arte e 
cultura, ainda que circunscritas às suas comunidades e/ou espaços culturais, com 
pouca ou nenhuma visibilidade social e sem retorno financeiro e estrutural.  

É pelo viés da luta em favor da democratização da cultura e por igualdade racial e 
regional na distribuição do orçamento público que os(as) agentes culturais 
negros(as) querem discutir a política cultural no Brasil e contribuir para que a cultura 
seja efetivamente reconhecida como parte do desenvolvimento humano, social e 
econômico, e que os direitos culturais sejam garantidos aos sujeitos envolvidos nas 
etapas de concepção, formulação, implementação e avaliação da produção cultural. 
É imperativo, ainda, que os agentes envolvidos na cadeia produtiva e formativa da 
cultura compreendam os prejuízos gerados pelo racismo e criem mecanismos de 
promoção da equidade racial, além, é óbvio, de implementarem aqueles já 
existentes, notadamente as políticas de ação afirmativa.  

Informação substancial nas pesquisas que tratam das injustiças sociais que marcam 
o Brasil é que o percentual que distancia negros(as) e brancos(as) do acesso ao 
emprego, à saúde, à educação e à cultura é sempre inferior ao índice de melhoras 
na aquisição destes serviços para a população quando tomada indiscriminadamente, 
pelo menos nas duas últimas décadas. 

Tal constatação nos leva a problematizar a eficiência do padrão de política universal 
instituído no Brasil: - Quais seriam os brasileiros universalmente contemplados pelos 
avanços alcançados no País? O modelo de desenvolvimento social tem conseguido 
alterar hierarquias raciais instituídas?  



Por outro lado, a vinculação da justiça social e do respeito à diversidade cultural ao 
desenvolvimento econômico-social é norma em toda legislação internacional e 
nacional. Vale apontar os nexos entre a Carta Magna do Brasil, aprovada em 1988, 
e a legislação internacional no reconhecimento dos direitos culturais como parte dos 
direitos humanos e fundamentais, conforme os artigos 22 e 27 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 abaixo transcritos: 

Artigo XXII  
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade.  
Artigo XXVII  
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e de 
seus benefícios.  
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais 
decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja 
autor. Desta forma, cabe aos governantes brasileiros garantir que o 
desenvolvimento social caminhe pari passu com a promoção da igualdade 
racial e com o respeito à diversidade cultural, inclusive por meio da 
experimentação de paradigmas políticos transformadores que demonstrem 
capacidade de assegurar direitos para TODOS, indiscriminadamente. 

Desta forma, cabe aos governantes brasileiros garantir que o desenvolvimento social 
caminhe, pari passu, com a promoção da igualdade racial e com o respeito à 
diversidade cultural, inclusive por meio da experimentação de paradigmas políticos 
transformadores que demonstrem a capacidade de assegurar direitos para 
TODOSA(AS), indiscriminadamente.  

Nesse sentido, dados resultantes de pesquisas realizadas por órgãos públicos, a 
exemplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da 
Educação (MEC) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), demonstram 
realidade diferenciada entre os(as) brasileiros(as) negros(as) e brancos(as), 
atestando, portanto, a ineficácia das políticas públicas denominadas universais na 
redução da histórica desigualdade entre os dois grupos.  

Foi com o propósito de alterar o quadro acima que o Governo Federal instituiu a 
adoção de cotas – e um dos principais mecanismos de implementação da Política 
Afirmativa – para o ingresso de negros(as) nas universidades públicas brasileiras. 
Cotas raciais não foram a primeira experiência de política afirmativa do Estado 
brasileiro dirigidas a um segmento populacional em desvantagem social, já que 
antes dessas já haviam sido adotadas cotas para a admissão de pessoas com 
deficiência no serviço público e para garantir a participação de mulheres no processo 
eleitoral.  

Quanto ao primeiro processo, as estatísticas divulgam que, no Brasil, o acesso da 
maioria da população aos bancos universitários é limitado, conforme constatado no 
Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001-2010:  

No conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos índices mais 
baixos de acesso à educação superior, mesmo quando se leva em 
consideração o setor privado. Assim, a porcentagem de matriculados na 
educação superior brasileira em relação à população de 18 a 24 anos é de 
menos de 12%, comparando-se desfavoravelmente com os índices de outros 
países do continente. (…) o Brasil continua em situação desfavorável frente 
ao Chile (20,6%), à Venezuela (26%) e à Bolívia (20,6%).  



O PNE 2001-2010 foi instituído pela Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 
momento ápice dos debates em torno da adoção de políticas afirmativas, 
especialmente por meio das cotas raciais no ensino superior.  

Um rápido olhar no retrovisor nos traz registros das iniciativas brasileiras no combate 
ao racismo e na promoção da igualdade racial, frutos das demandas e pressões dos 
movimentos sociais – enfaticamente as organizações negras. Foi assim que a 
Constituinte de 1988 criminalizou o racismo e instou o Estado a proteger as 
manifestações culturais negras, dentre outros avanços.  

No campo da sociedade civil houve a consolidação das iniciativas de cursos 
preparatórios ao vestibular para alunos(as) negros(as) e a realização da “Marcha 
Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida” que apresentou 
dentre outras propostas, a adoção de medidas reparatórias para a população negra 
brasileira. Esses, portanto, são sinais contundentes do protagonismo negro.  

No ano seguinte a Marcha, em 1996, quando o presidente Fernando Henrique 
Cardoso instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com a finalidade de criar 
diretrizes para a valorização da população negra. Naquele ano, na abertura do 
Seminário Internacional “Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa nos 
Estados democráticos modernos”, o presidente FHC assumiu a existência do 
racismo no Brasil e conclamou a sociedade a ajudar o Estado a superá-lo.  

Paralelamente a essas iniciativas, o governo brasileiro reconhecia em fóruns 
internacionais a persistência de desigualdades baseadas em gênero e raça. 

Sendo assim, a participação do Brasil na “III Conferência Mundial Contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas”, realizada em 2001, em 
Durban, África do Sul, teve resultado previsível. O País assinou a Declaração de 
Durban, comprometendo-se a trabalhar pela efetivação de suas metas, das quais 
consta a de nº 108 abaixo transcrita:  

Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou 
medidas positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata com o intuito de promover sua plena 
integração na sociedade. (Declaração de Durban e Plano de Ação. Brasília. 
Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura. 2001, pg. 37) 

É nesse sentido que o País aprovou uma série de leis que visam a implantação de 
políticas públicas afirmativas com recorte racial. Diversamente da Lei 12.288/2010 
que institui o Estatuto da Igualdade Racial e da Lei n. 12.990/2014 que prevê a 
reserva do percentual de 20% das vagas em concursos públicos da administração 
direta e indireta da União para pessoas negras, é possível mensurar os efeitos das 
cotas no ensino superior que têm mais de uma década de implementação.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.990-2014?OpenDocument


 

O quadro acima (ROSEMBERG; MADSEM, 2011, p. 390 - 424) demonstra o 
aumento significativo da participação de mulheres e homens negros no meio 
acadêmico. 

Para a cultura, a ampliação do ingresso no ensino superior – especialmente para 
segmentos historicamente excluídos desses espaços, tais como as mulheres, os(as) 
indígenas e os(as) negros(as) – comporta diferença significativa. Afinal, conforme 
dados do último SIIC - Sistema de Informações e Indicadores Culturais, a relação 
maior nível de escolaridade/mais consumo de bens culturais é diretamente 
proporcional. 

Os dados relativos à educação são bastante significativos quanto aos seus 
imbricamentos com a cultura. Em geral, quanto maior o grau de escolaridade da 
pessoa de referência da família, maior o gasto com cultura, que cresce com a 
existência de universitários no núcleo familiar. O entrelaçamento fica mais nítido 
quando as despesas são tipificadas. Há, portanto, uma intersecção entre as 
despesas com cultura e os recursos educativos. Nenhum estranhamento! 

Podemos, destarte, assegurar que o descaso para com os direitos culturais coloca 
em risco quaisquer políticas educacionais, encontrando-se expostas ao mesmo risco 
as políticas culturais que não se articulam com os processos educativos. Nesse 
sentido, não se justificam os dígitos que separam os orçamentos estatais nos dois 
setores. Nos anos de 2008 e 2009, enquanto a educação foi responsável por 8,1% e 
8,2% respectivamente do total orçamentário das três esferas governamentais, a 
cultura recebeu no período apenas 0,3% daquele total.  

Mesmo assim, o óbvio se impõe: a cultura fica em quarto lugar no rol das despesas 
familiares, só perdendo para a habitação, alimentação e transporte. As famílias – 
sábias que são - gastam com cultura, certas que assim nutrem o seu nível 
educacional. 

Enfim, para além dos nexos que unem educação e cultura, a digressão sobre 
educação em um texto que objetiva discutir políticas afirmativas no campo cultural 
tem por objetivo destacar que a principal motivação para a adoção de uma política 
afirmativa é contribuir com o cumprimento da meta maior do Estado e de todos os 
seus governos, ou seja, garantir a todos(as) os(as) cidadãos(ãs) o pleno usufruto 
dos seus direitos sem quaisquer tipos de distinção. Não é isso que o sistema 
denominado universal tem promovido. Por isso é preciso revê-lo e buscar 
alternativas que efetivem a tão almejada justiça social. 



É exatamente neste aspecto – a garantia de que as políticas públicas atendam a 
todos(as) sem distinção – que reside o acerto da adoção do recorte racial. Ou a 
sociedade brasileira segue o exemplo da educação, examina os dados desiguais 
apresentados nos últimos censos (e desde sempre), e adota medidas para revertê-
los, ou continuará a reproduzir as desigualdades eternamente. Decodificar esses 
dados com atenção implica em enxergar o lugar que ocupa o pertencimento racial no 
jogo de garantia e negação de direitos em uma sociedade como a brasileira marcada 
pelo racismo. Portanto, garantir os direitos culturais é parte da jornada pela 
promoção da igualdade racial e a democratização do País. 

Conforme o Protocolo de São Pedro, o respeito aos direitos culturais garante que 
toda pessoa tenha acesso aos benefícios da cultura, tais como a) participar na vida 
cultural e artística da comunidade; b) gozar dos benefícios do progresso científico e 
tecnológico; c) beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe 
correspondam em virtude de produções científicas, literárias ou artísticas de sua 
autoria (assinado em 1988, artigo 14º). 

Contraditoriamente, em um País que se orgulha da vivacidade da sua cultura, os 
direitos culturais não são respeitados, especialmente quando se trata dos direitos 
das populações negras. A essas, são negadas possibilidades de criação e difusão 
de sua produção artística; respeito à identidade cultural no ambiente educacional; 
participação na vida cultural; exercício de práticas culturais próprias; livre expressão 
a partir de marcas identitárias; difusão de suas manifestações culturais e artísticas, e 
geração de dividendos pela comercialização de bens artísticos, científicos e/ou 
intelectuais decorrentes da cultura negra. 

A situação acima se opõe a uma legislação nacional que reconhece a imperativa 
necessidade de adotar medidas diferenciadas para grupos vitimados pelo racismo. É 
o caso do Plano Nacional de Cultura (PNC), ao propor estratégias e ações a serem 
desenvolvidas no âmbito dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 
Conforme o PNC é dever do Estado garantir cultura a todos, corrigindo disparidades 
regionais e desigualdades sociais por meio de ações de priorização dos “perfis 
populacionais e identitários historicamente desconsiderados em termos de apoio, 
investimento e interesse comercial”. Para tanto, o PNC determina que sejam 
adotadas medidas no sentido de garantir às populações tradicionais seus direitos 
coletivos, tais como os direitos de imagem, de propriedade intelectual, de 
participação “na elaboração de instrumentos legais que assegurem a repartição 
equitativa dos benefícios resultantes desse mercado.” É importante ressaltar que a 
proteção aos conhecimentos tradicionais decorre, conforme o PNC, “da importância 
desses saberes no valor agregado aos produtos, serviços e expressões da cultura 
brasileira”. Ainda como estratégia para a atuação estatal, o PCN determina o 
estabelecimento de intercâmbios com o continente africano pela sua “contribuição 
para a formação da população brasileira.” (Tópicos: 1.1.11; 1.4; 1.9.5; 1.9.9; 1.9.10 e 
1.9.11. In: Brasil. Ministério da Cultura. As metas do Plano Nacional de Cultura. São 
Paulo: Instituto Via Pública; Brasília: MinC, 2012, p. 171,173, 177.) 

As recomendações citadas merecem destaque tendo em vista a sua relação direta 
com os princípios das políticas afirmativas de recorte racial no que se refere ao 
reconhecimento de que a situação de restrição de direitos vivenciada por alguns 
segmentos populacionais, como a população negra brasileira, exige do Estado 
medidas específicas de reparação.  

O PNC, no capítulo II, dedicado à diversidade, identifica na formação sociocultural 
brasileira marcas de “encontros étnicos, sincretismos e mestiçagens”, sem ignorar a 



existência de “tensões, dominações e discriminações que permearam e permeiam a 
trajetória do país.” Mais uma vez as estratégias indicam tratamento distinto para 
alguns segmentos, conforme descrito no tópico 2.1: 

Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e 

difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e para os grupos que 

compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles sujeitos à 

discriminação e marginalização: os indígenas, os afro-brasileiros, os 

quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais e moradores de 

zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou degradadas; aqueles que se 

encontram ameaçados devido a processos migratórios, modificações do 

ecossistema, transformações na dinâmica social, territorial, econômica, 

comunicacional e tecnológica; e aqueles discriminados por questões 

étnicas, etárias, religiosas, de gênero, orientação sexual, deficiência física 

ou intelectual e pessoas em sofrimento mental.( Idem, p. 182). Grifo nosso.  

Ainda no segundo capítulo, o PNC reforça a indissociabilidade entre acesso à cultura 
e participação dos detentores das culturas populares na “formulação de programas, 
projetos e ações” que lhe dizem respeito, além de ratificar a Lei n. 10.639/2003 ao 
propor: 

2.1.5 Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação de 

profissionais para o ensino de história, arte e cultura africana, afro-brasileira, 

indígena e de outras comunidades não hegemônicas, bem como das diversas 

expressões culturais e linguagens artísticas. (Idem, p. 182). 

O terceiro capítulo, “Do acesso”, relaciona a exclusão cultural às “acentuadas 
desigualdades socioeconômicas produzidas nas cidades brasileiras, nos meios 
rurais e nos demais territórios em que vivem as populações” e propõe que as ações 
estatais, as fontes de informações, os valores culturais e a oferta de programações e 
exposições sejam diversificadas. O tratamento específico da política cultural para os 
menos assistidos por meio de novas práticas se configura nas estratégias/ações do 
capítulo, a exemplo:  

3.4.8 Fomentar a formação e a manutenção de grupos e organizações coletivas 

de pesquisa, produção e difusão das artes e expressões culturais, 

especialmente em locais habitados por comunidades com maior dificuldade 

de acesso à produção e fruição da cultura. (Idem, p. 194. Grifo nosso). 

Já os próximos capítulos reiteram os anteriores, inclusive fazendo recomendações 
que se aproximam muito da adoção de cotas raciais, também propondo 
diversificação no perfil do corpo técnico especializado e diretivo da cultura, conforme 
descrição do item 4.4.4., abaixo: 

Realizar nas diversas regiões do País seleções públicas para especialização e 

profissionalização das pessoas empregadas no campo artístico e cultural, 

atendendo especialmente os núcleos populacionais marginalizados e 

organizações sociais. 

As propostas que o PNC estabelece, pautadas na concepção de cultura que tem 
servido de fundamentação para projetos, ações, políticas e programas do MinC, em 
suas três dimensões, a simbólica, a cidadã e a econômica, dialogam com a 
perspectiva da ação afirmativa. As recomendações no sentido de criar políticas para 
apoiar os grupos com mais dificuldades no usufruto dos direitos culturais estão de 
acordo com a legislação internacional e nacional, como a Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural promulgada pela UNESCO em 2002, que entende os 
direitos culturais como parte integrante dos direitos humanos; e com destaque a Lei 



n.º 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Com o respectivo 
Estatuto, a responsabilidade do Estado em “garantir à população negra a efetivação 
da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e 
difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica” 
aumenta consideravelmente. Ela estabelece a obrigatoriedade do Estado brasileiro 
em implementar ações afirmativas para a população negra em todas as esferas 
sociais: cultura, educação, empreendedorismo, comunicação, acesso a créditos e 
financiamentos, direito à saúde, trabalho, moradia, dentre outros.  

Há ainda muito a pensar e propor sobre políticas públicas no Brasil. As sugestões no 
campo da cultura afrobrasileira possuem lacunas ainda maiores. As reflexões 
teóricas sobre o tema são acanhadas, bem como a prática de desmembrar 
racialmente os dados das pesquisas do setor cultural, metodologia importante para o 
processo de formulação de políticas públicas. Cabe ressaltar a consideração do item 
raça/cor nos estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (coleção cadernos 
de políticas culturais, vol. 3, pg.100), ambos frutos de parceria com o MinC.  

Mesmo com a inexistência de tal desmembramento, é possível afirmar que o maior 
percentual dos recursos federais para a cultura não é destinado às culturas negras, 
indígenas e/ou outras culturas marginalizadas. Assim, faz-se necessário adotar 
medidas que alterem o quadro atual que destina às manifestações culturais, artistas 
e produtores(as) negros(as), menos de 5% dos recursos distribuídos para a área da 
cultura.  

Diante do exposto e considerando a importância da cultura como formadora da 
identidade nacional e promotora da cidadania, é imperativo que os órgãos do 
Sistema do Ministério da Cultura adotem e estimulem nas demais esferas 
governamentais e no setor privado ações afirmativas no campo da cultura, de forma 
a contribuir para a inclusão, a igualdade e a preservação da cultura afro-brasileira, 
minimizando, dessa forma, os obstáculos ao pleno exercício dos direitos culturais, e 
por conseguinte, o pleno exercício da cidadania. 

Para tanto, a Fundação Cultural Palmares é fundamental. Desde a sua instituição 
em 1988, empenhou-se para formular uma política específica para a cultura afro-
brasileira. Entretanto, este objetivo tem esbarrado em alguns obstáculos, 
principalmente a atuação difusa da própria instituição que até 2003, quando da 
criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República - SEPPIR/PR, era obrigada a acolher todas as demandas da 
população negra organizada nos campos da cultura, saúde, território, educação, 
dentre outros.  

Adicionalmente, a inexistência de uma política particularmente focada na cultura 
afro-brasileira está diretamente relacionada à ausência de balizamento específico 
para o setor, construído a partir das demandas e ações dos sujeitos culturais e 
artísticos afro-brasileiros, em especial as comunidades tradicionais de matriz 
africana e de quilombolas.  

Por fim, os agentes envolvidos na cadeia produtiva e formativa da cultura não 
compreendem suficientemente os prejuízos gerados pelo racismo e escudados 
nesta incompreensão são refratários aos mecanismos de promoção da equidade 
racial, como se pôde observar no embargo às iniciativas de implementação de ações 
afirmativas na cultura por meio dos editais específicos da Secretaria de Audiovisual 
(SAv-MinC), da Fundação Biblioteca Nacional e da Fundação Nacional da Arte 
(FUNARTE), dirigidos a produtores, artistas e pesquisadores negros.  



Mas, é necessário reconhecer que alguns passos importantes foram dados rumo à 
definição de uma política pública para promoção, valorização e fomento da cultura 
afro-brasileira. No âmbito da FCP, a política de proteção ao patrimônio cultural afro-
brasileiro tem enfatizado as comunidades quilombolas. No Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tem havido um movimento na busca de maior 
efetividade na política de registro e tombamento das expressões culturais de 
comunidades tradicionais de matriz africana. Na Secretaria de Cidadania e 
Diversidade Cultural (SCDC-MinC) os Pontos de Cultura e Pontos de Memória 
alcançam número crescente de grupos negros. A recente construção da Rede 
Cultura Viva Afro-brasileira é um formato de política pública que notabiliza as 
especificidades da cultura negra, cujo desenho se consolida como um programa de 
base comunitária que fortalece a articulação dos Pontos de Cultura afro-brasileiros. 
Ainda no escopo das realizações do MinC, os editais de ação afirmativa para artistas 
e produtores(as) negros(as) de 2013 são fruto do aprofundamento e 
amadurecimento do diálogo entre este e a SEPPIR/PR.  

Resta a pergunta: - o que temos de política específica para as expressões culturais e 
artísticas afro-brasileiras nos estados e municípios? O Plano Setorial para a Cultura 
Afro-brasileira poderá auxiliar na resposta com base nos insumos extraídos dos 
marcos regulatórios à disposição, dentre os quais:  

a.1. Nível nacional: em 2005 o Conselho Nacional de Política Cultural é 
remodelado, e somente no final de 2012 que, a duras penas e com tantas outras 
dificuldades regionais, constituiu-se e elegeu-se o PRIMEIRO Colegiado Setorial 
de Culturas Afro-Brasileiras do CNPC, que foi composto por 25 representantes 
de quatro das cinco regiões administrativas do Brasil. 

A esse respeito, o Núcleo de Pesquisa “Relações Raciais: Memória, Identidade e 
Imaginário” da PUC SP que estuda as relações raciais no Brasil desde 1990 
escreve: 

Existem estudos sobre relações raciais no Brasil que mostram que há uma 
disputa entre duas grandes correntes, de um lado, uma que identifica 
harmonia nas relações sociais e, de outro, uma que afirma que há racismo 
no país. O racismo, aqui, é definido como uma “[...] crença na existência das 
raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o 
moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural”. (MUNANGA, 2000, p.24). 
Grande parte dos estudiosos das relações raciais concorda com essa 
definição, tais como: Hasenbalg (2005), Paixão (2006) e Guimarães (2004). 
Para este último, “racismo, em primeiro lugar, é referido como sendo uma 
doutrina, quer se queira científica, quer não, que prega a existência de raças 
humanas com diferentes qualidades e habilidades, ordenadas de tal modo 
que as raças formem um gradiente hierárquico de qualidades morais, 
psicológicas, físicas e intelectuais. [...] Além de doutrina, o racismo é 
também referido como sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos 
instruídos pela ideia de raça e superioridade racial, seja no plano moral, 
estético, físico ou intelectual” (GUIMARÃES, 2004, p.17)”. 

Inúmeros marcos legais existem com o objetivo de promover, fazer fruir e 
salvaguardar a cultura negra brasileira. O Princípio Fundamental da Constituição da 
República Federativa do Brasil que no inciso IV do artigo 3º. diz: “promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação”, reafirmando que no tema do racismo, não existe meio termo ou 
caminho do meio, uma sociedade é racista ou não é! 

Ainda a respaldar esta certeza, tem-se o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 
12.288/2010), as Leis n.ºs 10.649/2003 e 11.645/2008 que incluem no currículo 



oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”; pelo Decreto Federal n. 6040/2007 que institui a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais; pela Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais da UNESCO ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 
Legislativo 485//2006, da Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais e 
Resolução referente à ação da OIT, do I Plano Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 
coordenado pela SEPPIR PR e que agrega os Ministérios do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Meio Ambiente, Saúde, Educação,  Cultura, 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, Fundação Cultural Palmares, Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). 

O primeiro e maior motivo responsável pelas dificuldades em implementar políticas 
públicas para cultura negra no Brasil certamente é o racismo, e para avançar deve-
se assumir isto como princípio norteador. 

Com esse intuito, o Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira do CNPC/Minc 
criou no Conselho Nacional de Políticas Culturais as cadeiras de cultura 
quilombola, capoeira, hip hop e povos tradicionais de matriz africana, publicada 
no Diário Oficial da União com a Recomendação nº. 6, de 31 de julho de 2013. 
Pautou-se a partir daí o debate acerca do racismo em todas as reuniões do 
Conselho Nacional de Política Cultural de 2013 e 2014, uma delas com a presença 
da Ministra Luiza Bairros, à época, pertencente à Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. 

Além da proposta de ampliação das cadeiras, o primeiro Colegiado Setorial de 
Culturas Afro-Brasileiras já assegurou a participação titular de um representante 
da SEPPIR PR e da Fundação Cultural Palmares. 

Nesta perspectiva, o Colegiado Setorial para Cultura Afro-Brasileira do CNPC/Minc e 
a Fundação Cultural Palmares decidiram realizar consultas públicas presenciais e 
digitais. Construiu-se um Caderno de Diálogos vastamente distribuído pelo País, 
tanto nas cidades em que estiveram presencialmente fomentando o debate, quanto 
pelos correios e pelo aproveitamento de agendas outras pautadas pelo Colegiado e 
pela FCP, bem como por uma plataforma virtual para auxiliar todos os interessados 
em oferecer subsídios para a construção do Plano. 

Durante um ano percorre-se 20 (vinte) Estados e o Distrito Federal, totalizando 24 
cidades. Apoiados pelos temas contidos no Caderno de Diálogos como Políticas 
Afirmativas na Cultura, o Plano Setorial para a Cultura Afro-Brasileira e o Plano 
Nacional de Cultura, Interfaces da Cultura Negra e os Povos Tradicionais de Matriz 
Africana, Direitos Culturais Quilombolas, Participação Negra nos Fóruns de Cultura e 
Protagonismo da Juventude na Arte e Cultura Negra, com 126 contribuições 
enviadas por meio digital e outra centena recolhida nas reuniões presenciais. 

Além disso, outras ações e suas degravações também foram utilizadas na 
construção do Plano, como Debate Rota da Capoeira (AL), Debate Papo Educação 
Quilombola (DF), Consulta Pública e livro Africanidades e Relações Raciais: 
Insumos para Políticas Públicas na Área do Livro, Ciclo de Palestras Conheça Mais 
(CE, AP, MG, SC, AC), Fórum de Cultura Negra/Teia da Diversidade 2014 (RN), 
Encontro das Culturas Populares e Tradicionais (SP), dentre outros. 



Nas consultas foram recorrentes duas solicitações – recursos e espaços de diálogo 
–. O Governo Federal deve investir de poder e oferecer condições, não só de 
orçamento, mas também de capacitação técnica para o quadro funcional que 
permita à Fundação Cultural Palmares constituir-se como território institucional da 
cultura afro-brasileira e não só como lugar da obtenção de recursos financeiros para 
determinadas ações. O Sistema Minc e todos os Ministérios devem trabalhar 
para/com as culturas afro-brasileiras de modo transversal, intersetorial e dialógico. 

O racismo institucional e todas as suas formas de atuação foram apontados como o 
principal motivo da invisibilidade da arte e da cultura negra no Brasil. Foi constatado 
que em alguns Estados como Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Pará, Ceará e 
Rio Grande do Norte instaurou-se a falsa ideia de que não existem população e 
cultura afro-brasileira. Na consulta também foi recorrente a indicação do descaso, do 
reducionismo e do fortalecimento de estereótipos impostos aos fazedores e grupos 
em Estados onde se concentram grande número de afro-brasileiros. 

Não existe quase nenhuma política pública institucional específica para os 
seguimentos da cultura afro-brasileira em todas as regiões do País consultadas. 
Existem, em algumas cidades, conselhos e comissões oficializadas pelo Poder 
Público, que não conseguem, de fato, construir políticas públicas para o segmento 
afro-brasileiro. Ficam restritas a realizações de eventos pontuais, geralmente em 
datas comemorativas (Semana da Consciência Negra) e/ou em festividades como o 
carnaval, onde a arte e a cultura afro-brasileira são tratadas apenas como exóticas e 
populistas. Em pouquíssimas cidades há editais específicos. O formato para 
inscrição dos artistas e grupos é muito burocratizado e os recursos são parcos. 

O fato é que a maioria das ações é realizada pelos artistas, grupos, coletivos, ONGs 
e comunidades afro-brasileiras sem nenhum incentivo do poder público, ao contrário, 
em muitos casos as instituições do governo dificultam a realização das ações, por 
exemplo, quando criminalizam a circulação de grupos negros em ruas e praças fora 
dos períodos ditos “oficiais”, impondo-lhes ainda horário para início e término, 
restringindo limites territoriais ou solicitando cadastros em delegacias de polícia. 

Além de espaços para o diálogo e mais recursos, as soluções apontadas nas 
consultas foram: construir e sedimentar o entendimento dos agentes, instituições 
públicas e de ensino das particularidades de cada uma das expressões artísticas e 
culturais afro-brasileiras; desburocratizar e facilitar o acesso aos editais, prêmios e 
informações; mapear, cadastrar e registrar os artistas e grupos. 

O Plano Nacional de Cultura, portanto, procurou elaborar diretrizes realizáveis para 
os próximos dez anos. Compromissos assumidos pelo Poder Público em todas as 
esferas de governo (federal, estadual e municipal) e pela Sociedade Civil 
Organizada, que não deve ser meramente beneficiária dos planos de cultura, mas 
também fiscalizadora e parceira de suas implementações democráticas. 

a.2. Editais públicos afirmativos 

Em 2012, a FBN, em parceria com a SEPPIR-PR, publicou o Edital de apoio à 
Coedição de Livros de Autores Negros para contemplar 25 (vinte e cinco) propostas 
com o investimento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Nesse mesmo ano a SAV publicou o Edital para Apoio de Curta-Metragem - Curta-
Afirmativo: protagonismo da juventude negra na produção audiovisual, voltado para 
o fomento de 6 (seis) obras audiovisuais de curta-metragem inéditas, com duração 
entre 10 e 15 minutos, produzidas ou dirigidas por jovens negros de 18 a 29 anos. 



Cada curta-metragem recebeu o investimento de R$100.000,00 (cem mil reais), 
totalizando R$600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Em 2014 foi realizada a 3ª Edição do Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-
brasileiras, promovido pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Osvaldo dos 
Santos e Neves (Cadon), em parceria com Petrobras e apoio institucional da FCP. O 
certame premiou 25 projetos de artistas, grupos e companhias de estética negra, 
nos campos da dança, artes visuais, teatro e música. O investimento foi de 
R$2.000.000 (dois milhões de reais). 

Em 2014 foi publicado o Edital Bolsa FUNARTE de Fomento aos artistas e 
produtores negros para contemplar projetos promotores de reflexão, a pesquisa de 
linguagem e a criação nas áreas de artes visuais, circo, dança, música, teatro, 
preservação da memória e artes integradas. O concurso previu a concessão de 45 
(quarenta e cinco) bolsas distribuídas em três módulos. Para o Módulo “A” previu a 
destinação de 15 prêmios de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); para o 
Módulo “B” 12 prêmios de R$80.000,00 (oitenta mil reais) e para o Módulo “C” 18 
prêmios de R$30.000,00 (trinta mil reais). 70 (setenta) projetos foram contemplados 
com os recursos de R$6.000.000, 00 (seis milhões) investidos no edital. 

A SAV publicou a segunda edição do Edital de Apoio para Curta-Metragem – Curta – 
Afirmativo: protagonismo da juventude negra na produção audiovisual, voltado dessa 
vez para 21 (vinte e um) curtas-metragens com duração de 13 minutos e médias- 
metragens com duração de 26 minutos, produzidos e/ou dirigidos por jovens 
negros(as). Ao final foram contemplados 34 (trinta e quatro) propostas com o 
investimento total de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Para além dos editais afirmativos, vale destacar que o Ministério da Cultura ampliou 
sua atuação com a Política de Registro e Tombamento das Expressões Culturais e 
Comunidades Tradicionais de Matriz Africana por meio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), da Rede dos Pontos de Cultura de Matriz 
Africana, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), da instituição 
de Pontos de Memória para Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (pelo 
Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM), da Formação Cultural para Jovens 
Negros(as) (NUFAC), política de responsabilidade da FCP. 

A FCP também publicou a primeira edição do Edital Prêmio de Culturas Afro-
brasileiras, em parceria com a SCDC, voltado para Quilombos, Coletivos Culturais 
Negros e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, bem como as três edições 
(2009, 2010 e 2013) do Edital de Ideias Criativas: 20 de novembro – Dia da 
Consciência Negra, voltado para o apoio de atividades comemorativas atinentes ao 
Dia da Consciência Negra. 

a.3. Políticas de Cultura Negra nos Estados e Municípios Brasileiros 

O ano de 2014 foi marcado pelo diálogo da FCP com a sociedade civil por meio de 
escutas públicas em 17 (dezessete) Estados e municípios visando a participação da 
população negra na construção do Plano Setorial para a Cultura Afro-Brasileira. 
Durante o processo foram evidenciadas poucas iniciativas políticas de valorização e 
preservação da cultura afro-brasileira. 

Em resposta ao quadro encontrado, a FCP, preocupada em motivar a criação e 
ampliação de políticas públicas e com a intenção de saber quais as políticas 
voltadas para esse segmento social estão sendo geridas, tomou a iniciativa de 
buscar informações, mediante ofício enviado aos órgãos de cultura Estaduais e 
municipais e de promoção da igualdade racial. Foram encontradas algumas 



iniciativas importantes, que, mesmo que ainda não se configurem como políticas 
para a cultura afro-brasileira, são iniciativas que de alguma forma têm atendido a 
necessidade desse segmento, ao tempo em que observamos, a inegável força do 
samba, dos afoxés, dos blocos afros e de outras manifestações tradicionais do 
Carnaval no Brasil que evidenciam a marca indelével da cultura de matrizes negras 
na cultura brasileira. 

No País responsável pelo maior carnaval do planeta, apesar dos investimentos do 
Estado para a manutenção dessas raízes culturais serem escassos, existem 
iniciativas voltadas para a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras na 
Festa do Momo. 

As capitais Salvador, Recife e Rio de Janeiro são algumas que contam com apoios 
estatais específicos para os grupos negros numa tentativa de responder às 
demandas desses por investimento público para as manifestações culturais negras 
durante o Carnaval. Em cidades brasileiras onde o Carnaval é tradicional, verificam-
se ações afirmativas que apoiam a manutenção da tradição cultural negra nos 
festejos, bem como as manifestações culturais negras carnavalescas destacadas 
nessa relação, mas tais políticas ainda necessitam de avanço, seguindo o exemplo 
dos Estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo que têm políticas 
de visibilidade nesse sentido, como são exemplificadas nas comemorações citadas a 
seguir. 

Experiência importantes nesse campo é protagonizada pela prefeitura de Macapá no 
Estado do Amapá, onde o Ciclo do Marabaixo tem destaque na programação cultural 
anual e no calendário cultural da cidade, além do importante apoio do Governo do 
Estado às festas tradicionais das comunidades quilombolas, Encontro dos Tambores 
e Virada Afro – Circuito Cultural Amapá Afro (em sua terceira edição), cujos eventos 
têm tem o objetivo de valorizar elementos da cultura negra amapaense, além de 
ofertar capacitações à população e fortalecer a economia local por meio do 
empreendedorismo. 

Porém, a dívida do Estado brasileiro com as manifestações negras ainda é grande, 
pois as manifestações históricas ainda não recebem a devida atenção no campo das 
políticas públicas. 

À guisa de conclusão das ideias aqui desenvolvidas, percebe-se que a partir de 
1988 a população negra conquistou políticas institucionais inclusivas, objeto de lutas 
históricas travadas desde o período da escravidão. Os avanços dessas políticas são 
observados, conforme já mencionado, com a constituição da Fundação Cultural 
Palmares no âmbito da salvaguarda da cultura negra e de combate ao racismo na 
cultura, e da instituição da SEPPIR-PR, no âmbito da promoção de políticas de 
igualdade racial. 

O Ministério da Cultura, em conjunto com o IPHAN, o IBRAM, a FBN, a FUNARTE e 
a FCP, vem efetuando suas contribuições para o fomento, promoção e salvaguarda 
da cultura afro-brasileira. Entretanto, tais ações são insuficientes face à demanda 
histórica e por isso precisam ser consolidadas visando a construção de uma 
sociedade sem racismo na cultura e promotora da igualdade racial. 

A política pública tem como objeto garantir que um número maior de povos e 
comunidades tradicionais e grupos de culturas populares sejam atendidos por ações 
públicas de promoção da diversidade cultural. 

O Ministério da Cultura (MinC) é o coordenador executivo do Plano Nacional de 
Cultura (PNC) e por isso é responsável pelo monitoramento das ações necessárias 



para sua realização. A aprovação do PNC em forma de lei situa a cultura na agenda 
de cidades, de estados, de outros organismos do Governo Federal e da sociedade. 
Por isso, sua execução depende da cooperação de todos, e não apenas do Governo 
Federal, para que seja possível realizar as ações e alcançar as metas. 

a.4. Instrumentos de avanços na luta contra o racismo 

❖ Nível Nacional 
- Decreto-Lei n. 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional, determinando em seu art. 1º, caput, e § 1º:  

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens 
móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 
quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico.  
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte 
integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de inscritos 
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata 
o art. 4º desta Lei.... 

- Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, os quais se referem ao 
patrimônio material e imaterial: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais.  
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional...”. 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira... 

- Decreto Federal n. 3551/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de 
Natureza Imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (aos 
cuidados do IPHAN), e também institui, no mesmo órgão, o Inventário Nacional de 
Referências Culturais; 

- Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO (2003); 

- Leis Federais nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, que incluem no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”; 

- Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais da UNESCO, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 
485/2006; 

- Decreto Federal no. 6040/2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

- Lei Federal n. 12.288, de 20/07/2010, que criou o Estatuto da Igualdade Racial; 

- Decreto 7.387, de 9/12/2010, que estabelece o Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística e visa reconhecer e valorizar as línguas portadoras de 
referências à identidade, ação e memória dos grupos formadores da sociedade 
brasileira; 



- Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à 
ação da Organização Internacional do Trabalho - OIT (2011); 

- I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana (2013/2015), coordenado pela SEPPIR/PR e que 
agrega os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Meio 
Ambiente, Saúde, Educação, Cultura, Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Fundação Cultural 
Palmares, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 

- Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação para as Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro brasileira e Africana (17 de junho de 2004); 

- Guia de Implementação do Estatuto da Igualdade Racial (SEPPIR) – Resultado 
do trabalho do GTI implementado pela SEPPIR em 2011, com o objetivo de avaliar 
as normas do Estatuto e propor medidas para efetivá-lo e identificar artigos que 
demandam regulamentação; 

- PPA (2012-2015): O novo PPA congrega programas temáticos voltados às 
atividades finalísticas e programas de gestão, manutenção e serviços ao 
Estado. Houve um esforço de abordagem sistêmica das desigualdades raciais 
consolidado no documento “Agendas Transversais” que aborda 28 temas, entre eles, 
povos indígenas, políticas para mulheres, idosos(as) e jovens. O tema da igualdade 
racial (de acordo com a leitura da SEPPIR, mais ampliada do que a leitura do 
Ministério do Planejamento) é abordado em 25 programas temáticos, 63 objetivos, 
96 metas e 52 iniciativas e reflete maior participação do tema em políticas setoriais e 
maior envolvimento do Ministério do Planejamento com a temática. 

Além do que, visando superar os desafios existentes, diversas ações foram 
implementadas: participação ativa da FCP no Conselho Nacional de Política Cultural 
– CNPC; realização do Seminário Nacional de Moda e Estética Negra (Belo 
Horizonte, 2013), realização do Seminário Internacional Carnaval, Identidade Negra 
e Economia Criativa, que contou com a participação de artistas e gestores públicos 
da Colômbia, de Trinidad e Tobago, de Barbados e Angola, dos Estados Unidos e do 
Brasil; ciclos de debates sobre manifestações culturais afro-brasileiras; diálogo com 
artistas e produtores negros em diversos momentos, como exercício constante de 
apuro da escuta, e, principalmente quando do embargo dos editais de ação 
afirmativa para artistas e produtores negros(as). É importante destacar ainda que o 
Colegiado Setorial de Cultura Afro-brasileira atingiu a meta de ampliar o número de 
cadeiras no CNPC, conquistando, em 2014, três novos espaços para os segmentos 
quilombola, hip hop e capoeira. Esta conquista é significativa porque enfatiza a 
dimensão da cultura negra na cultura brasileira, pois da forma como o CNPC era 
constituído, seu objetivo de expressar de maneira equânime a diversidade cultural 
do país não se efetivava, uma vez que a pujança da cultura negra na cultura 
brasileira estava ausente. Ganho igualmente significativo para a política cultural 
brasileira foi a adoção da quarta cadeira, a de segurança alimentar, que contou com 
a participação incisiva das baianas de acarajé e das tapioqueiras, que atuaram 
fortemente na qualificação do debate a partir de seus saberes seculares. 

❖ Nível Estadual 
- Secretaria Especial de Políticas para os Afrodescendentes (SEAFRO): criada 
com a missão de formular, articular e coordenar políticas públicas afirmativas de 



promoção da igualdade racial e da proteção dos direitos para os afrodescendentes e 
outras atribuições correlatas;  

- Núcleo de Educação Étnico-Racial (NEER): criado em 2008, pertencente à 
Secretaria de Estado da Educação (SEED): atua de forma contundente e racional, 
promovendo capacitações para os(as) professores(as) da rede pública de ensino, 
concernente às questões que envolvem as Leis n.s 10.639/2003 e 11.645/2008, 
incentivando e provocando discussões para que a legislação pertinente ao negro 
seja executada, bem como combatendo o preconceito e a discriminação racial 
dentro das escolas estaduais do Amapá;  

- Lei Ordinária nº 1258/08: instituiu cota de ação afirmativa para estudantes no 
acesso aos cursos da Universidade do Estado do Amapá- UEAP;  

- Curso de pós-graduação latu sensu: no ano de 2012 o Governo do Estado do 
Amapá numa forma de melhor qualificar os professores quanto às questões étnico-
racial promoveu o curso citado que foi ministrado pela Faculdade Atual de Ensino;  

- Lei n. 0911, de 01/08/05: dispôs sobre a criação do Conselho Estadual de Cultura; 

- Projeto de Lei nº 0119/15-AL: dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura do 
Estado do Amapá, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, 
interrelações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá 
outras providências. 

❖ Nível Municipal 
- Instituto Municipal de Promoção da Igualdade Racial (IMPROIR): tem como 
objetivo principal a criação e a mediação de projetos relacionados à educação, 
trabalho e renda, segurança, questões fundiárias e de saúde da população negra 
com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, além da articulação para 
implementação da Lei n. 10.639/03 que trata da disciplina História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana, e o incentivo à permanência do(a) professor(a) nas 
comunidades rurais e quilombolas do município de Macapá, objetivando garantir a 
continuidade do processo educativo, além de cotas para negros(as) nas prestadoras 
de serviços municipais, como forma de assegurar a equidade no mercado de 
trabalho local, e também o resgate da identidade das comunidades por meio da 
leitura, música, dança e teatro;  

- Lei n. 2.302/2018-PMM: dispõe sobre a reserva aos negros de 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no âmbito municipal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas 
pelo município de Macapá. 

b) PLANO SETORIAL PARA A CULTURA AFRO-AMAPAENSE 

Na construção do Plano Setorial para a cultura afro-amapaense estão envolvidos o 
CEPC e a sociedade civil organizada. O maior desafio é construir políticas 
abrangentes que contemplem a diversidade da cultura afro-amapaense e 
sensibilizem o Estado e municípios para a formulação e implementação de políticas 
específicas para agentes culturais e artistas negros(as), considerando que a 
participação dos bens culturais produzidos por artistas negros(as) no cenário cultural 
amapaense e os recursos públicos investidos nos grupos culturais e nas 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_consolidado.php?iddocumento=20954


comunidades negras é ínfima. Tal realidade reflete a distância entre as pessoas e a 
cultura negra do pleno exercício de seus direitos culturais.  

O desafio maior é construir um Plano que se constitua como um instrumento efetivo 
de enfrentamento ao racismo utilizando a cultura como ferramenta primordial e que 
contemple as expressões das comunidades quilombolas, dos povos e comunidades 
tradicionais de matriz africana, dos grupos e artistas e produtores(as) culturais 
negros(as), da juventude negra em seus diversos matizes, bem como dialogue com 
as especificidades do Estado e dos municípios, além de trabalhar o carnaval e festas 
juninas. 

Democratizar racialmente o campo da produção artística e cultural por meio de 
iniciativas que apoiem estrutural e financeiramente agentes artísticos e culturais afro-
amapaenses e contribuam para a implementação de políticas que promovam e 
financiem ações de equidade racial por meio de iniciativas no campo do fomento, 
produção e especialmente alocação de recursos para os seus agentes, também são 
desafios diuturnos. 

Entendemos que o Plano Setorial para a cultura afro-descendente deverá conter 
ainda, um diagnóstico das políticas de cultura em diálogo com as políticas de 
promoção da igualdade racial, bem como contar com marcos legais, objetivos, 
diretrizes e metas bem definidos para as manifestações conforme informações 
constantes a seguir: 

  

c) CULTURA NEGRA: TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA NO AMAPÁ  

As várias etnias negras quando foram retiradas de sua Mãe-África pelos 
colonizadores trouxeram consigo os seus valores sociais; assim como as suas 
tradições culturais e religiosas.  

d) QUILOMBOS 

Preliminarmente torna-se válido trazer algumas informações a despeito dos 
quilombos, os quais se formaram em locais encontrados pelos negros para refugiar-
se dos seus patrões quando tentavam aventurar-se na procura de liberdade, 
geralmente eram lugares distantes do local onde eram cativos. Fixavam-se e 
procuravam libertar outros(as) negros(as) aprisionados(as) nas fazendas dos 
engenhos de açúcar ou de café ou nas minas de ouro e diamantes. Com isso, 
causavam revoltas nos senhores dos engenhos, nos donos das minas e nos 
senhores do café.  

No entanto, nos dias atuais faz-se necessário ter um pouco mais de atenção sobre o 
significado da palavra “Quilombo”, pois, a época da sua criação o seu significado 



realmente era de refúgio para as pessoas que sofriam algum tipo de coerção e/ou 
escravidão. Entretanto, não existe mais escravidão como no passado e o quilombo 
ou área de remanescente de quilombo possui a enorme missão de perpetuar a 
cultura dos seus antepassados para não perder a sua identidade étnico-cultural.  

Em todo o Estado do Amapá existem 200 comunidades quilombolas identificadas, 
sendo 47 certificadas junto à Fundação Cultural Palmares, e outras 4 (quatro) 
tituladas, ou seja, possuem a área do Quilombo delimitada, os Quilombos do Mel 
da Pedreira e do Conceição do Macacoari foram tituladas pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Quilombo do Curiaú foi titulado 
pela Fundação Cultural Palmares. E, no dia 09 de novembro de 2013 a Comunidade 
de São Raimundo do Pirativa foi reconhecida como Quilombo, elevando para 
quatro o número Quilombos devidamente reconhecidos no Estado do Amapá. 

Abaixo, eis a lista de comunidades quilombolas do Estado do Amapá reconhecidas 
pela Fundação Cultural Palmares como terras de remanescentes de quilombos: 

Nº  Município  Comunidade  
01  Macapá  *Quilombo do Curiaú  
02  Calçoene  Cunani  
03  Macapá  Lagoa dos Índios  
04  Macapá  **Quilombo do Conceição do Macacoari  
05  Macapá  **Quilombo do Mel da Pedreira  
06  Macapá  Ilha Redonda  
07  Macapá  Rosa  
08  Macapá  São José do Mata Fome  
09  Macapá  São Pedro dos Bois  
10  Macapá  Ambé  
11  Macapá  Porto do Abacate  
12  Santana  **Quilombo de São Raimundo do Pirativa  
13  Oiapoque  Kulumbu do Patuazinho  
14  Santana  Engenho do Matapí  
15  Macapá  Curralinho  
16  Macapá  São João do Matapí  
17  Santana  N. Sª. do Desterro dos dois irmãos  
18  Macapá  Ressaca da Pedreira  
19  Macapá  Santo Antônio do Matapi  
20  Santana  Alto Pirativa  
21  Santana  Cinco Chagas  
22  Tartarugalzinho  São Tomé do Aporema  
23  Ferreira Gomes  Igarapé do Palha  
24  Macapá  São josé do Matapi do Porto do Céu  
25  Itaubal do Piririm  São Miguel do Macacoari  
26  Santana  Igarapé do Lago  
27  Macapá  Santa Lúzia do Maruanum I  
28  Macapá  São João do Maruanum II  
29  Laranjal do Jari  São José  

 
E mais: São Francisco do Matapí, Vila Velha do Cassiporé, Lago do Papagaio, Santo 
Antônio da Pedreira, Abacate da Pedreira e Rio Pescado. 

* Titulada pela Fundação Cultural Palmares 
** Tituladas pelo INCRA 

Existem algumas comunidades que produzem além da cultura de subsistência, à 
exemplo da colônia do Matapí que vende os seus produtos (farinha de mandioca, 
batata-doce, feijão de corda e arroz) na capital do Estado. 



A pecuária é muito presente na economia das áreas quilombolas com a criação de 
gado bubalino e bovino, existindo também a criação de caprino e suíno.  

e) RELIGIOSIDADE 

A História de muitas comunidades afrodescendentes e quilombolas do Estado do 
Amapá estão ligadas umbilicalmente à fé religiosa, onde os seus antepassados 
fizeram promessas aos seus “Santos” e, essa graça foi alcançada. Logo, tem que 
fazer festa para agradecer e homenagear “Santo” que se transforma no “Santo 
Padroeiro” dessa Comunidade. 

Vale ressaltar que o Estado do Amapá possui um número expressivo de 
comunidades quilombolas e, na sua maioria são adeptas à “cultura do tambor”, seja 
do marabaixo e/ou do batuque. No entanto, existem algumas, como o Quilombo do 
Mel da Pedreira que segue a religião protestante. 

A cultura afrobrasileira encontra-se presente em todos os cantos do Estado do 
Amapá, isso é o que podemos ver no “Ciclo do Marabaixo” no Município de Macapá; 
no batuque e no marabaixo nas comunidades do Curiaú, Ilha Redonda, Igarapé do 
Lago etc., e nos Municípios de Santana e Mazagão; do zimba em Cunani no 
município de Calçoene, ou seja, participa cultural, social, econômico e 
historicamente do cotidiano dos amapaenses. Em geral, os festejos são agregados 
de festa religiosa (missa católica, ladainha e folia) e festa profana (música 
mecânica). 

Tem-se, ainda, as religiões de matrizes africanas (candomblé e umbanda), cujos 
terreiros se encontram espalhados por todo Estado do Amapá, e segundo “Pai” 
Salvino ultrapassam o número de 300 (trezentos). 

Segundo informações fornecidas gentilmente pelo “Pai” Salvino, o culto afro teve 
como uma das pioneiras a D. Dulce, a qual teve muitas dificuldades em razão da 
discriminação, inclusive esta teria confessado que sofreu perseguição, à época, da 
polícia deste Estado. “Mãe” Dulce foi a fundadora da Federação de Umbandistas, e 
o próprio “Pai” Salvino fora o responsável em trazer o candomblé para o Estado do 
Amapá. 

e.1. RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

e.1.1. Candomblé  

Os primeiros negros trazidos da África para o Brasil, como escravos, provinham de 
Angola e do Congo e foram distribuídos pelas áreas dos canaviais da Bahia e 
Pernambuco. Pertenciam à família Banto, ou Bantu. Estes negros que eram 
desembarcados na cidade de Salvador, pertenciam a muitas tribos ou nações 
importantes, algumas de adiantado grau de cultura, como os jejês, axantis, 
mandingos mandingos e os iorubás, também chamado de Nagôs.  

E foi principalmente dos cultos Iorubás que surgiu no Brasil o Candomblé, ou culto 
aos Orixás.  

Candomblé é uma religião de origem africana, na qual os participantes rezam para 
os seus Orixás. A dança é uma invocação, dessa forma passou a ser considerada “o 
Culto dos Orixás”.  



E, assim como na religião cristã, dentro dos seus templos religiosos, de suas igrejas, 
ocorrem casamentos para sacramentar a união de duas pessoas sob a proteção de 
seus Deuses. O mesmo acontece nos “Templos do Culto Afro”, pois, a crença e a fé 
são inerentes ao ser humano.  

No Amapá o Candomblé é bastante difundido nos inúmeros terreiros espalhados 
pela Cidade de Macapá e municípios, dando continuidade a essa vertente da cultura 
negra, um pouco distorcida em comparação as primeiras manifestações afro-
religiosa praticadas no Brasil, devido essa cultura ser preservada através da 
oralidade. Porém, nunca irá perder o seu significado, fundamental na preservação da 
cultura dos seus antepassados mesmo não sendo o autêntico praticado na Cidade 
Ifé (antiga cidade iorubá no Estado de Osun, no sudoeste da Nigéria), a 900 a.c.  

A estrutura hierárquica de um Terreiro segue a seguinte sequência: existe uma 
autoridade máxima que é o Pai ou a Mãe de Santo, eles são escolhidos pelos 
próprios Orixás para que os cultuem na Terra. Seguido por um “Pai” ou “Mãe 
Pequena” que é o braço direito do “Pai” e/ou “Mãe de Santo” e é normalmente um 
“filho” ou “filha” da Casa. Em seguida, as Ekedes que, são mulheres também 
escolhidas pelos Orixás para deles cuidar e ajudá-los. A seguir, vêm os Ogãs, que 
tocam os atabaques e sacrificam os animais para as oferendas às suas Entidades. 
Ajudam o Babalorixá e/ou Yalorixá nos fundamentos da casa; a Ya Bace, que toma 
conta da cozinha e de todas as comidas dos Santos; a Ya Efun, essa encarregada 
de pintar os Yâos (iniciantes que estão recolhidos para fazerem o Orixá); e, 
finalmente, os “filhos de Santos”, que são as pessoas que “rasparam o Santo”, ou 
melhor rasparam a cabeça para um Santo a pedido deste. Sabendo dessa 
informação através do “Pai” ou a “Mãe de Santos” ao jogar os búzios.  

Assim como para as religiões cristãs Deus criou o céu, a terra, os animais, o ser 
humano, o ar, ou seja, característica Monoteísta, o Candomblé também é 
Monoteísta no que concerne a sua divisão em Nações. Por exemplo, para a Nação 
Ketu o Deus é Olorum, para a Nação Bantu é Nzambi e para a Nação Jeje é Mawu. 
São Nações independentes na prática diária, e em virtude do sincretismo religioso 
existente no Brasil, a maioria dos participantes consideram como sendo o mesmo 
Deus todo poderoso da Igreja Católica. Dessa forma, na mitologia cristã o Deus 
Cristão criou os seus Santos. Assim como, Olorum criou os Orixás, Mawu criou os 
Voduns e Nzambi criou os Nkisis.  

e.1.2. Umbanda  

Existem algumas discussões sobre as origens da Umbanda, pesquisas recentes 
apontam alguns vieses para tentar compreender melhor esse assunto. Para 
determinados pesquisadores a Umbanda é oriunda da África, trazida nos porões dos 
tumbeiros à época da escravidão no Brasil. Porém, para outros pesquisadores o 
processo sincrético que deu origem a Umbanda no Brasil, desenvolveu-se em 
etapas históricas:  

- Africana: resultado da sedimentação de contribuições árabes, egípcias, semíticas, 
indianas, cartagineses, bizantinos, turcos, etc., formando os cultos básicos das 
nações que nos forneceram escravos, deixando “marcas” de sua influência nos 
chamados “puros” cultos africanos. Podemos exemplificar citando o turbante de 
origem indiana, o pano da costa de origem árabe e a figa de origem turca como 
sinais lógicos da presença desses povos dominadores. 



As bases da Umbanda no Brasil começam por volta de 1.530 com a escravatura 
desordenada e em massa de diversos cultos, nações e línguas de negros africanos, 
ocasionando uma mistura de concepções religiosas, à exemplo da influência 
indígena, onde os negros que se embrenhavam nas matas, principalmente os de 
origem bantu que identificaram semelhanças com os seus cultos africanos.  

- A influência do espiritismo: O espiritismo chegou ao Brasil por volta de 1873 e 
contribuiu na formação da religião umbandista, com sua influência doutrinária e 
explicativa dos fenômenos mediúnicos, do Karma, da reencarnação, do conceito de 
espírito-guia e da evangelização da religião através do livro “O Evangelho segundo o 
Espiritismo” de Allan Kardec.  

A Umbanda é autêntica da África ou originária dessa mescla de influências religiosas 
das diversas civilizações citadas na sua suposta composição; foi trazida 
forçosamente para o Brasil e misturou-se com o conhecimento místico religioso dos 
nossos nativos, oriundos da diáspora africana (índio), através da pajelança.  

Conhecer os conceitos da Umbanda, a sua essência, a sua origem, sem dúvida 
nenhuma, é muito importante, porém, para o nosso cotidiano o mais importante 
ainda é mantê-la e procurar quebrar os paradigmas que foram criados contra a 
religião referida. 

f) DANÇA  

Das culturas trazidas pelos negros para o Amapá o marabaixo e o batuque são as 
expressões culturais que mais se realizam no Município de Macapá, Mazagão e em 
praticamente todas as comunidades quilombolas e tradicionais afro, à exemplo do 
Igarapé do Lago situada no Município de Santana, onde o Batuque é proeminente 
em todas as manifestações realizadas na Comunidade. 

f.1. Batuque 

O Batuque é a segunda manifestação cultural tradicional do Amapá, cuja dança é 
praticada com mais intensidade nas zonas rurais de Macapá, a exemplo do 
Quilombo do Curiaú, Mazagão, Igarapé do Lago, Ilha Redonda, São Pedro dos 
Bois etc.  

Segundo a revista informativa denominada de “Tambores no Meio do Mundo: O 
Rufar da Cidadania” publicada pela Secretaria Especial de Políticas para os 
Afrodescendentes (SEAFRO), o “Batuque” teve suas origens no Amapá em 
decorrência do povoamento das Vilas de São José de Macapá e Nova Mazagão, no 
século XVIII, onde diversas famílias foram remanejadas de outras Províncias do 
Brasil para o Grão Pará e Maranhão, assim como do próprio Continente africano, 
especificamente para a Nova Mazagão. Para esta última Vila, as famílias que foram 
remanejadas de Mazagam africana, trouxeram seus negros escravizados com a sua 
cultura do “Tambor”, costumes e crenças religiosas.” 

Ao contrário do Marabaixo, que é o lamento do povo negro através dos seus 
“Ladrões”, o Batuque é alegria, é festa com ritmo forte, onde o homem, na dança, 
protege a sua parceira, sempre a cortejando.  

A cultura afro-brasileira, que vem dos antigos, cuja tradição é continuada pelos seus 
descendentes, foi plantada nos povoados que compõem algumas comunidades afro 



e quilombolas, em cujas manifestações folclóricas são comemoradas com festas 
profanas e religiosas. 

f.2. Marabaixo 

O Marabaixo é a mais autêntica manifestação negra do Amapá; é um ritual que se 
realiza a partir do Domingo de Páscoa.  

Em uma das origens do vocábulo, Marabaixo tem significado de mar acima mar/mar 
abaixo, dando a ideia do movimento dos navios negreiros vindos para o Brasil. No 
caso, os escravos vinham nos porões abaixo do nível do mar; ou ainda, o termo 
Marabaixo seria provavelmente uma palavra com escrita variando de região como 
marabuto ou marabut, do árabe morabit – Saudar os deuses. (DVD – Marabaixo: 
Ciclo de amor, fé esperança)  

O Marabaixo é uma dança que possui uma coreografia própria que segundo as 
pessoas que o praticam afirmam ser a imitação dos passos acorrentados dos negros 
escravizados. Os dançarinos, ora formam filas abraçando uns aos outros, ora 
separados se organizam em filas três a três, mas o que predomina é a “roda do 
Marabaixo”. 

f.2.1. Marabaixo da zona urbana da capital Macapá  

Os eventos acontecem nas “Casas dos Festeiros” são os lugares onde ocorrem os 
festejos religiosos e folclóricos do Marabaixo. Essa prática ocorre na Zona Urbana e 
Rural da capital Macapá, como também em outros municípios do Estado do Amapá.  

O Marabaixo tradicional do centro urbano de Macapá divide-se em cinco grandes 
grupos. No bairro do Laguinho, atualmente Julião Ramos, existem dois grupos: 
Marabaixo da Tia Biló e Marabaixo do Mestre Pavão. No antigo bairro da Favela, 
hoje bairro de Santa Rita e parte do Bairro Central, existem três grupos que são: 
Marabaixo da Tia Gertrudes, Marabaixo da Dona Irene e Marabaixo da Dona 
Dica Congó.  

Em homenagem aos mestres Raimundo e Bruno Ladislau, compositores de “Ladrões 
de Marabaixo”, a casa onde morou o Mestre Julião Ramos transformou-se na 
Associação Folclórica Raimundo Ladislau, mais conhecida como “Casa Festeira 
da Tia Biló”.  Note-se que além das pessoas que compõem o grupo referido, os que 
compõem o “Marabaixo do Mestre Pavão” são descendentes do Mestre Julião 
Ramos. 

No bairro da Favela estão localizados o “Marabaixo da Dona Dica Congó” como 
carinhosamente era chamada por todos que a conheceram. Assim, sempre muito 
contagiante com a sua alegria e a fé na Santíssima Trindade, o “Marabaixo da Dona 
Dica Congó” vai se perpetuando e atravessando as gerações trazendo alegria e 
orgulho para as futuras gerações; o “Marabaixo da Associação Zeca e Bibi Costa 
(AZEBIC)” liderada pela Dona Irene, viúva do senhor Zeca Costa, herdou a 
responsabilidade e o compromisso de dar continuidade ao “Marabaixo da Favela”; 
Finalmente, o Grupo “Berço do Marabaixo”, formado por descendentes de Dona 
Gertrudes Gaia, tem à frente as suas filhas: Maria José Libório, Natalina e Izabel 
que, por sua vez, passaram a honrosa missão de manter viva a cultura do 
“Marabaixo da Favela” para as(os) suas(eus) filhas(os), sobrinhos(as) e netos(as). 
Desta feita, com maestria, a cultura vem sendo passada de geração em geração e 
os seus mantenedores perpetuam-na com originalidade, amor e fé. 



Ainda no bairro do “Laguinho” tem-se o “Grupo de Marabaixo do Artur Sacaca”, 
sendo este neto do saudoso Raimundo dos Santos Souza, o “Sacaca”: é composto 
por uma legião de crianças do bairro mencionado”, onde o espírito da presença de 
nossos ancestrais se revigora em cada criança pertencente ao grupo, o que 
representa a continuidade e perpetuação da cultura do Marabaixo. 

Grupo de Marabaixo “Herdeiros do Marabaixo” localizado no Bairro São José na 
zona norte de Macapá, é composto por pessoas da comunidade afrodescendente da 
Comunidade de Campina Grande (BR 156, Macapá/Jari). 

Sendo uma dança embalada pelos versos improvisados dos “Ladrões de Marabaixo” 
que de forma melódica e poética relatam o sofrimento do cotidiano atroz vivido pelo 
negro no passado, e, assim como no passado nos dias atuais esses versos 
continuam a retratar as dificuldades enfrentadas pelas comunidades negras 
amapaenses.  

Trata-se de um quadro de muita alegria sob o céu estrelado das noites amapaenses, 
onde as cores vivas das vestimentas, as fitas, as flores, tudo contribui colaborando 
para a vivacidade desta dança. Marcados por tambores chamados de caixa de 
marabaixo –que por muitos anos foram confeccionados de forma artesanal pelos 
senhores Joaquim Sussuarana, Zeca Costa e outros – são confeccionados com o 
uso de troncos de pequenas árvores e couro de animais (cobra [sucuriju, jibóia], 
bode, etc.)  

O ladrão do marabaixo é o canto improvisado e rimado composto pelo cantador de 
marabaixo, geralmente relacionado ao seu cotidiano. Também chamado assim em 
razão de um dos cantadores se aproximar e “roubar” a vez de cantar os seus 
improvisos. 

A festa do marabaixo homenageia a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo, 
através de ladainhas e missas que representam a religiosidade; já a dança e o canto 
constituem o lado profano da festividade, e são carregados de tristeza ou de alegria, 
expressando melodiosamente os sentimentos de suas vivências. Inicia no sábado de 
Aleluia na antiga Favela e no Domingo de Páscoa na Igreja de São Benedito, no 
Bairro do Laguinho, terminando no dia 10 de junho. Obedece ao seguinte ritual: 

Cortação do Mastro: cinco semanas após a Páscoa, no sábado, nas proximidades 
da casa do festeiro (pessoa da comunidade que sede o espaço para o marabaixo) 
como preparação para o dia seguinte. 

Domingo do Mastro: os participantes se deslocam até o lugar onde estão os 
mastros, dançando, cantando e soltando fogos e artifícios, portando bandeiras do 
Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade. Em ato contínuo, apanham os 
mastros e os levam para a casa do festeiro.  

Quarta da *Murta: na primeira quarta-feira depois do Domingo do Mastro, os 
participantes quebram a “murta” nas proximidades da Cidade, dançando, cantando e 
soltando foguetes pelas ruas, levando bandeiras do Espírito Santo e/ou da 
Santíssima Trindade; voltam pelo caminho percorrido para guardar a murta, a qual 
servirá para enfeitar o mastro no outro dia.  

*Murta é uma planta com cheiro peculiar que de acordo com a crença do marabaixo espanta os 
“maus olhados” e traz felicidade. 



Quinta-feira da hora: pela manhã, após a escavação do buraco, levanta-se o 
mastro e dança-se o marabaixo durante todo o dia; a partir daí, durante 18 dias 
seguintes são realizadas, na casa do respectivo festeiro, ladainhas em homenagem 
ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. Depois do momento religioso é 
realizada a festa profana regada a muita *gengibirra. 

* Gengibirra:  bebida composta por gengibre ralado, aguardente, açúcar e água. 

Domingo do Espírito Santo: dança-se o marabaixo e as ladainhas continuam por 
mais uma semana.  

Sábado da Trindade: festa dançante.  

Domingo da Trindade: pela manhã, missa na Igreja de São Benedito; à tarde, 
“quebra da murta”, em cujo momento os participantes, empunhando a bandeira 
branca da Santíssima Trindade, dançam marabaixo pelas ruas da cidade soltando 
fogos e artifícios; à noite, rezam a última ladainha em louvor a Santíssima Trindade, 
seguindo-se do baile que termina na segunda do mastro.  

Segunda do mastro: a partir das 06:00 da manhã, escava-se um buraco à frente da 
casa do festeiro, enfeita-se o segundo mastro da murta (este da Santíssima 
Trindade), e ocorre o seu levantamento ao lado do mastro do Divino Espírito Santo. 
Após esse ato, dança-se o marabaixo até às 12h:00 horas, reiniciando-se no 
Domingo do Senhor.  

Domingo do Senhor: Último dia do ciclo anual do marabaixo, dança-se até as 
18h:00 horas quando ocorre uma parada para a derrubada dos 2 (dois) mastros; em 
seguida reinicia-se a dança do marabaixo até altas horas da noite. 

f.3. Zimba  
Manifestação cultural típica do município de Calçoene, é realizada principalmente no 
distrito de Cunani. Sua formação é de círculo e sua composição é de partes. Ao som 
da música os zimbeiros e zimbeiras (denominação dada aos que dançam o zimba) 
movimentam-se de forma contrária ao sentido do relógio.  
Dança de matriz africana em que são utilizados tambores confeccionados pela 
própria comunidade.  

f.4. Hip-Hop  
Segundo o Rapper Jorge Sobral (POCA) o Hip Hop emergiu em meados da década 
de 1970 nos subúrbios negros e latinos de Nova Iorque. Verdadeiros guetos 
enfrentavam diversos problemas de ordem social como pobreza, violência, racismo, 
tráfico de drogas, carência de infraestrutura e de educação, dentre outros. Os jovens 
encontravam na rua o único espaço de lazer e, geralmente entravam num sistema 
de gangues, as quais se confrontavam de maneira violenta na luta pelo domínio 
territorial.  

As gangues funcionavam como um sistema opressor dentro das próprias periferias. 
Porém, neste contexto, nasciam diferentes manifestações artísticas de rua, formas 
próprias ao Movimento de se fazer música, dança, poesia e pintura. Os DJs Afrika 
Bambaataa, Kool Herc e Grand Máster Flash, Grand Wizard Theodore, Grand Mixe 
DST (hoje DXT), Holywood e Pete Jones, entre outros, observaram e participaram 
destas expressões de rua, e começaram a organizar festas nas quais estas 
manifestações tinham espaço – assim nasceram as Black Parties. 



As gangues foram de canalizar a violência em que viviam submersas e, passaram a 
frequentar as festas e dançar break, competir com passos de dança e não mais com 
armas. Essa foi a proposta de Afika Bambaataa, considerado hoje o padrinho da 
cultura Hip Hop.  

Segundo Jorge Sobral, em meados da década de 80, surge o 1º grupo de dança de 
Rua de Macapá, chamado “Cobra Verde”. Composto basicamente por jovens 
negros. “O Cobra Verde” foi pioneiro no estilo, passando a fazer apresentações em 
várias festas. A Praça da Bandeira era o ponto de encontro do grupo.  

Estrategicamente ou não, o fato de se encontrarem na Praça da Bandeira 
representava certa ousadia, pois significava que um grupo de jovens já questionava 
o poder instituído com uma dança irreverente, uma vez que a Praça se localiza entre 
a sede do poder executivo estadual e em frente à sede do poder judiciário.  

No final dos anos 90, essa reunião passa a se transformar em tradição e, dessa 
forma vai incorporar e caracterizar o Hip-Hop no Estado do Amapá. A música, a 
dança e a arte plástica do movimento passam a utilizar o marabaixo e o batuque nas 
suas formas de expressão. Sendo assim, iremos encontrar espaços públicos (Centro 
de Cultura Negra do Amapá) grafitados com grandes ícones da cultura negra 
amapaense. 

Em 2006, o hip-hop amapaense realizou eventos de relevância para a comunidade 
afrodescendente, como por exemplo, a Caminhada Negra no Dia Internacional de 
Luta pela Eliminação da Discriminação Racial – 21 de março; e o Debate sobre 
Violência Policial, Racismo e Direitos Humanos, na sede da Ordem dos Advogados 
do Amapá – OAB/AP.  

Em 2007, o hip-hop presencia a experiência mais focalizada com a negritude local. 
O Afro-Ritmos é uma nova proposta cultural que procura fundir ritmos tradicionais 
negros (marabaixo e batuque) com o hip-hop.  

g) REZA  

A influência religiosa é representa pela ladainha e folia, conforme informações a 
seguir.  

g.1. Ladainha: Uma das grandes referências na reza da ladainha, realizada com 
frequência nos festejos das comunidades rurais e urbanos, pagamento de 
promessas etc., chama-se Sr. JOAQUIM ARAÚJO DA PAIXÃO, conhecido como 
“Carolina”, morador da comunidade do Curiaú, é frequentemente chamado a 
desenvolver esse honroso ministério, o qual vem sendo ensinado para crianças e 
jovens da comunidade.  

 Parte da reza é assim desenvolvida: 

“Um rosário de Maria  
Quem rezar com devoção  
Não morre sem sacramento  
Nem também em confissão  
Assim disse Jesus Cristo  
Quando encontrou Adão!” 



g.2. Folia: Ao encerrar a solenidade da missa e a ladainha tem início a “Folia de São 
Joaquim”; ocorrida na comunidade do Curiaú, composta de músicos que se 
acomodam bem perto do altar onde está a imagem do pai de Maria Santíssima e 
começam afinar os seus instrumentos, esses construídos rusticamente pelos 
próprios membros da comunidade; entre eles podemos citar um tambor, três reco-
reco/rapador, dois joelhos, quatro pandeiros, três violas, e a campa do Mestre Sala, 
Sr. JOÃO DA CRUZ, o qual tem a responsabilidade de comando da expressão 
cultural e religiosa.  

Como dito, tradicionalmente, na comunidade do Curiaú, a Folia é desenvolvida nos 
festejos em homenagem ao padroeiro da comunidade – São Joaquim – e o grupo 
que desenvolve o ritual é formado predominantemente por pessoas do gênero 
masculino, com exceção da madrinha da bandeira, Srª RAIMUNDA LEITE DA 
PAIXÃO, atualmente com 76 (setenta e seis) anos, a qual herdou o direito de 
participar em razão de “herança" dos seus padrinhos, Sr. MARTIM DIOGO 
PEREIRA e JOANA ROSA SANTOS DA SILVA, pioneiros da comunidade e do culto 
mencionado, os quais, após o falecimento, foram substituídos por CAROLINA e 
RAIMUNDA.    

No culto mencionado são hasteadas duas bandeiras que ficam posicionadas uma de 
cada lado em homenagem ao Santo Padroeiro, São Joaquim. 

h) ESPORTE 

h.1. Capoeira  

No Amapá a capoeira é uma das manifestações da cultura negra, fazia parte 
também dos festejos do Marabaixo. Em épocas passadas era dançada (jogada) no 
período em que o Marabaixo era dançado em frente à Igreja de São José.  

Denominada de “Carioca”, luta agressiva envolvendo movimentos como pernadas, 
cabeçadas e rasteiras, aos sons de tambores, sendo assim, uma precursora da atual 
capoeira.  

Nos dias atuais existem vários grupos de capoeira no Amapá que se articularam e 
fundaram os seus grupos, associações.  

A Capoeira no Estado do Amapá (Macapá) teve sua organização década de 1970, 
trazida pelo goiano Ademar Feliz, tendo como local de sua prática a Associação de 
Judô – Osélio Silva.  

A Federação Amapaense de Capoeira (FACA) foi fundada em 12 de agosto de 1995. 
Regularizadora da capoeira como desporto no Amapá, tendo como base atender as 
diretrizes da Confederação Brasileira de Capoeira (CBC) e o Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB).  

Esta, responsável de reivindicar, fiscalizar, organizar, regulamentar e representar a 
capoeira, bem como promover o seu desenvolvimento técnico, desportivo e cultural. 

Em Macapá a capoeira é bastante difundida pelos grupos que jogam a capoeira de 
angola, regional e a estilizada, pondo em prática o que aprenderam nas 
academias. Como também envolvida em projetos sociais e educacionais.  



Atualmente a capoeira está sob a organização da União dos Capoeiristas do Amapá 
(UNICAP). 

5.1.2. CARNAVAL E FESTA JUNINA 

a) FESTA JUNINA 

a.1. Origem 
Segundo a tradição, as Festas Juninas tiveram suas origens na cidade de Jerusalém 
onde moravam duas mulheres simples e virtuosas, eram primas e estimavam-se 
muito. 

Uma chamava-se Maria e a outra Izabel, que ia ser mãe. Izabel combinou que 
quando seu filho nascesse acenderia uma fogueira bem grande que pudesse ser 
vista à distância, e que mandaria erguer um grande mastro com uma boneca sobre 
ele, para que Maria soubesse do nascimento de seu filho. 

Em uma fria noite estrelada deu à luz um lindo menino, ao qual recebeu o nome de 
João, e conforme havia combinado assim fez. Maria, vendo o sinal foi logo visitar 
sua prima levando-lhe palhas secas e folhas perfumadas para o berço do recém-
nascido. 

Este menino nascido neste dia seria mais tarde o nosso querido São João e a 
aquela que foi visitá-lo, seria mais tarde a mãe do menino Jesus. Esta é a história da 
primeira noite de São João e desde aquela época acendemos fogueiras, soltamos 
balões e foguetes, para comemorar o aniversário de São João Batista, tendo sempre 
ao lado da fogueira, o mastro com o desenho do santo. 

Os povos europeus já celebravam, antes mesmo do nascimento de São de João, a 
chegada do sol e do calor acendendo grandes fogueiras e agradecendo através de 
cultos pagãos, a fertilidade e a fartura da colheita. O cristianismo apenas converteu 
uma tradição pagã em católica, quando o Vaticano instituiu, no século VI, o dia 24 de 
junho para a comemoração do nascimento daquele que batizou o Cristo. Em 
Portugal, as comemorações foram ampliadas no século XIII, incluindo o dia do 
nascimento de Santo Antônio de Pádua e o da morte de São Pedro. 

a.2. Origem da dança de quadrilha 

A dança de quadrilha teve sua origem na Inglaterra, por volta dos séculos XIII e XIV. 
A guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra, serviu também para promover 
uma transferência cultural entre estes Países. A França adotou a quadrilha e levou-a 
para os palácios, tornando-a assim uma dança nobre. Rapidamente se espalhou por 
toda a Europa, tornando-se uma dança presente em todas as festividades da 
nobreza. 

A quadrilha é dançada em homenagem aos Santos Juninos (Santo Antônio, São 
João e São Pedro) e para agradecer as boas colheitas na roça. Tal festejo é 
importante, pois o homem do campo é muito religioso, devoto e respeitoso a Deus.  

a.3. A festa junina do Brasil 

No Brasil as Festas Juninas foram introduzidas pelos Portugueses, onde o culto a 
São João é um dos mais antigos e populares, as festas juninas (de junho) ou 
joaninas (de João) iniciam-se no dia 12 do mês com os festejos da véspera de Santo 
Antônio, e terminam no dia 29 (São Pedro); tem seu auge na noite de 23 para 24, o 
dia de São João propriamente dito. 



Transformadas para o Brasil colonial, as festas “pegaram” entre índios e a população 
escravizada. Com a chegada da família real portuguesa, que se transferiu para o 
Brasil em 1808, as festas juninas tomaram novo rumo. Com os quinze mil 
aristocratas que desembarcaram no Rio de Janeiro, veio a contradança que animava 
as festas da realeza. Era uma dança de casais que trocavam os pares. Não 
demorou muito, as contradanças saíram dos salões nobres para as festas populares. 
Casamentos, batizados, festas juninas e muitas outras passaram a ser 
comemoradas com a dança Francesa. 

No final do século XIX surgiram formas mais modernas e urbanas de dançar, como a 
polca, o maxixe e o lundu e as quadrilhas foram desbancadas. Entretanto, 
permaneceram na zona rural, onde a população é mais conservadora, para depois 
ganharem força tornando-se a segunda mais importante festa popular da cultura 
brasileira, ficando atrás somente do Carnaval.  

Ao iniciar-se a festa havia o “TERÇO”, cerimônia religiosa em que se procedia a 
bênção da bandeira (com três faces nas quais estavam: Santo Antônio, São João e 
São Pedro) e do mastro já enfeitado com flores de papel e também com primícias da 
colheita: espigas de milho, galhos de laranja e outros. Saudavam-se a subida do 
mastro com rojões enquanto a fogueira crepitava, aquecendo o ambiente, balões 
iam subindo, a molecada soltando traques e busca-pés e o toque – toque da sanfona 
que limpava os bancos, porque não havia ninguém sentado. 

a.4. A festa junina no Amapá 

Um dos pioneiros da festa junina no Estado do Amapá foi Manoel Ferreira, o Biroba, 
um nordestino que veio para Macapá e organizou a primeira quadrilha junina nos 
anos de 1950. Desde então surgiram muitas quadrilhas que cresceram e que hoje 
dão vida a famosa Quadra Junina, que começa a ser organizada após o carnaval, 
quando os grupos iniciam a preparação para as apresentações de junho. A festa 
passou por diversas transformações ao longo dos anos, mas ainda é um dos 
maiores eventos culturais do Estado. 

Antes da organização da Quadra Junina como é hoje houveram mudanças no 
decorrer das décadas. Quando os primeiros imigrantes vieram para o Amapá, no 
início de formação do território amapaense, mais precisamente na década de 1940, 
trouxeram as suas influências e desenvolveram festas únicas, mesclando suas 
tradições vindas de outras partes do País - principalmente da cultura nordestina - 
com os costumes locais. 

As comemorações juninas passaram por 3 fases no Estado. À princípio, eram os 
“Cordões de Pássaro”, que eram encenações teatrais e musicadas trazidas do Pará. 
Na representação eram contadas histórias que tratavam de diversos temas, de 
disputas familiares a narrativas amorosas, através de personagens como matutos, 
nobres e índios. A tradição perdurou dos anos 1950 até os anos 1960 e ocorria na 
extinta Piscina Territorial, que ficava situada atrás do atual Ginásio Avertino Ramos, 
no centro de Macapá. “O local era frequentado por toda sociedade amapaense e 
autoridades, onde eram realizadas manifestações culturais e sociais. A Piscina 
Territorial foi um dos berços das comemorações juninas no Estado”, observa o 
professor Rostan Martins. 

A segunda fase foi o “Boi Bumbá”, que assim como o “Cordão de Pássaro”, havia um 
enredo que contava histórias sobre a lenda da morte e ressurreição de um boi. A 
dança faz parte do folclore popular brasileiro, e além das representações teatrais 
haviam cortejos e outros tipos de apresentações, utilizando a figura do animal com 



personagens humanos e animais fantásticos. As encenações ainda são muito fortes 
no Nordeste, principalmente no Maranhão. Na região norte é o Estado do Amazonas 
que mantém a tradição. No Amapá, a tradição do Boi Bumbá durou dos anos de 
1960 até aproximadamente o ano de 1975, quando as quadrilhas começaram a 
ganhar mais força. 

A terceira fase, que perdura até hoje, são as quadrilhas juninas, primeiramente 
organizadas por Biroba, o desbravador desta tradição no Amapá. O jornalista 
Osvaldo Simões conta que a princípio eram chamadas de “quadrilha caipira” ou 
“quadrilha matuta”, ou seja, as quadrilhas tradicionais, com passos determinados 
pelo marcador, responsável por comandar a apresentação. A dança representa o 
grande baile de casamento realizado na roça. “A quadrilha tradicional apresentava o 
caboclo, o homem da roça e suas características, geralmente era encenado um 
casamento, em que havia os cumprimentos, o padre para realizar a cerimônia, o 
noivo que tenta fugir e a noiva e seu pai com a espingarda para forçar o noivo a 
casar”, explica. 

Até os anos de 1980, quando surgiu a Quadra Junina, as quadrilhas tradicionais 
eram predominantes. No início da década de 1990 foi ocorrendo um processo 
acelerado de transformação, surgindo os grupos denominados “estilizados”, que 
foram quadrilhas que aos poucos mudaram o que era a quadra junina amapaense, 
trazendo outras influências de estilo. “Nos anos de 1990 houve uma 
‘carnavalização’, ocasionando uma ruptura entre a quadra junina tradicional e a 
quadra junina estilizada. A quadra junina tradicional ainda existe, mas a cada ano se 
enfraquece mais. Essa carnavalização está deixando morrer tradições importantes 
da cultura junina e o verdadeiro sentido da festa se perde”, afirma o professor 
Rostan Martins. 

O historiador e diretor cultural da Quadra Junina, Alan Sales, afirma que as 
mudanças são para garantir a sobrevivência dos grupos e que é preciso estimular o 
aperfeiçoamento artístico. “Temos uma identidade, mas ela também tem um caráter 
transitório. A quadra junina poderia ter padecido se tivesse permanecido 
essencialmente como era. Ela tinha uma identidade com a essência mais nordestina, 
e aqui chegou um momento em que não agradava mais. E o que veio de novo é 
para substituir e garantir o funcionamento da festa, uma vez que os quadrilheiros 
abraçaram esse novo estilo”, diz. 

Mesmo dentro da perspectiva de evolução e modernização, existe o esforço de 
manter a essência para que não sejam perdidos traços característicos. Há sempre 
um conflito ao falar de tradição sem conservadorismo, mesmo que grande parte dos 
grupos que existem no Amapá, hoje, sejam estilizados.  

Maick Reis, diretor e conselheiro do Grupo Revelação, quadrilha que já participa da 
Quadra há 27 anos, diz que o grupo é estilizado, mas que nunca foi perdido o 
verdadeiro espírito da Quadra Junina tradicional. “Somos estilizados, mas nunca 
deixamos de dançar forró, o xaxado, o xote. Voltamos nosso grupo para a cultura 
nordestina, não perdemos a essência da verdadeira festa junina”.  

A relação com o carnaval é inevitável e o diretor vê de forma natural as mudanças 
da festa. Ele afirma que a aproximação dos dois eventos vem do fato dos 
participantes transitarem entre os dois festejos. “Uma coisa que talvez o povo não 
saiba é que a quadra junina amapaense sofreu fortes influências do carnaval 
amapaense em que muitos dos representantes das quadrilhas juninas fazem parte 
das escolas de samba”, justifica. 



Muito mais brilho, cores e novos ritmos foram incorporados, a possibilidade de se 
trabalhar com outros universos e não apenas o junino dão cara nova à festividade. 
Até as quadrilhas tradicionais acompanham com mudanças mais sutis, buscando um 
meio termo para não descaracterizar a festa junina tradicional. 

Na década 1990 e início dos anos 2000, o público não acompanhava as 
apresentações como em outras épocas. O enfraquecimento do movimento também 
foi um dos motivos para que as mudanças se concretizassem A desconfiança e as 
críticas pelas mutações no início acabaram se tornando um dos motivos para o 
sucesso da Quadra Junina hoje. 

A partir de 1996, a Quadra Junina passa a ser gerenciada por entidades que 
coordenam os festivais oficiais. Em 1997 fundou-se a primeira liga de quadra junina 
no Amapá, a Liga Independente dos Grupos e Associações Juninas do Amapá 
(LIGAFAP), que representa os grupos e organiza as quadrilhas. A ideia de quesitos 
começa a ser amadurecida, alguns deles são pensados para garantir que a essência 
seja mantida, outros para inserir o novo modelo estilizado.  

A competição por título acirra a disputa entre os grupos e gera uma outra forma de 
apresentação, mais desenvolvida e trabalhada, desde as indumentárias até as 
coreografias.  

A preparação começa muito antes da grande festa estadual. São realizados pré-
festivais, eventos criados pelos grupos para arrecadar como uma forma de arrecadar 
recursos, criado pelo grupo Simpatia da Juventude no início dos anos 2000. A 
competição oficial dos grupos que participam da quadra junina, é feita por 
eliminatórias nos polos regionais, com ápice na grande final estadual, realizada em 
junho. Em cada polo há uma disputa em que metade das quadrilhas se classifica 
para participar da etapa estadual. Macapá, Santana e Mazagão são polos 
municipais, com a maior quantidade de quadrilhas; o polo Norte agrega as 
quadrilhas de Oiapoque, Calçoene, Tartarugalzinho, Amapá, Ferreira Gomes, Serra 
do Navio, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande; o polo Vale do Jari com os 
municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari.  

No último ano a Federação das Entidades Folclóricas do Amapá (FEFAP) organizou 
o festival com 104 grupos de todo o Estado, entre grupos tradicionais e estilizados. 
Esse ano apenas 74 grupos se apresentam na Quadra, a falta de recursos dificulta 
que as quadrilhas se mantenham e participem da grande festa. Só em Macapá 
existem aproximadamente 56 grupos tradicionais e estilizados.  

As transformações na quadra junina a tornaram um produto diferente, porém 
interessante. “Um dos elementos que tornam a nossa quadra junina única, em 
relação a outros estados do Brasil é que aqui nossa quadra é temática. Escolhemos 
um tema e a partir desse tema é preparada a quadrilha junina, não necessariamente 
relacionada ao universo junino, mas sempre é voltado para a cultura nacional”, 
explica Alan Sales. É uma maneira de valorizar e fomentar a cultura brasileira, 
evitando que as tradições se percam entre as novas gerações. 

Conforme o fluxo de migração de região para região, adaptaram-se os valores 
culturais predominantes que passaram a fazer parte da festa junina no Amapá, 
adotando-se como comidas típicas o tacacá, vatapá, maniçoba, canjiquinha, mingau 
de milho e de arroz, bolo de macaxeira, beijo de moça, cocada, tapioquinha, 
gengibirra (embora pouco difundida), caruru, pamonha etc., e como brincadeiras os 
balões, fogueiras, adivinhações, passar na fogueira (compadre e comadre), contra-
danças de quadrilha (dança com coreografia), forró (música), subir no pau de cebo, 



miss caipira com venda de votos, casamento na roça(dramatização), além de 
representações dramáticas de cordões de pássaros e boi-bumbá dentre outras. 

- Manoel Ferreira (Biroba)  

Poucas figuras foram tão importantes e originais quanto Manoel Ferreira, o Biroba. 
Com seus 84 anos de idade, Biroba permanece com o olhar inocente e o cansaço de 
quem contribuiu muito para o cenário cultural amapaense em décadas de trabalho. 
Hoje vive com suas irmãs, que cuidam com todo zelo do irmão, que pode não ser de 
sangue, mas é de alma.  

A festa junina amapaense não seria a mesma sem a figura de Biroba. Quando 
começa a falar do passado é possível ver o brilho nos seus olhos. Biroba já 
cantarola: “olé, mulher rendeira, olé, mulher rendá, tu me ensina a fazer renda que 
eu te ensino a namorar”, afirmando que era a música de sua quadrilha, a “Quadrilha 
dos Jovens”. 

O primeiro marcador de quadrilha do Amapá lembra com saudosismo de quando 
começou a marcar quadrilha aos 18 anos, na Praça Nossa Senhora da Conceição, 
inspirado pelos discos de Nara Leão. Com o tempo ficou tão requisitado que 
recusava convites para marcar quadrilhas, as escolas da cidade disputavam o seu 
tempo. Naquela época era “dança de roça pra se divertir”, recorda. 

Biroba sempre cita a beleza da vida e da criação divina. Seu cuidado e respeito com 
o próximo cativam. Segundo sua irmã Maria Alice, era com essa simpatia que ele 
“pedia permissão das mães das moças para que dançassem em sua quadrilha”. E 
com o seu cuidado buscava e deixava os jovens na porta de casa. Desenhava as 
roupas de suas quadrilhas e as mandava fazer, chegando até a tirar do próprio bolso 
para fazer as vestimentas de suas crianças. Doava-se e fazia tudo de coração, pois 
“era pra dar a beleza para o povo, e o povo gostava da quadrilha”. 

Mesmo com a memória vacilando um pouco, as lembranças permanecem vivas e ele 
ainda tem muita história para contar.  

a.5. Os Santos juninos 

a) SANTO ANTÔNIO – comemora-se no dia 13 de junho, lembrando a data de sua 
canonização em Pádua na Itália. Nasceu em Lisboa, foi padre Franciscano, lutou 
pelos direitos das mulheres na família. Nas primeiras horas desse dia, segundo os 
tradicionais costumes, as moças solteiras fazem simpatias e adivinhações 
envolvendo o Santo casamenteiro, como é conhecido. 

b) SÃO JOÃO – comemora-se no dia 24 de junho em homenagem a São João 
Batista, que segundo o cristianismo, foi o profeta que veio antes de Jesus, preparou 
a chegada do filho de Deus, o batizou e ensinou ao povo o batismo de penitência, de 
arrependimento e remissão dos pecados. Morrendo decapitado após se posicionar 
contra o julgo de seus poderosos de seu tempo. 

c) SÃO PEDRO – comemora-se no dia 29 de junho em homenagem a Simão Pedro, 
o pescador profeta de Jesus. Ao subir ao céu (Ascensão), segundo o cristianismo, 
Jesus nomeou Pedro a cuidar de todas as ovelhas e carneiros, assim a Igreja 
Católica o considera o primeiro Papa. São Pedro foi preso e condenado a morte em 
Roma, morreu pregado numa cruz de cabeça para baixo. 

b) CARNAVAL 

b.1. O carnaval e suas origens 



O carnaval é a festa popular mais celebrada no Brasil e que, ao longo do tempo, 
tornou-se elemento da cultura nacional. Porém, o carnaval não é uma invenção 
brasileira, nem tampouco realizado apenas neste país. A História do Carnaval 
remonta à antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia e em Roma. 

A palavra carnaval é originária do latim, “carnis levale”, cujo significado é “retirar a 
carne”. O significado está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante 
a quaresma e também com o controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma 
tentativa da Igreja Católica de enquadrar uma festa pagã. Na antiga Babilônia, duas 
festas possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. As Saceias 
eram uma festa em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, 
vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas 
esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. 

O outro rito era realizado pelo rei nos dias que antecediam o equinócio da primavera, 
período de comemoração do ano novo na região. O ritual ocorria no templo de 
Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas 
de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para 
demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o 
trono. O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao carnaval era o 
caráter de subversão de papéis sociais: a transformação temporária do prisioneiro 
em rei e a humilhação do rei frente ao deus. Possivelmente a subversão de papeis 
sociais no carnaval, como os homens vestirem-se de mulheres e vice-versa, pode 
encontrar suas origens nessa tradição mesopotâmica. 

b.2. Samba/Carnaval  
Os temas parecem inseparáveis, assim como o preconceito e o racismo que fez com 
que referido gênero musical (samba) e, qualquer outra criação e/ou prática do negro 
fosse considerado algo ruim para a sociedade. Inclusive, houve na história do Brasil 
uma época em que o negro não podia praticá-lo publicamente sob pena de prisão. 
Em decorrência disso, os negros passaram a praticá-lo nos Terreiros Afrorreligiosos, 
gentilmente cedidos pelas tias baianas.  

b.3. Carnaval de Macapá 

No Amapá não foi bem num Terreiro Afrorreligioso que as coisas do samba e do 
carnaval iniciaram e, sim na casa de “Festeiros do Marabaixo”. Pois as duas 
primeiras Escolas de Samba foram criadas pela iniciativa da comunidade negra dos 
Bairros do Laguinho e Favela fruto das conversas entre José Vagalume, mestre 
“Bené”, Manoel Souza, João Falconiere de Sena e outros tantos negros trazidos 
para trabalhar na construção da cidade de Macapá.  

No período do carnaval resolveram então criar um bloco carnavalesco que 
denominaram de “Bandoleiros da Orgia” que saia pelos bairros do Laguinho, Favela 
e bairro Alto. Seus componentes fundaram duas das maiores Escolas de Samba do 
Estado do Amapá, ou seja, a Escola de Samba Boêmios do Laguinho e Escola de 
Samba Maracatu da Favela, com participação do senhor Manoel Souza na criação 
da Escola de Samba Piratas da Batucada no ano de 1962.  

Segundo o carnavalesco Carlos Piru, a Associação Universidade de Samba 
Boêmios do Laguinho foi fundada em 02 de janeiro de 1954, nasceu das reuniões 
realizadas na casa de Dona Biluca e Mestre Julião Ramos e contou com um grupo 
de foliões do mais alto gabarito, no que concerne a samba e carnaval. Mestre Bené, 
Francisco Lino, João Falconiere Sena, Cabecinha, Chicão Ramos, Ubiraci Picanço, 
Joaquim Ramos, etc.  



O Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela foi fundada em 15 de 
dezembro de 1957, nasceu das reuniões na casa de dona Gertrudes Gaia, a “Tia 
Gertrudes” que segundo “Piru”, contou com a presença de personagens ilustres do 
nosso carnaval como: José Vagalume, Gertrudes, Manoel Souza, Pinheirense, 
Luzia, Domingas, Esmerilda, Geraldo, Alcides Carioca, Maria Sambista, Heitor 
Picanço, etc.  

O samba no Amapá e no Brasil tem como sinônimo o carnaval. O carnaval 
macapaense evolui a cada ano que passa com as suas Escolas de Samba fazendo 
um carnaval com alto nível de originalidade, cantando em prosas e versos a sua 
história, a sua ancestralidade; traz, na sua ginga, no sambar das nossas negras do 
laguinho, da Favela (atual Bairro de Santa Rita), do Curiaú e tantas outras 
comunidades negras, o brilho da beleza do carnaval amapaense.  

Tendo estado no cenário nacional cantada pela voz de “Neguinho da Beija-flor” na 
passarela do samba carioca, onde foi a grande campeã do carnaval de 2008 ao 
compor a letra do samba de enredo “Macapaba: Equinócio solar, viagens fantásticas 
do meio do mundo”. Trecho da letra:  

“É manhã.  
Brilho de fogo sob o sol do novo dia.  
Meu talismã, a minha fonte de energia.  
Oh deusa do meu samba, a flor de Macapá.  
No manto azul da fantasia  
Me faz forte, extremo norte  
A luz solar, ilumina meu interior  
Vou viajar na linha do Equador...” 

O Carnaval de Macapá ou Carnaval do Amapá, conhecido como Carnaval do 
Meio do Mundo é um evento cultural, realizado todos os anos em Macapá e 
Santana. O desfile das escolas de samba ocorre no sambódromo de Macapá, e 10 
escolas de samba participam do evento, sendo 6 no Grupo Especial e 4 no Grupo de 
Acesso. Além disso, acontece também o desfile de blocos, sendo que em 2013 os 
desfiles foram unificados. 

A Liga das Escolas de Samba do Amapá (LIESA): era a principal associação que 
organizava o carnaval do Amapá, e faziam parte da LIESA 10 escolas de samba, 
sendo 6 no Grupo Especial e 4 no Grupo de Acesso. Em razão de problemas de 
supostas irregularidades envolvendo membros da Liga, foi realizado o 
impeachement de Orles Braga e, em consequência, Luiz Mota, o "Geleia", presidiu 
interinamente a LIESA até maio de 2013. Insatisfeito, Orles intetou uma ação judicial 
impedindo a realização do desfile do carnaval/2013, o que gerou insatisfação de 
parte das agremiações que decidiram criar a LIESAP. 

LIESAP: Pelas razões expostas acima, dirigentes das escolas de samba se reuniam 
e criaram a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (LIESAP), a qual 
criou a Central do Carnaval. 

Grupo Especial: Piratas da Batucada, Boêmios do Laguinho, Maracatu da Favela, 
Piratas Estilizados, Unidos do Buritizal, Cidade de Macapá e Solidariedade. 

Grupo de acesso: Império da Zona Norte, Emissários da Cegonha e Império do 
Povo 

b.4. ESCOLAS DE SAMBA 

- GRUPO ESPECIAL 
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b.4.1. Associação Recreativa Piratas da Batucada:  foi criada em 1962 por um 
grupo de carnavalescos do bairro do Trem e teve seu nome inspirado no rótulo da 
garrafa do rum Montilla. Seus fundadores foram Jeconias Alves de Araújo, autor dos 
primeiros sambas da escola, Walber Damasceno Duarte, Zê, Antonio Pinheiro, 
conhecido como “Pancho”, todos sobre a liderança do artista plástico Raimundo 
Braga de Almeida, o R. Peixe.  

A escola possui 17 títulos no carnaval amapaense: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009[3] 2010 e 2015 

Em 2010 inicialmente foi declarada campeã junto com todas as demais cinco 
escolas do Grupo Especial, porém após a abertura dos envelopes, que lhe apontou 
como única campeã, acabou desclassificada pela liga por denúncias de corrupção, 
sendo assim rebaixada para o grupo de acesso. O resultado final não foi aceito pela 
Liga, que decidiu pela invalidação e posterior exclusão da Piratas da Batucada.  

Presidentes  

Período Presidente 

?-2014 Izauro Antônio Silva 

2014 - atualidade Marcelo Zona Sul 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Izauro Antônio Henagio Cesar Mistura e Renatinho 

2015 Clovis Junior Alan Torres Mestre Renatinho 

 
Coreógrafo  

Ano Nome 

2015 Dioney 

2016 Diego Moraes 

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira  

Ano Nome 

2014-2016 Bosco e Geandra Bastos 

 

Rainhas de bateria  

Período Nome 

2014 – 2016 Piedade Videira 

 
Participação no carnaval 

Ano Colocação Grupo Enredo 
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1987 Campeã Especial  

1988 Campeã Especial Águas de Menino 

1989 Campeã Especial O mundo maravilhoso de Alice 

1990 Campeã Especial Amapá, o coração do norte 

1991 Campeã Especial Meu Brasil Brasileiro 

1992 Vice-campeã Especial  

1993 Campeã Especial O Negro que Veio da Várzea 

1994 Campeã Especial Festa para um Rei Negro 

1995 Vice-campeã Especial  

1996 4º lugar Especial  

1997 Campeã Especial Corpo de Mani, Dádiva de Tupã 

1998 Campeã Especial Brilham Cinco Estrelas nas Terras Tucuju 

1999 Vice-campeã Especial Uma Viagem Fantástica ao Imaginário Planeta Amapari 

2000 Campeã Especial Miscigenação e Progresso 

2001 Campeã Especial Camisa 10, a Trajetória de um Vencedor 

2002 Campeã Especial Meu Berço na Zona Sul é o Coração Desta Terra Tucuju 

2003 3° lugar Especial O Fascinante Santuário da Mãe Natureza 

2004 Campeã Especial 
Uma Luz para o Norte, Sonhos e Realidade de um 
Visionário Iluminado 

2006 Campeã Especial 
Na Viagem a Amargura, na Bagagem a Cultura, Bievenue à 
Paris Tropical, no Esplendor do Carnaval 

2007 3° lugar Especial No Universo da Comunicação, Sou Mensageiro da Emoção 

2008 3° lugar Especial 
Luz do Sol Que Reluz é Ouro, Macapá no Meio do Mundo o 
Pirata Encontra o Tesouro 

2009 Campeã Especial 
Da Fortaleza de Macapá ao Cristo Redentor: Piratão e Beija-
Flor, Uma Maravilhosa História de Amor 

2010 Desclassificada Especial 
Vencendo a Marola, no Mercado da Vida e na Avenida, a 
Competência Deita e Rola 

2013 4º lugar Especial Janary, Sonhos e amores do mito caboclo 

2014 3° lugar Especial 
Piratão: 40 anos de glória e superação, o renascimento de um 
campeão 

2015 Campeã Especial Quem conta um conto, aumenta um ponto 

2016  Especial Viagem à Terra do Nunca 

 
b.4.2. Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho: tem sede 
situada na cidade de Macapá, mais precisamente no bairro do Laguinho. Foi 
fundada em 2 de janeiro de 1954 por um grupo de boêmios reunidos em uma 
residência da avenida Mãe Luzia, no bairro do Laguinho. Na reunião de fundação 
estiveram presentes Mestre Bené, Francisco Lino da Silva, Cabecinha, Mestre 
Falconeri, Joaquim Ramos, Chicão Ramos, Ubiraci Picanço, Nonato Sena, Matapi, 
Martinho Ramos, entre outros. Teve como primeiro presidente Benedito dos Passos, 
o Mestre Bené.  

Em 1963 sagrou-se campeã do primeiro carnaval de rua oficial do Amapá. 

É a agremiação carnavalesca com o maior número de títulos da história 
do carnaval amapaense: 17 no total, sendo dezesseis no Primeiro Grupo 
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(1963, 1964, 1965, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1984, 1986, 1992, 1994, 19
95, 2001 e 2010) e um no Segundo Grupo (1999). 

Fundação 02/01/1954 (64 anos)  

Cores 
 
Vermelho

 

 
Branco

 

Símbolo Guará  

Bairro Laguinho  

Carnavalesco Comissão de Carnaval 

Comissão de carnaval 

Rodrigo Ferreira 
Márcio Pessoah 
Vicente Cruz 
Célio Alício 
Alan Sales 
Cláudio Baia 
Jane Picanço 
Roberto Bauer 

Intérprete oficial Macunaíma (falecido) 

Diretor de carnaval Cláudio Rogério 

Diretor de harmonia Roberto Bauer 

Diretor de bateria Carlinhos Bababá 

Rainha da bateria Nega Vânia 

Mestre-sala e porta-
bandeira 

Chocolate e 
Alessandra 

Coreógrafo Jedean Gonçalves 

Desfile de 2016 

 

Presidentes 

Período Nome 

Fundação - ? Benedito dos Passos "Mestre Bené" 

?-atualidade Daiana Ronieli Ramos dos Santos 

 

Presidentes de honra  

Período Nome 

?-atualidade Francisco Lino da Silva 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Cláudio Rogério Roberto Bauer  
Carlos Piru  

Carlinhos Bababá 
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Cláudio Sena  
Adílio Palheta  
Ordenildo Vilhena 

2015    

 

Coreógrafo  

Ano Nome 

2014 Jedean Gonçalves 

2015  

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira  

Ano Nome 

2013 Janderson Chocolate e Alessandra Azevedo 

2014 Janderson Chocolate e Alessandra Azevedo 

2015 Janderson Chocolate e Alessandra Azevedo 

 

Rainhas de bateria  

Período Nome 

2013 - 2014 Nega Vânia 

2015  

 

 
Participação no carnaval 

Ano Colocação Grupo Enredo 

1963 Campeã Especial  

1964 Campeã Especial  

1967 Campeã Especial  

1969 Campeã Especial  

1970 Campeã Especial  

1974 Campeã Especial  

1975 Campeã Especial Fortaleza, o Atalaia da Amazônia 

1977 Campeã Especial  

1979 Campeã Especial  

1980 Campeã Especial  

1982 Campeã Especial  

1984 Campeã Especial  

1986 Campeã Especial  

1992 Campeã Especial Que Fim Levaram as Nossas Pedras? 

1994  Especial Boêmios 40 Carnavais 

1995 Campeã Especial Brasil ou França: O Dilema da Anexação 

1996 
Vice-
campeã 

Especial Nas Ondas do Rádio Eles escreveram a História 

1997 3º lugar Especial 
Mar Acima, Mar Abaixo, DE Ladrão em Ladrão A Saga de uma 
Nação 

1998 5º lugar Especial O Lendário Amazônico no Advento do 3º Milênio 
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1999 Campeã Acesso O Despertar de uma Nação 

2000 3º lugar Especial Os Castanheiros no Balanço da Nação Negra 

2001 Campeã Especial Lendas e Contos da Floresta na Era do @.com 

2002 
Vice-
campeã 

Especial Menestrel da Nação Negra, Mestre de Todas as Gerações 

2003 
Vice-
campeã 

Especial Rua da Praia, Porto Esperança, Portal Hospitaleiro 

2004 
Vice-
campeã 

Especial O Verbo Se Fez Nação Negra e Floresceu Entre Nós 

2007 
Vice-
campeã 

Especial 
Entre Aromas de Açucena e Cheiro de Mulata, a Fé de uma Nação 
nos Milagres da Natureza 

2008 
Vice-
campeã 

Especial Maravilhosa Macapá: Minha Jóia, Jóia Minha 

2009 3º lugar Especial 
Lindo Grão-Pará: Meu Coração Vermelho e Branco que Ver-o-Peso 
da Terra de Fafá 

2010 Campeã Especial Índio que te quero lindo 

2012 2º lugar Especial Laguinho África minha, cantos e revoadas de dois poetas geniais. 

2013 3º lugar Especial Nação Pernambucália: Um frevo no meio do mundo 

2014 Campeã Especial Boêmia, Amor! 

2015 
Vice-
campeã 

Especial Gaúcho Sou Bamba, a Nação Negra nos Pampas! 

2016  Especial  

 

b.4.3. Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela: sua sede fica na 
cidade de Macapá, e a escola foi campeã no ano de 2007 ao vencer a Boêmio do 
Laguinho no quesito de desempate "enredo". 

No ano de 2010, em razão de um conflito ocorrido na apuração culminou com a 
declaração de todas as escolas do grupo principal como campeãs. Entretanto, por 
determinação judicial, os envelopes com as notas dos jurados foram abertos e a 
Maracatu obteve a terceira colocação. O resultado final não foi aceito pela Liga que 
decidiu pela invalidação e posterior exclusão da Piratas da Batucada. 

S scola já venceu o Carnaval de Macapá em um total de nove vezes. Desfilaria em 
2011 com um enredo que abordaria a ideia de beleza, todavia, como os desfiles 
oficiais não ocorreram naquele ano, o enredo foi aproveitado para o ano seguinte, e 
a base do samba foi mantida, porém sua letra sofreu pequenas modificações. Terá 
em 2012 Mestre Riba como diretor de bateria e Nauva Alencar pelo terceiro ano 
como musa.  

Nos últimos anos, a escola contou com o consagrado Preto Jóia como seu cantor. e 
tendo como rainhas de bateria: Nazerá Jacarandá (2006-2007), Luana Gonçalves 
(2008 e 2009), Nauva Alencar (2010-). sendo que Nazerá, já pertenceu ao cortejo 
real do carnaval de Macapá, assim como Nauva, que concorreu a ser musa do 
carnaval de Macapá.  

Em 2012, o senador Randolfe Rodrigues, morador do bairro da escola desde os 8 
anos de idade, e seu torcedor, desfilou na ala da diretoria, sendo a primeira vez que 
um senador desfilou por uma escola de samba no Amapá. Naquele ano, a escola 
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sagrou-se campeã, e o senador apareceu na capa do CD das escolas de samba do 
ano seguinte.  

 

Fundação 15/12/1952 (65 anos)  

Cores Verde, rosa e branco[2] 

Bairro Santa Rita  

Presidente Pitico 

 

 
 

Presidentes  

Presidente Período 

(antecessor) ?-? 

Marcos Souza "Ten Souza" 2013 – 2015 

Nivaldo Conceição "Pitico" 28/04/2017 - atualidade 

 

Diretores 

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Tasso Alencar Edinilson Profeta Riba 

2017 Luis Mota "Geleia" Filipi Guerreiro Mistura 

2018    

 

Coreógrafo  

Ano Nome 

2014 Fabíola 

2016  

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira  

Ano Nome 

2014 Felipe Maravilha e Lica da Favela 

2015 Adrian Simit e Adélia Gonçalves 

2016 Adriano Almeida e Adélia Gonçalves 

2017 Adriano Almeida e Adélia Gonçlaves 

 

Rainhas de bateria  

Período Nome 

2014  Nauva Alencar 

2015  Neiele Alves 
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Participação no carnaval  

Ano Colocação Grupo Enredo 

1976 Campeã Especial Samba no Esplendor da Natureza 

1978 Campeã Especial Mãe Luzia 

1983 Campeã Especial Faz de Conta que é Verdade 

1985 Campeã Especial Como Será o Amanhã? 

1998 
Vice-
campeã 

Especial Quem Viver Verá 

1999 Campeã Especial O Bicho Vai Pegar 

2000 
Vice-
campeã 

Especial A Viagem de uma Linda Loura, Gostosa e Suada 

2001 3º lugar Especial  

2002 
Vice-
campeã 

Especial Cantos da Favela - Dos Caminhos da Saudade ao Amor da Cidade 

2003 Campeã Especial 
Nem Tudo Que Amarela é Ouro: Os Piratas a Serviço de Sua 
Majestade! 

2004 3º lugar Especial Maracatu Garantido em um Carnaval Caprichoso 

2006 3º lugar Especial 
E do Barro se Fez a Vida, Num Sopro de Criação, e da Fé se Fez a 
Guerra, a Epopéia Mazagão 

2007 Campeã Especial Uma Viagem Verde e Rosa Pelo Grandioso Rio Mar 

2008 5º lugar Especial 
No Relampo do Vagalume, Reluz Mais de 50 Anos de História Verde 
e Rosa 

2009 
Vice-
campeã 

Especial 
Agbára, Imí – África lle Iponrí, Espaia Sementes em Berçus Tucujus, 
no Rufar dos Tambores das Comunidades Tradicionais! 

2010 3º lugar Especial 
No Repique do Meu Coração, Vou Brincar de Bumba Meu Boi, Nas 
Terras do Maranhão 

2012 Campeã Especial 
Espelho, espelho, meu... Compositores:Nonato Soledade, 
Melque e Mexicano 

2013 Campeã Especial ...Tic-tac, Tic-tac, Tic-tac...Acertem os ponteiros e tempo de folia 

2014 
Vice-
campeã 

Especial 
Acredite se quiser… 
Compositores:Aureliano Neck, Adelson Branco, Cristina Sá, Nonato 
Soledade, Mexicano e Nego Dito 

2015 3º lugar Especial Verás Que Um Guerreiro Verde e Rosa não Foge à Luta 

2016  Especial  

 

b.4.4. Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados: sua sede fica na 
cidade de Macapá, no bairro do Laguinho, tendo como cores laranja e preto. 

Nos últimos anos tem trabalhado com carnavalescos de outras cidades, tais como 
Juninho e o intérprete Paulinho Pontes, ambos com passagens pela Imperial e 
outras escolas de Nova iguaçu. 

Em 2010 inicialmente foi declarada campeã junto com todas as demais escolas do 
Grupo Especial, porém, após a abertura dos envelopes e a desclassificação da 
Piratas da Batucada obteve o quinto lugar. O resultado final não foi aceito pela Liga, 
que decidiu pela invalidação e posterior exclusão da Piratas da Batucada.  

Fundação 5/01/1974(44 anos)  
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Cores Laranja e preto 

Bairro Laguinho  

Presidente Roberyo Leite 

Carnavalesco Jorge Pantoja 

Diretor de 
bateria 

Jerferson Mendonça 

Rainha da 
bateria 

Juliana Nery 

Desfile de 2016 

Enredo 
Xô preconceito, 
queremos 
RESPEITO 

Presidentes  

Período Presidente 

2014 Juliana Castro 

2017 Roberyo Leite 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2015 Tatiana Pontes Irineu Jeyson Ferro 

2016 Tatiana Pontes e Patrick   

 

Coreógrafo  

Ano  Nome 

2015  Diego Moraes 

2016  Dioney Furtado 

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira  

Ano Nome 

2014 Paula Ramos e Alirio 

2015 Marce e Paula Ramos 

2016 Adryan e Paula Ramos 

 
Rainhas de bateria  

Período Nome 

2014  Thaís Costa 

2015  Adrine 

2016 Juliana Nery 

 

Participação no carnaval  

Ano Colocação Grupo Enredo 

1974 Campeã Bloco Homenagem ao Pirata 

1996 Campeã Especial Risos e lágrimas no palco da ilusão 

2000  Especial O Brasil Que Nós Queremos São Outros Quinhentos 
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2001 2º lugar Especial Festa na corte Pro Menino Estilizado 

2002 5º lugar Especial Mairi, a Fortaleza de Ianejar 

2003  Especial 
Nem Ouro Nem Prata: Grude é o Tesouro Cobiçado do Fundo do 
Amazonas 

2004 5° lugar Especial Neck: No Esplendor de Pérolas 

2007 4° lugar Especial Da magia do Criador, Nasce o Amazonas, Meu Amor 

2008 5° lugar Especial Estilizados da Alegria: Uma Viagem na Criança Nossa de Cada Dia 

2009 5º lugar Especial 
Do Marabaixo ao Carnaval – Os Estilizados Comandam o Encontro 
dos Tambores no Marco Zero da Civilização 

2010 5º lugar Especial 
No Cantar Afro - Tucuju os Ramos de Alceu e Joaquina Ecoam Pela 
Amazônica Pedreira e Embalam os Estilizados no Carnaval do Meio 
do Mundo 

2011 * * 
Bar do Abreu: Estilizando a Tradição, Vou em doses de poesia, 
Embriagado de alegria, Na apoteose da Emoção 

2012 4º lugar Especial O encantado Vale do Jari 

2013 
Vice-
campeã 

Especial 
O Bar do Abreu é Tradição! Estilizado vivencia sua história na 
Apoteose da emoção 

2014 5º lugar Especial No meio do mundo... a Banda v 

2015  Especial Você Sabia? Estilizados... Vem revelar! 

2016  Especial "XÔ PRECONCEITO, QUEREMOS RESPEITO" 

 

b.4.5. Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal: foi 
campeã do grupo de acesso em 2010, e, desfilaria pelo Grupo Especial em 2011 
com o enredo "O Universo azul", porém nessa ano os desfiles em Macapá foram 
cancelados. 

Fundação 22/07/1990(28 anos)  

Cores azul e branco 

Bairro Buritizal 

Presidente Adilson Furtado 

Carnavalesco Junior Jucá 

Intérprete 
oficial 

Ivo Cannuty e Nego 
Dito[1] 

Diretor de 
carnaval 

 

Diretor de 
harmonia 

Jackson Pereira e 
Vinícius Leal 

Diretor de 
bateria 

Mestre Maniçoba 

Rainha da 
bateria 

Diniele Duarte 

Mestre-sala e 
porta-bandeira 

Marcio Bernadino e 
Jessica Anny 

Desfile de 2014 
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Enredo 
Essa Tribo é Minha 
Rua, Minha e Tua 
Buriti.  

 

Presidentes  

Período Presidente 

?-? Rogério Braga Furtado 

?-atualidade Adilson Furtado 

 

Presidentes de honra  

Período Presidente 

?-? Cila França Trindade 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Junior Jucá Jackson Pereira e Vinícius Leal Mestre Maniçoba 

2016    

 

Coreógrafo  

Ano Nome 

2013 Reinaldo de Souza Figueira 

2016  

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira  

Ano Nome 

2014 Marcio Bernadino e Jessica Anny 

2016  

 

Rainhas de bateria  

Período Nome 

2014  Diniele Duarte 

2015  

 

 

Participação no carnaval  
Ano Colocação Grupo Enredo 

1997 Campeã Acesso Lendas e Mitos nas Terras de Santa Ana 

1998 4º lugar Especial O Olimpo é a Amazônia 

1999 3º lugar Especial Afuá, A Veneza Marajoara 

2000 4º lugar Especial Buritizal no Nordeste, cabra da peste 

2001 8º lugar Especial Nilson Montoril, o baluarte que a sabedoria Agradece 

2002 4º lugar Especial Nas Cores da TV, Vi Crescer 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
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2004 5º lugar Especial 
Um Mergulho no Fantástico Mundo das Lendas, Mitos e Crendices 
do Povo Amazônida 

2006 
Vice-
campeã 

Acesso  

2007 
Vice-
campeã 

Acesso 
De Sua Terra Saiu, Navegou por Aí a Fora. Aqui Chegou, Construiu, 
Etc e Tal 

2008 3° lugar Acesso Pelos Caminhos Tucuju 

2009 
Vice-
campeã 

Acesso Bum, Bum, Buriti. Meu Lugar, o Meu Amor 

2010 Campeã Acesso É Pop, é Rock, é Toque, é Tum. É Olodum 

2013  Especial 
Da Capadócia para o mundo, Salve Jorge! E os guerreiros de Ogum 
Yê 

2014 Campeã Acesso Essa Tribo é Minha Rua, Minha e Tua Buriti 

2015    

2016    

 

b.4.6. Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá: a escola foi 
fundada no ano de 1964 por R. Peixe, Tia Lulu, dentre outros, e tem sua sede 
situada na zona sul da cidade de Macapá. 

Em 2010, com o enredo falando sobre o Marco Zero, denominado Do Marco Zero 
Para os Extremos do Norte e do Sul: uma Viagem Extraordinária Pelas Estradas da 
Beleza e do Encanto das Civilizações, terminou na 6º colocação, retornando após 
dois anos para o Grupo de Acesso, em 2010. 

Fundação 1964  

Cores azul e branco 

Presidente 
Luiz Gionilson Pinheiro 
Borges[1] 

Diretor de 
carnaval 

Disney Silva e Nilson 
Borges[1] 

Desfile de 2014 

Enredo 
Do Maranhão para o 
Amapá, a Viagem de 
um Poeta Vencedor 

 

Presidentes  

Nome Mandato 

Luiz Gionilson Pinheiro Borges ? - atualidade 

 

Diretores 

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Disney Silva e Nilson Borges Miguel Borges Fábio Fumaça 

2016    
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Coreógrafo 

Ano Nome Ref. 

2016   

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira 

Ano Nome 

2014 Hemerson e Maria 

2016  

 

Rainhas de bateria 

Período Rainha Madrinha 

2014 Jade Vale  

2016   

 

Participação no carnaval 

Ano Colocação Grupo Enredo 

2002 8° lugar Especial Manganês: Herói ou Vilão. Quem Tem Razão? 

2003  Acesso  

2004  Acesso Rio Pedreira, Suas Lendas e Tradições 

2006 4° lugar Acesso  

2007 Campeã Acesso Do Nordeste Para o Norte, Cabra Forte, Pioneiro do Brasil 

2008 4° lugar Especial 
Deu a Louca na Academia: O Culto e o Popular se Imbricam em 
Macapá 

2009 6° lugar Especial 
Do Marco Zero Para os Extremos do Norte e do Sul: uma Viagem 
Extraordinária Pelas Estradas da Beleza e do Encanto das 
Civilizações 

2010 Campeã Especial Do Lixo da Vida ao Luxo na Avenida 

2012 Campeã Acesso Sonho… Fantasia ou Realidade 

2013 6º lugar Especial Energia: Fonte da Vida que Gera Calor, Progresso, Samba e Amor 

2014 2º lugar Acesso Do Maranhão para o Amapá, a Viagem de um Poeta Vencedor 

2015    

2016    

 

- GRUPO DE ACESSO 

b.4.7. Mocidade Independente Império da Zona Norte: é uma escola de samba do 
carnaval do Amapá, e sua sede fica na cidade de Macapá. 

Em 2009, com o enredo "A Odisséia de um Mestre Sala que Virou o Rei Negro da 
Corte do Carnaval", sagrou-se campeã do carnaval do Grupo de Acesso, voltando a 
desfilar no Grupo Especial em 2010. Nesse ano, inicialmente foi declarada campeã 
junto com todas as demais cinco escolas do Grupo Especial, porém, após a abertura 
dos envelopes e a desclassificação da Piratas da Batucada, obteve o quarto lugar. O 
resultado final não foi aceito pela Liga, que decidiu pela invalidação e posterior 
exclusão da Piratas da Batucada. 
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Até o ano de 2010 era chamada de Mocidade Independente do Jardim Felicidade, 
quando mudou para Mocidade Independente Império da Zona Norte.[ 

Fundação 02/07/1987(31 anos)  

Escola-madrinha Portela  

Cores azul, amarelo e branco 

Símbolo Águia  

Bairro Jardim Felicidade  

Presidente 
Patrik Willian Duarte de 
Matos 

Presidente de 
honra 

Roberto Góes 

Carnavalesco Willian Matos 

Intérprete oficial Darlan Ribeiro 

Diretor de bateria Mestre Beçola 

Rainha da bateria Juliane Barros 

Mestre-sala e 
porta-bandeira 

Tinho Mocidade e Sheyse 
Brazão 

Coreógrafo Franco Santana 

Desfile de 2017 

Enredo Meu Jeito Tucuju 

 

Participação no carnaval 

Ano Colocação Grupo Enredo 

2001 6° lugar Especial  

2002 9° lugar Especial Uma Viagem Fantástica da Tribo Tucuju 

2003 
Vice-
campeã 

Acesso Zé Miguel, a Vida Boa no Lumear da Pérola Azulada 

2004  Acesso  

2006 5° lugar Acesso Zona Norte: Portal do Progresso, Meu Orgulho, minha Morada! 

2007 4° lugar Acesso 
Poço do Mato: Águas Laguinhenses que Banharam Meu Corpo e 
Saciaram Minha Sede! 

2008 
Vice-
campeã 

Acesso Em Nossas Mãos o Poder de Criação 

2009 Campeã Acesso 
A Odisséia de um Mestre Sala que Virou o Rei Negro da Corte do 
Carnaval 

2010 4° lugar Especial 
Abracadabra! A Zona Norte na Constelação das Grandes Escolas de 
Macapá 

2013 Campeã Acesso Batuque e Marabaixo, sons de reis que ecoam da Mãe África 

2014  Especial Dos jardins do mundo eu faço um Império de ilusões 

2015  Especial É fogo e água, na terra eu sou o ar do meu Império 
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b.4.8 Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha: foi a quarta 
colocada do grupo de acesso em 2010, sendo promovida para o grupo de acesso 
em 2011, porém, não desfilou devido ao cancelamento dos desfiles em Macapá, 
naquele ano. 

Fundação 03/01/1973(45 anos)  

Cores azul, vermelho e branco 

Símbolo Cegonha  

Presidente Marcos Edson Cardoso 

Enredo 
Tem Sonhos e Mistérios Nos 
Mistérios e Sonhos?  

 

Presidentes 

Período Presidente 

?-? (antecessor) 

? - atualidade Marcos Edson Cardoso 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014 Lukas Irokô Eliana Maura David Souza 

2015    

 

Coreógrafo  

Ano Nome Ref. 

2014   

2015   

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira 

Ano Nome 

2014 Hemerson e Maria 

2015  

 

Rainhas de bateria 

Período Nome 

2014  Amanda Picanço 

2015   

 

Participação no carnaval  
Ano Colocação Grupo Enredo 

1976 Campeã Acesso  

1991 Campeã Acesso  
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1994 Campeã Acesso  

1996 Campeã Acesso  

1998 Campeã Acesso Se essa Lua fosse minha 

2000 Campeã Acesso Emissários da Cegonha sua saga, sua história 

2002 10° lugar Especial Resgatando Gerações 

2004 3° lugar Acesso 
Na Lente Emissariana os Encantos da Revelação dos Dezesseis 
Cantos 

2006 3° lugar Acesso O Branco se Faz Negro Nos Vôos Entre a Cruz e a Espada 

2007 3° lugar Acesso 
Ave Sagrada no Vôo da Sedução, Saraminda: Saga do Ouro, Sangue 
e Paixão 

2008 4° lugar Acesso Alerta Geral: O Aquecimento é Global 

2009 4° lugar Acesso Amapá, Berço do Mundo Equinocial a Caminho da Luz Mundial 

2010 4º lugar Acesso 
Na Minha História de Vida a Cultura Aflora, a Política é Bem Vinda, 
mas a Politicagem, Lá Fora 

2012 3º lugar Acesso 
Com garra e determinação ele se fez respeitar, das mãos de um 
sapateiro molda-se a justiça no Estado do Amapá 

2013 4º lugar Acesso Criar é Dar Forma ao Próprio Destino 

2014 4º lugar Acesso Tem Sonhos e Mistérios Nos Mistérios e Sonhos? 

2015  Acesso  

2016  Acesso  

 

b.4.8. Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo: sua 
sede fica localizada na cidade de Santana. 

Em 2008, a escola conquistou seu primeiro título do carnaval do Amapá, com o 
enredo Macapá 250: Uma Viagem Fascinante Pelas Terras Tucuju. A disputa foi 
definida pelo número de estandartes e a Império do Povo sagrou-se vitoriosa, 
recebendo cinco dos dez estandartes distribuídos (Fantasia, Comissão de 
Frente, Evolução, Harmonia e Baianas).  

Em 2010, inicialmente foi declarada campeã junto com todas as demais cinco 
escolas do Grupo Especial, porém após a abertura dos envelopes e a 
desclassificação da Piratas da Batucada, obteve o segundo lugar. O resultado final 
não foi aceito pela Liga, que decidiu pela invalidação e posterior exclusão da Piratas 
da Batucada.  

Fundação 03/02/1993 (25 anos)  

Cores verde e branco 

Símbolo Águia  

Bairro Santana  

Presidente Rogel Santiago Braga 

Desfile de 2014 

Enredo 
No Palco da Folia a Império 
Anuncia: Porto de Santana, do 
Amapá para o Mundo.  
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Presidentes  

Nome Mandato 

Rogel Santiago Braga Atualidade 

 

Diretores  

Ano Diretor de Carnaval Diretor geral de harmonia Mestre de bateria 

2014  Marco Antonio Pereira Brandão Marco Antonio Damasceno 

2016    

 

Coreógrafo 

Ano Nome Ref. 

2014   

2016   

 

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira 

Ano Nome 

2014 Roberto Braga e Iasnara Braga 

2016  

 

Rainhas de bateria 

Período Rainha Madrinha 

2014 Natasha Dias  

2016   

 

Participação no carnaval  

Ano Colocação Grupo Enredo 

2001 5º lugar Especial Santana, do Nascer do Sol ao Adormecer das estrelas 

2002 6º lugar Especial Do Sabor é Festival, na Império é Carnaval 

2003  Acesso Santana, Arte cultura e magia, das suas origem a folia. 

2004 Campeã Acesso 
Império em Ação: o Balanço das Ondas, um Grito de 
Preservação 

2006 
Vice-
campeã 

Especial Mulher, És um Ser. No Carnaval da Império a Homenageada é Você 

2007 5° lugar Especial Da Profecia de Pitágoras Nasce o Símbolo do Número Quatro 

2008 Campeã Especial Macapá 250: Uma Viagem Fascinante Pelas Terras Tucuju 

2009 4º lugar Especial 
Na Terra das Águas, Navega Rumo ao Norte: Pra Onde Seu Mestre 
Mandar 

2010 
Vice-
campeã 

Especial 
Tainá - Olhos da Amazônia, Para o Mundo Inteiro Ver Na Tela 
Mágica da Sétima Arte 

2012 3º lugar Especial PERFUME 

2013 5º lugar Especial Pedra branca do Amaparí, O tesouro da Amazônia 

2014 3º lugar Acesso 
No Palco da Folia a Império Anuncia: Porto de Santana, do Amapá 
para o Mundo 



2015   REx PA O CLÁSSICO REI DA AMAZÔNIA 

2016    

 

6. DIRETRIZES GERAIS 

1. Proteção, Promoção e Desenvolvimento: Garantir e promover condições 
financeiras e institucionais para a produção, fomento, circulação e fruição das 
culturas populares e afro-amapaense, dentro e fora do Estado; 

2. Visibilidade: Difundir e ampliar a visibilidade dos povos, das expressões, das 
linguagens, dos patrimônios, das manifestações artísticas na sociedade de 
um modo geral como instrumento para a proteção e valorização das culturas 
populares e afro-amapaense, dentro e fora do Estado; 

3. Difusão, Divulgação e Comunicação: Promover condições para a 
manutenção e desenvolvimento da produção, circulação, difusão e fruição das 
culturas populares e afro-amapaense, bem como das expressões, das 
linguagens, dos patrimônios e das manifestações artísticas, respeitando os 
modos próprios de expressão e organização de seus membros; 

4. Patrimônio Cultural Urbano: Reconhecer, proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural urbano (carnaval, festa junina, marabaixo, capoeira, 
religião de matrizes africanas (candomblé e umbanda) e hip hop; 

5. Patrimônio Cultural Quilombola: Reconhecer, proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural quilombola (marabaixo, batuque, artesanato, folia, 
ladainha, contos [conhecimentos, valores e crenças] e cantos; 

6. Transversalidade e Intersetorialidade: Estabelecer a transversalidade e 
intersetorialidade dialógica das políticas e dos órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais e, entre as instâncias de participação social, 
promovendo o acesso e intercâmbio das culturas populares e afro-
amapaense, igualitariamente em todo o território estadual e fora dele; 

7. Manifestações Artísticas Culturais Amapaenses: Reconhecer e valorizar 
as manifestações artístico das culturas populares e afro-amapaense, em toda 
a sua diversidade, considerando a sua complexidade, valores e dinamicidade 
próprios; 

8. Elaboração e transmissão de Conhecimento: Promover o acesso às 
políticas públicas, expressões, linguagens, patrimônios e manifestações 
artísticas das culturas populares e afro-amapaense, por meio da simplificação 
dos mecanismos de participação e fomento, potencializando a participação 
direta de seus fazedores e grupos; 

9. – Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas: Garantir, reconhecer e valorizar 
políticas públicas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, e de seus 
fazedores, considerando as diversas dimensões, em especial de 
africanidades e relações raciais e seu significado multireferencial na formação 
do leitor literário pleno. 

7. DIRETRIZES ESPECÍFICAS DA CULTURA AFRO-AMAPAENSE 

1. Combate ao Racismo: Reconhecer a existência e ação do racismo visando a 
construção de políticas públicas específicas para a cultura afro-amapaense 
como mecanismo eficaz para o seu enfrentamento e combate; 



2. Povos Tradicionais de Matriz Africana: Garantir e fortalecer o conceito de 
Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana como mecanismo para 
o diálogo com o Estado em busca do fortalecimento, reconhecimento, registro 
e mapeamento da cultura afro-amapaense e de seus detentores. 

8. OBJETIVOS GERAIS 

1. Planejar, criar, implantar e implementar, nos próximos dez anos, projetos, 
programas e ações voltados para a valorização, o fortalecimento e a 
promoção das culturas populares e afro-amapaense no Estado do Amapá e 
no Brasil; 

2. Realizar mapeamentos das expressões das culturas populares e afro-
amapaense, visando produzir informações para subsidiar ações de proteção e 
promoção da diversidade cultural amapaense e difundir informações 
sistematizadas a este respeito; 

3. Fortalecer e promover as manifestações, saberes e práticas das culturas 
populares e afro-amapaense, considerando as suas dinâmicas, 
transformações e especificidades locais e regionais; 

4. Valorizar os mestres e mestras das culturas populares e afro-amapaense; 

5. Incentivar os processos de transmissão de saberes e fazeres das culturas 
populares e afro-amapaense entre as diferentes gerações; 

6. Promover a troca de experiências e intercâmbio entre indivíduos, grupos e 
comunidades praticantes das culturas populares e afro-amapaense, e destas 
com as demais expressões, linguagens e circuitos culturais, no âmbito 
internacional, nacional, regional e local; 

7. Fortalecer a economia criativa das culturas populares e afro-amapaense, 
criando estratégias de sustentabilidade para os seus praticantes; 

8. Qualificar a gestão das instituições de praticantes das manifestações das 
culturas populares e afro-amapaense; 

9. Combater todas as formas de discriminação, preconceitos e intolerância 
praticadas contra os símbolos e praticantes das culturas populares e afro-
amapaense; 

10.  Fomentar e promover a transversalidade dialógica entre as culturas 
populares e afro-amapaense com as instituições públicas e privadas; 

11. Fomentar e promover o acesso e a difusão de todas as formas de informação 
e comunicação; 

12. Fortalecer, fomentar e promover todos os mecanismos de ampliação e 
participação social das culturas populares e afro-amapaense; 

13. Ampliar o financiamento para as culturas populares e afro-amapaense; 

14.  Definir espaço físico em praças locais (arenas) para o exercício e 
desenvolvimento da cultura local.  

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA CULTURA AFRO-AMAPAENSE  

1. Implementar programas e ações para a valorização e o fortalecimento da 
religião de Matriz Africana (umbanda e candomblé); 



2. Valorizar e visibilizar todas as manifestações culturais afro-amapaenses como 
forma de combate ao racismo; 

3. Acompanhar a implementação das Leis 10.639/2003 e ... 

10. METAS E AÇÕES 

Ao comunicar sobre cada uma das metas, pretende-se estimular os atores sociais 
em todo o Estado a conhecer e acompanhar sua concretização. É essencial que 
gestores públicos estaduais e municipais, cidadãos, artistas, representantes das 
culturas popular e afro-amapaense, produtores e consumidores da cultura possam 
se reconhecer nas metas e saber como contribuir em cada uma delas. 

O Sistema Estadual de Cultura (SEC) é o principal instrumento para que o gestor 
possa desenvolver políticas culturais no Estado e nos municípios, com a participação 
da sociedade civil. O SEC tornará a gestão pública de cultura mais eficaz, planejada, 
participativa e fará melhor uso dos recursos públicos. Para os Estados e municípios 
interessados em aderir ao Sistema Nacional de Cultura, o primeiro passo é a 
assinatura e publicação do Acordo de Cooperação Federativa. Os elementos 
obrigatórios dos sistemas de cultura são: secretaria de cultura ou órgão equivalente; 
conselho de política cultural; conferência de cultura; plano de cultura; e sistema de 
financiamento à cultura com existência obrigatória do fundo de cultura. Além desses 
elementos, o Estado deverá ter uma comissão de negociação e pactuação entre 
gestores estadual e municipais. Em seguida, os municípios interessados deverão 
construir o seu sistema municipal de cultura, por meio de leis municipais. 

O que se pretende alterar na situação atual? O que se pretende é que todos os 16 
(dezesseis) municípios e o Estado assinem e publiquem os acordos e tornem 
efetivos os seus sistemas de cultura. A atualização de dados no Sistema Estadual 
de Informações e Indicadores Culturais tornará possível acompanhar a efetivação 
dos sistemas de cultura estaduais e municipais. O que é preciso para alcançar esta 
meta? É preciso que o SEC seja efetivado. Ao mesmo tempo será necessário dar 
continuidade aos programas de cooperação técnica com o Estado e os municípios 
que apoiam os instrumentos do SEC (Planos Estadual e Municipal de Cultura, 
Conselhos Estadual e Municipais de Cultura, Fundos do Estado e dos Municípios), 
assim como a capacitação dos gestores. 

As informações atualizadas, através do Sistema Estadual de Indicadores e 
Informações Culturais (SEIIC), sobre a cultura são importantes para o 
desenvolvimento da política cultural no Amapá e contribuem para o 
acompanhamento do Plano Estadual de Cultura (PEC). A atualização das 
informações será de responsabilidade do Estado e dos municípios que aderirem ao 
Sistema Nacional de Cultura (SNC). São objetivos do SEIIC: manter uma plataforma 
de consulta que permita acompanhar ações e incentivar a pesquisa e a produção 
cultural; divulgar estatísticas, indicadores e outras informações sobre a demanda e a 
oferta de bens culturais (espetáculos, equipamentos, espaços, grupos etc.); divulgar 
grupos, instituições, equipamentos, ações culturais e projetos de sustentabilidade 
econômica da produção cultural local; difundir documentos, acervos iconográficos, 
sonoros e audiovisuais, inventários, obras de autores amapaenses que estejam em 
domínio público ou licenciados; difundir ações de promoção da diversidade cultural e 
de formação e comunicação para as culturas popular e afro-amapaense; integrar os 
cadastros nacionais do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), Sistema Nacional do 
Patrimônio Cultural (SNPC), Sistema Nacional de Arquivos (Sinar) e Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP). 



Por meio do SEIIC os cidadãos poderão acessar: o Mapa da Diversidade Cultural; o 
Calendário Estadual de Eventos Culturais, com agendas periódicas ou fixas de 
festivais, bienais, feiras, fóruns e encontros em todo o Estado, abrangendo todos os 
segmentos culturais, dentre os quais os das culturas populares e afro-amapaense; o 
acompanhamento da execução do PEC e dos planos municipais; outros serviços 
que poderão ser oferecidos pela sociedade, por meio da plataforma pública na 
internet, que trabalhará no modelo de “dados abertos ao cidadão”.  

O que se pretende alterar na situação atual? Quando passar a receber 
informações atualizadas sobre a área cultural de todos municípios, o SEIIC 
concretizará uma nova forma de coletar e organizar a informação sobre a cultura no 
Amapá. A partir de dados confiáveis e atualizados, os gestores públicos de cultura 
poderão planejar melhor e tomar decisões sobre a sua atuação neste campo.  

O que é preciso para alcançar esta meta? É preciso que até o final dos dez (10) 
anos sejam implantadas no SEIIC as soluções tecnológicas de coleta de informação 
e disponibilização de dados. Com isso, será possível integrar cadastros e dados de 
diversas fontes e produzir indicadores e novas aplicações para as informações. 

Existem, hoje, no Amapá milhares de famílias que pertencem a diversos povos e 
comunidades tradicionais (200 comunidades quilombolas identificadas, sendo 47 já 
certificadas junto a Fundação Palmares e quatro tituladas através do Instituto 
Nacional de Colonização Reforma Agrária - Incra). Esses povos se reconhecem 
como culturalmente diferenciados, com formas próprias de organização social. De 
acordo com o Decreto nº 6.040/2007, são considerados povos e comunidades 
aqueles que ocupam e usam territórios e recursos naturais para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Em sua vida cotidiana utilizam 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Já os 
grupos de cultura popular (carnaval e festa junina) estão presentes em vários 
municípios amapaenses, possuem necessidades específicas e estão em constante 
transformação. A todo momento as suas manifestações estão sendo retraduzidas e 
reapropriadas por seus próprios criadores. 

O Mapa da Diversidade Cultural conterá informações sobre quem são e onde estão 
esses grupos. O que se pretende nesta meta é que o poder público promova ações 
efetivas para os atores mapeados.  

O que se pretende alterar na situação atual? O Ministério da Cultura (MinC) 
promove diversas ações que beneficiam povos e comunidades tradicionais e grupos 
populares, tais como Pontos de Cultura e Pontos de Memória. Pretende-se 
multiplicar essas e outras ações que promovam as manifestações desses povos e 
grupos, como os de Culturas Populares e afro-amapaense. Espera-se ainda que a 
promoção da diversidade contribua para a sustentabilidade econômica e ambiental.  

O que é preciso para alcançar esta meta? É necessário ampliar os esforços 
conjuntos do Governo Federal, do Estado e dos municípios, ao menos nas seguintes 
ações: criação de mais Pontos de Cultura e de Pontos de Memória; instituição de 
prêmios estaduais e municipais. 

– Combate ao Racismo 

Meta 1.1 - Capacitar agentes públicos, oferecendo-lhes subsídios com vistas à 
efetivação e a defesa dos direitos das culturas populares e afro-amapaense. 

Ação 1 - Inserir pauta e conteúdo do Programa de Combate ao Racismo 
Institucional no Sistema Estadual de Cultura; 



Ação 2 – Capacitar, em todo o território amapaense, e até o quarto ano de 
implementação deste Plano, funcionários públicos e diretores comissionados do 
Sistema Estadual; 

– Proteção, Promoção e Desenvolvimento 

Meta 2.1 - Realizar diagnóstico da realidade das culturas populares e afro-
amapaense; 

Ação 1 - Em parceria com o Sistema Estadual de Cultura, SEAFRO e Secretarias 
Estadual e Municipal de Educação mapear as atividades educacionais presentes em 
todo o território estadual, inclusive nos territórios tradicionais de matriz africana. 

Ação 2 - Em parceria com o Sistema Estadual de Cultura apoiar, por meio de 
editais, pesquisas que envolvam os povos, as comunidades, as expressões, as 
linguagens, os patrimônios e as manifestações artísticas e culturas populares e afro-
amapaense, com vistas a mapear e diagnosticar suas cadeias produtivas. 

Meta 2.2 - Registrar, inventariar e salvaguardar as culturas populares e afro-
amapaense. 

Ação 1 – Efetivar parcerias com instituições públicas e privadas para registrar e 
inventariar os povos, as comunidades, as expressões, as linguagens, os patrimônios 
e as manifestações artísticas e culturas populares e afro-amapaense, garantindo a 
participação de seus detentores. 

Ação 2 – Efetivar parcerias com instituições públicas e privadas para construir o 
Plano de Salvaguarda, até o quarto ano de implementação deste Plano, dos povos, 
das comunidades, das expressões, das linguagens, dos patrimônios e das 
manifestações artísticas e culturas populares e afro-amapaense. 

Ação 3 - Em parceria com instituições públicas e privadas, registrar (material e 
imaterial), até o quarto ano deste Plano, os patrimônios dos povos, das 
comunidades, das expressões, das linguagens e das manifestações artísticas e 
culturas populares e afro-amapaense. 

Meta 2.3 - Instituir mecanismos de acesso aos recursos públicos através de editais 
específicos para a arte e culturas populares e afro-amapaense. 

Ação 1 - Em parceria com instituições públicas, instituir anualmente o Prêmio de 
Culturas Populares e o Prêmio de Cultura Afro-amapaense. 

Ação 2 – Estabelecer parcerias para instituir anualmente o Prêmio Nacional de 
Expressões Culturais populares e afro-amapaense com as modalidades Teatro, 
Dança, Música e Artes Visuais. 

Ação 3 – Estabelecer parcerias com o objetivo de instituir o Prêmio Patrimônio 
Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. 

Ação 4 – Instituir anualmente a Bolsa de Fomento a Arte Negra com recursos 
oriundos do Fundo Nacional de Cultura da ação denominada Promoção e Fomento à 
Cultura Brasileira – Nacional. 

Meta 2.4 - Fortalecer institucionalmente o Conselho Estadual de Política Cultural e a 
SECULT. 

Ação 1 - Estabelecer despesas específicas para o Conselho de Cultura no Fundo 
Estadual de Cultura, através da Lei Orçamentária Anual (LOA) em consonância com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 



– Visibilidade 

Meta 3.1 – Mapear, em todo o território estadual, os povos, as comunidades, as 
expressões, as linguagens, os patrimônios e as manifestações artísticas e culturais 
populares e afro-amapaense. 

Ação 1 - Mapear até o terceiro ano de implementação deste Plano, ao menos 80% 
dos povos, das comunidades, das expressões, das linguagens, dos patrimônios e 
das manifestações artísticas e culturas populares e afro-amapaense a partir do 
SEIIC em parceria com a sociedade civil. 

Ação 2 - Analisar e disponibilizar em sítio eletrônico, dados socioeconômicos e 
culturais dos povos, das comunidades, das expressões, das linguagens, dos 
patrimônios e das manifestações artísticas e culturais populares e afro-amapaense. 

Ação 3 - O Sistema Estadual de Cultura deve solicitar às empresas de publicidade 
licitadas, a inserção da população negra entre o seu público-alvo e, também, indicar 
inserções de conteúdo pago nos veículos de comunicação que tratam 
especificamente das temáticas étnico-raciais, desde que cadastradas no sistema da 
Secretaria de Comunicação Social do Estado. 

 

- Difusão, Divulgação e Comunicação 

Meta 4.1 - Interfaces com a Secretaria de Comunicação do Estado. 

Ação 1 – Criar interface com o Conselho de Cultura e Secretaria de Comunicação 
para a criação e manutenção de um Grupo Permanente de Trabalho com ampla 
participação social de povos e comunidades de territórios tradicionais negros 
(comunidades quilombolas e povos de matriz africana), para pensar e propor ações 
efetivas de democratização da comunicação e aperfeiçoar as políticas, ações e 
projetos voltados à comunicação de quilombos e de comunidades tradicionais de 
matriz africana. 

Ação 2 – Contribuir para criar e manter na programação das emissoras públicas de 
rádio e televisão, programas televisivos e radiofônicos de caráter regional, 
produzidos e apresentados por membros de Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana, de Comunidades Quilombolas, por organizações culturais negras e por 
representantes das culturas populares. – Até o primeiro ano de execução deste 
Plano ter um programa em cada município. 

Meta 4.2 - Criar, fortalecer, ampliar mecanismos de acesso da população negra aos 
meios de comunicação livre de base comunitária e democrática. 

Ação 1 – Fomentar a criação e a manutenção de laboratórios de produção de mídia 
negra de caráter comunitário, em especial em comunidades tradicionais negras, com 
equipamentos de produção audiovisual e de ilha de edição em vídeo, estúdio de 
gravação de áudio, infocentros e acesso gratuito à internet de banda larga, e 
equipamentos necessários para a impressão de fanzines. 

Meta 4.3 - Fortalecer o papel da rádio comunitária na promoção da diversidade da 
cultura negra, da liberdade de expressão cultural e direito a comunicação. 

Ação 1 – Fomentar a implantação e o funcionamento de rádios comunitárias em 
periferias urbanas, em comunidades de povos tradicionais de matriz africana e em 
comunidades quilombolas, com suporte institucional de proteção ministerial à essas 
experiências comunicacionais. – até o segundo ano de implementação deste Plano 



ao menos uma rádio comunitária funcionando com o protagonismo negro, de 
comunidade de matriz africana e de comunidade quilombola, em cada estado, e até 
2022 20% dos municípios amapanese com ao menos uma rádio funcionando. 

– Povos Tradicionais de Matriz Africana 

Meta 5.1 - Promover a valorização da ancestralidade africana e divulgar informações 
sobre os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. 

Ação 1 - Realizar Campanha Estadual de informação e valorização da 
ancestralidade africana e das culturas populares no Estado, em parceria com 
instituições públicas e privadas. 

Ação 2 - Inserir nas produções de conteúdo digital a temática dos povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana em parceria com instituições públicas e 
privadas. 

Meta 5.2 - Reforçar as condições de exigibilidade de direitos por parte dos povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana. 

Ação 1 - Regulamentar o direito de consulta prévia previsto na Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho - OIT. 

Ação 2 - Apoiar projetos de associações representativas diretamente em cada 
município. 

Ação 3 - Promover e articular o cadastramento virtual de Comunidades Tradicionais 
de Matriz Africana e das culturas populares suas potencialidades através do Sistema 
Estadual de Informações e Indicadores Culturais SEIIC até 2020. 

Meta 5.3 - Promover a indissociação do Patrimônio Material e Imaterial das culturas 
populares e afro-amapaense.  

Ação 1 - Em parceria como instituições públicas e privadas introduzir a gestão 
compartilhada do patrimônio cultural afro-amapaense em seus aspectos materiais e 
imateriais das casas tombadas. 

– Patrimônio Cultural Quilombola 

Meta 6.1 - Garantir a produção física e cultural dos quilombos. 

Ação 1 - Titular definitivamente as comunidades quilombolas em o todo território 
amapaense que assim se identificarem. 

Ação 2 - Identificar, certificar, registrar, inventariar, tombar e zelar todos os bens 
culturais de natureza material e imaterial das comunidades quilombolas. 

Ação 3 – Restaurar, reformar e revitalizar os espaços físicos culturais existentes nas 
comunidades e na área urbana (sede da União dos Negros do Amapá - UNA), 
respeitando a cultura e tradições locais. 

– Transversalidade e Intersetorialidade 

Meta 7.1 - A partir da Lei 10.639/2003 incorporar a história e a cultura afro- 
amapaense em todos os programas, projetos e ações do Sistema Estadual. 

Ação 1 - Em parceria com órgãos públicos e privados produzir e publicar material 
sobre a história e cultura amapaense. 



Ação 2 - Em parceria com órgãos públicos e privados mapear as atividades 
educacionais presentes em todo território amapaense, inclusive nos territórios 
tradicionais de matriz africana. 

Ação 3 - Em parceria com órgãos públicos e privados orientar os sistemas de 
ensino, esporte e cultura para a inclusão das expressões artístico-culturais afro-
amapaenses nos currículos escolares e programas esportivos. 

Meta 7.2 - Promover a segurança alimentar e nutricional e incentivar a inclusão 
produtiva sustentável para os detentores da cultura amapaense e comunidades afro. 

Ação 1 - Em parceria com órgãos públicos e privados, promover pesquisas e 
projetos pautados na agroecologia objetivando a troca de saberes entre os povos, as 
comunidades, as expressões, as linguagens, os patrimônios e as manifestações 
artísticas e culturais afro-amapaenses. 

Meta 7.3 - Reconhecer e fomentar as práticas tradicionais de saúde preservadas 
pela cultura amapaense. 

Ação 1 - Em parceria com Sistema Minc, SEPPIR PR e Ministério da Saúde elaborar 
e apoiar a criação de materiais de informação, comunicação e educação sobre os 
valores, práticas e saberes tradicionais afro-amapaenses e das tradições culturais 
populares. 

 

– Manifestações Artísticas Culturais Afro-Brasileiras e Populares 

Meta 8.1 - Instituir programas, projetos e ações de reconhecimento e valorização da 
arte e das manifestações artísticas culturais populares e afro-amapaense. 

Ação 1 - Em parceria com o Sistema Minc, SEPPIR PR, instituir programa de 
reconhecimento de mestras e mestres das culturas populares e afro-amapaense. 

Ação 2 - Em parceria com o Sistema Minc, SEPPIR PR, instituir programa de 
reconhecimento de artistas e espaços culturais (teatros, centros culturais, museus, 
cinemas, territórios) das culturas populares e afro-amapaense. 

Ação 3 - Valorizar as artes plásticas e visuais das culturas populares e afro-
amapaense em toda sua diversidade de expressões, tradicionais e contemporâneas. 

Ação 4 - Reconhecer e valorizar a cultura hip hop e seus detentores. 

Ação 5 - O Sistema MinC deve instituir a coleta do quesito raça/cor (segundo a 
categorização do IBGE) nos formulários utilizados para solicitação de apoio para 
todos os seus programas e ações. 

- Elaboração e Transmissão de Conhecimento 

Meta 9.1 - Instituir programas, projetos e ações para a elaboração e transmissão de 
conhecimento da cultura afro-brasileira e das culturas populares e de seus 
detentores para a valorização das identidades dos indivíduos, grupos e 
comunidades, respeitando e valorizando suas próprias estratégias e inciativas. 

Ação 1 - Apoiar e fomentar iniciativas que valorizem e estimulem os indivíduos dos 
povos, das comunidades, das expressões, das linguagens, dos patrimônios e das 
manifestações artísticas e culturais afro-brasileiras, o reconhecimento das formas 
próprias de produção de conhecimento e seus métodos tradicionais de ensino-



aprendizagem, e a transmissão destes conhecimentos às suas próprias 
comunidades e grupos. 

Ação 2 - Fortalecer a inclusão de indivíduos dos povos, das comunidades, das 
expressões, das linguagens, dos patrimônios e das manifestações artísticas e 
culturais afro-amapaenses, por meio de cotas no ensino superior, em parceria como 
SESU, bem como nos cursos de especialização, presencial e a distância, junto à 
CAPES. 

– Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 

Meta 10.1 - Estabelecer diálogo efetivo entre instâncias governamentais 
responsáveis pela aquisição de livros, pequenas editoras, selos editoriais 
comunitários, autoras e autores de publicações autofinanciadas, com vistas a 
formular uma política de aquisição de livros bibliodiversa e afirmativa. 

Ação 1 – Organizar (auto-organizar) o setor livreiro negro e periférico e suas 
demandas para abordar de maneira incisiva e consistente as instâncias 
governamentais. 

Ação 2 - Definir atrizes, atores, sujeitos ligados ao tema em âmbito estadual e 
municipal, com vistas a construir agenda propositiva de diálogo. 

Ação 3 - Que o PNBE do professor (editais) e o PNBE Temático (editais) que 
dedicam atenção especial aos temas que ficam de fora da maior parte dos editais, 
tais como: obras de referência que funcionam como apoio pedagógico e obras 
ampliadas sobre diversidade, inclusão e cidadania, sejam fortalecidos e perenizados, 
passando da condição eventual a edições de periodicidade anual. 

Meta 10.2 - Criação de política permanente de formação de multiplicadores de leitura 
em interlocução com as comunidades visando a elaboração de programas 
específicos e em diferentes linguagens e suportes, destinados a estudantes, idosos, 
grupos de jovens, mulheres, neoleitores etc. 

Ação 1 – Fortalecer iniciativas locais eventualmente existentes por meio do fomento 
às dimensões raciais e de africanidades. 

Ação 2 – Investir no diálogo com as escolas públicas locais, considerando que a 
maioria de crianças, adolescentes e jovens moradores de periferias é atendida por 
escolas públicas, e que estes são espaços de repercussão e reprodução do racismo. 

Ação 3 – Realizar consultas públicas ampliadas junto a moradores de bairros 
periféricos interessados na expansão das políticas de leitura, para ouvir suas 
sugestões quanto à elaboração de programas de formação de multiplicadores 
eficazes. 

Meta 10.3 - Visibilizar o público leitor interessado em literatura negra e periférica, 
exponencializando seu potencial de diálogo com as políticas públicas de LLLB, com 
a cadeia produtiva do livro, com o mercado editorial e livreiro. 

Ação 1 – Definição de um órgão público que se responsabilize por esta 
pesquisa/consulta pública. 

Ação 2 – Elaboração de projeto-piloto de pesquisa e proposta metodológica que 
sejam submetidas à consulta pública para aprimoramento da ferramenta de coleta. 



Ação 3 – Definição do período de realização da pesquisa, e confecção de listagem 
dos principais eventos de literatura negra e periférica, cujos públicos 
obrigatoriamente precisariam ser alcançados. 

Ação 4 – Confecção de relatório de pesquisa/consulta pública propositivo, contendo 
a caracterização dos perfis da leitora e do leitor interessados em literatura negra e 
periférica, seguido de sugestões para políticas públicas no campo LLLB, a partir 
desses perfis, com eventuais sugestões para o mercado editorial, especialmente 
para as editoras negras e periféricas e seus instrumentos de difusão. 

Meta 10.4 - Recolher depoimentos de escritoras e escritores negros e periféricos 
sobre processos pessoais de formação como escritores para disponibilizar nas 
ferramentas acima ao longo dos dois primeiros anos de implementação deste Plano. 

Ação 1 - Definir formato de mobilização de escritoras e escritores e agentes de 
mobilização. 

Ação 2 - Firmar acordos com as ferramentas on line que venham a hospedar os 
depoimentos. 

Ação 3 - Divulgar amplamente a existência desses depoimentos e forma de acessá-
los. 

Meta 10.5 - Conquistar espaço efetivo para a literatura negra e periférica na grade 
de programação de TVs e rádios públicas. 

Ação 1 - Mapear e estudar as iniciativas existentes. 

Ação 2 - Mapear experiências de literatura negra e periférica existentes nas rádios e 
TVs da Web. 

Ação 3 - A partir do mapeamento, construir diagnóstico do setor, levantando 
possibilidades e propondo intervenções concretas em parceria com a sociedade civil 
e sua experiência literária em TV e rádio. 

Meta 10.6 - Convocar áreas governamentais distintas a envolver-se no 
fortalecimento de políticas de formação e expansão de bibliotecas que considerem o 
rico acervo das literaturas negra e periférica. 

Ação 1 - Pluralizar as vozes ouvidas para compor o acervo de um eventual catálogo 
de obras de um programa como este, a saber: o desejo das próprias comunidades 
de matriz africana, especialista negros em literatura/africanidades/relações raciais, 
editoras e distribuidoras negras e periféricas, coletivos literários, etc. 

Meta 10.7 - Criação de um Dicionário Biobibliográfico on-line de Literatura Negra e 
Periférica que se configure como um repositório público virtual que reúna 
informações atualizadas e atualizáveis com fotos, trajetórias individuais e literárias; 

dados sobre obras publicadas, grupos, movimentos, associações e coletivos a que 
escritoras e escritores se filiem; informações sobre as editoras e livrarias negras e 
periféricas, como também um banco de dados de entrevistas, artigos, dissertações, 
teses, livros, catálogos, antologias de referência, para o público interessado. 

Ação 1 - Discutir e definir com o público interessado no tema formas de efetivação 
do dicionário biobibliográfico: POR EXEMPLO, via edital público para apresentação 
de propostas OU via convênio ou acordo de cooperação técnica com universidade, 
grupo de pesquisa, coletivos literários ou afins, OU AINDA, via equipe técnica de 



órgãos especificamente devotados ao livro e à literatura, DLLLB, ou à cultura negra, 
FCP. 

Ação 2 - A partir da discussão definidora dos sujeitos realizadores, definir etapas e 
prazos (plano de trabalho) para que o Dicionário Biobibliográfico de Literatura Negra 
e Periférica On Line seja disponibilizado ao público. 

Meta 10.8 - Constituir um local virtual onde se possa acessar dinamicamente essas 
informações, baixá-las em arquivos de qualquer parte do mundo, traduzido também 
para o inglês e espanhol, pelo menos. 

Ação 1 - Elaborar estratégias de interação com o público, via ferramenta-web, para 
que o Dicionário possa receber aportes espontâneos, algo semelhante ao sistema 
da Wikipédia. 

Ação 2 - Criar a figura crítica da ombudswoman/ombudsman, posto não 
remunerado, aberto à concorrência pública (um representante por região geográfica 
brasileira), com mandato de dois anos, como canal aberto e refrescante para que a 
sociedade civil monitore a completude e complexidade do Dicionário On Line, com o 
objetivo de criticá-lo, corrigi-lo e de contribuir para sua constante atualização. 

Meta 10.9 - Realizar anualmente um compilado para impressão em papel que seja 
amplamente distribuído em escolas, bibliotecas e outros locais de debate e produção 
de pensamento. 

Ação 1 - Estabelecer diálogo entre o material compilado-impresso e a Lei 10.639, 
potencializando-o como mais um recurso didático-pedagógico. 

11. DEFINIÇÕES 

- Povos Tradicionais de Matriz Africana - referindo ao conjunto dos povos 
africanos para cá transladados, e às suas diversas variações e denominações 
originárias dos  processos históricos diferenciados em cada parte do país, na 
relação com o meio  ambiente e com os povos locais. 

- Comunidades Tradicionais de Matriz Africana - Territórios ou Casas 
Tradicionais - constituídos pelos africanos e sua descendência no Brasil, no 
processo de insurgência e resistência ao escravismo e ao racismo, a partir da 
cosmovisão e ancestralidade africanas, e da relação desta com as populações 
locais e com o meio ambiente. Representam o contínuo civilizatório africano 
no Brasil, constituindo territórios próprios caracterizados pela vivência 
comunitária, pelo acolhimento e pela prestação de serviços à comunidade. 

(fonte: I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Matriz Africana coordenado pela SEPPIR 

PR a partir do Decreto 6040/2007.) 

Cultura Negra/Cultura Afro-Brasileira 

O que é cultura negra? Como debater questões sobre uma produção cultural 
tão complexa, de difícil definição? Mais difícil ainda seu compartilhamento com 
limites definidos e delimitados. Principalmente porque a cultura negra não é 
uma classe de objetos existentes no mundo para serem circunscritos e 
classificados, mas uma categoria do nosso pensamento e da nossa prática. A 
arte e a cultura negra não é somente a representação de uma imagem, mesmo 



da realidade, porque é a própria realidade, ou uma das fontes de suas 
recriações, “é o significado do acontecimento de falar, não o acontecimento 
como acontecimento”. 

Cultura negra brasileira é aquela feita por negros e negras e seus descendentes? 

Cultura negra brasileira é aquela que tem obrigatoriamente uma filiação com 
África? 

É justamente esse movimento de ruptura e negociação de novos elementos 
devido às exigências, seja de novas temporalidades, seja de espaços 
diferentes, seja pelo racismo que podemos constituir uma noção do que é 
cultura negra. 

No entanto, o estudo das rupturas e consequente negociação de novos 
elementos, ainda seriam parciais e não possibilitariam a apreensão da 
dinamicidade que esse movimento requer se não fossem captadas também as 
permanências. Faces do mesmo machado. 

Nesse jogo entre as rupturas e continuidades, podemos ressignificar elementos 
definidores do que é ou não cultura negra. 

O primeiro é que a cultura negra brasileira é fundada, sedimentada e difundida 
pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. A dança, a música, 
o canto, a performance – indissociáveis – a oralidade, a ancestralidade, a 
relação com a natureza, a circularidade, a relação geracional, a importância da 
mulher negra são também outros elementos definidores do que é cultura negra 
brasileira. 

O importante é ressaltar e afirmar que há definições de cultura negra. Nossa 
cultura não pode ser pasteurizada e coberta simplesmente sobre o manto da 
diversidade cultural brasileira. Ela tem filiação, nome e conteúdo. 

GUEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. LTC, Rio de Janeiro, 1889. p.29. 

(fonte: SILVA NETO, José Pedro da. Cultura negra, cultura do negro: faces do 
mesmo machado! In Africanidades e relações raciais: insumos para 
políticas públicas na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil. 
Fundação Cultural Palmares, 2014). 

- Diversidade Cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as 
culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões 
são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade 
cultural se manifesta não apenas nas variadas formas pelas quais se 
expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio cultural da humanidade 
mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos 
diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das 
expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias 
empregados. 

(fonte: Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO (2003)) 



- Hip Hop é um movimento sócio-cultural composto por cinco elementos: DJ, 
MC, Breaking, Graffiti e Conhecimento – este ultimo aparece de forma 
transversal nos quatro primeiros. Emerge no início da década de 1970 no 
Bronx, Nova Iorque, em um contexto de exclusão social e racial. Em poucos 
anos ultrapassou as fronteiras americanas e se tornou um instrumento de 
arregimentação política de jovens em todo o mundo, dando origem a um 
fenômeno denominado "Global Hiphop". O “Global Hiphop” desponta como 
uma cultura que encoraja e integra práticas inovadoras de expressão artística, 
conhecimento, produção, identificação social, e mobilização política. Nestes 
aspectos, ele transcende e contesta construções convencionais de identidade, 
raça, nação, comunidade, estética e conhecimento. No Brasil, chega no final 
da década 1970 e se difunde pelas periferias articulado por coletivos de 
atuação local, mas que circulavam pela cidade trocando informações. 

(fonte: SANTOS, Jaqueline Lima. Negro, Jovem e Hip Hopper: História, 
Narrativa e Identidade em Sorocaba. 2011. 181f. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Filosofia e Ciências 
de Marília, Programa de Pós- Graduação em Ciências Sociais. Marília, 2011) 

- O racismo institucional é um dos modos de operacionalização do racismo 
patriarcal heteronormativo - é o modo organizacional - para atingir 
coletividades a partir da priorização ativa dos interesses dos mais claros, 
patrocinando também a negligência e a deslegitimação das necessidades dos 
mais escuros. 

(fonte: Racismo Institucional: uma abordagem conceitual. Geledés – 

Instituto da Mulher Negra, 2014. Disponível: 

http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes- recentes/racismo-

institucional) 

- Africanidades é uma categoria de tempo e espaço conjugada. Reivindica a 
unidade na diferença e a diferença na unidade. Promove o face-a-face depois 
do esquecimento provocado pela travessia do Atlântico. Na escala do tempo e 
espaço as  africanidades dizem respeito à cultura material e simbólica da 
Diáspora Africana, recriada e ressemantizada em território africano e não-
africano. É política e estética, concomitantemente. Não reduz o cultural a 
expressões artísticas, nem o artístico a abstrações metafóricas. É uma língua 
comum entre culturas diferentes. É mais metonímia 

http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes-recentes/racismo-institucional
http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes-recentes/racismo-institucional
http://www.seppir.gov.br/publicacoes/publicacoes-recentes/racismo-institucional


que metáfora. É sentimento de pertença. Compreende-se como forma cultural, 
isto é, as condições epistemológicas donde as ações humanas (e não 
humanas) se dão e produzem sentido. Cultura como produção de sentido é 
africanidade como discurso epistêmico. O tempo ampliado (dos viventes e 
ancestrais) e o espaço difuso (de africanos e seus descendentes semeados 
pelo mundo) perfazem a trama e a urdidura desse discurso. Discurso, que por 
sua vez, tem o vetor do tempo voltado para o passado, para a experiência. 
Experiência que tem como eixo de validação a pragmática e o encantamento. 
Encantamento que tem na ética de processos liberadores o seu ápice e na 
ancestralidade o seu corolário. Africanidades é uma categoria que compreende 
e se compreende a partir do mundo cultural africano-diaspórico na superação 
do racismo e na produção de uma nova regra de justiça social e felicidade 
subjetiva. É insurreição social e fluidez literária e,  assim, vale-se de seus 
dispositivos ancestrais (beleza, ritmo, gênero, religiosidade, negociação, ginga, 
encantamento, organização, ironia, coalisão, criatividade, combatividade, 
sagacidade, diversidade, inovação, tradição, mito, rito, corpo, poética e 
contemporaneidade). 

(fonte: Eduardo Davi de Oliveira, conceito de Africanidades In Africanidades e 
relações raciais: insumos para políticas públicas na área do livro, leitura, 
literatura e bibliotecas no Brasil. Fundação Cultural Palmares, 2014). 

12. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

As fontes de recursos existentes e a explorar devem abranger fundos públicos, 
privados e mistos, além da possibilidade de vinculação dos recursos 
orçamentários aos programas de livros, leitura, literatura e bibliotecas.  

Primordial tornar obrigatória a inclusão de rubricas orçamentárias nos 
orçamentos da União, do Estado e dos Municípios. Outras possibilidades são 
os fundos de desenvolvimento e os créditos do sistema de financiamento e 
fomento industrial. As ações e projetos inscritos no PELLLB-AP devem ser 
autossustentáveis por orçamentos de seus promotores, sejam eles públicos ou 
privados.  

Algumas possíveis fontes de financiamentos:  

1. Orçamento da União. 
2. Orçamento do Governo Estadual do Amapá. 
3. Orçamento das Prefeituras Municipais. 
4. Emendas Parlamentares. 
5. Fundo Estadual de Cultura. 
6. Orçamentos de entidades e organizações não governamentais. 
7. Editais e orçamentos próprios de empresas estatais, paraestatais e 

privadas. 
8. Fundos de investimentos públicos e/ou privados, nacionais e internacionais. 
9. Recursos de organismos internacionais. 
10. Doadores individuais. 

13. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

É essencial a produção de informações que alimentem e orientem o processo 



de tomada de decisão em todas as suas instâncias, bem como possibilitem o 
acompanhamento sistemático das ações desenvolvidas e o resultado produzido 
pelas mesmas. 

A avaliação contínua durante o processo é importante, porquanto possibilita 
ajustes no desenvolvimento do Plano. Para este plano, estabelecer-se-á a 
periodicidade trienal, visando o acompanhamento do desenvolvimento e 
verificação do alcance de objetivos.  

O monitoramento e avaliação serão feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, 
responsável pela coordenação, planejamento, articulação e monitoramento das 
ações previstas no PELLLB. O Conselho será composto por 01 membro da 
Secretaria de Estado da Cultura, 01 membro do Conselho Estadual de Política 
Cultural e 03 membros do Colegiado Setorial do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas.  

Será utilizado como indicador de monitoramento: 

Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais - SEIIC; 

Serão utilizados como meios de avaliação: 

a) Relatórios feitos pelo Conselho Diretivo do Plano, sobre o 

desenvolvimento e verificação das metas do PELLLB. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A implantação do PELLLB, de maneira geral, é um espaço de reafirmação de 
interesses no sentido político-social. Ele possibilita constituir um território cada 
vez maior de conquistas democráticas e justiça social, possibilitando, dessa 
forma, um alicerce contrário a possíveis desigualdades. Os resultados positivos 
deste Plano far-se-ão visíveis se todos os envolvidos, norteados por seus 
gestores empenharem-se pela causa do livro e da leitura em sua magnitude e, 
assim, Estado afora, provocarem, em seus munícipes, o desejo para a 
efetivação de seus Planos. Embora o Plano apresente-se, ainda, com algumas 
lacunas de indicadores dos setores do livro e da leitura, é nessa incompletude 
que percebemos a necessidade de incrementar nossas informações com 
ferramentas capazes de nos dar suporte para o desenvolvimento de políticas 
públicas que favoreçam a transformação de Mato Grosso do Sul em um Estado 
onde os índices de leitura sejam motivos de orgulho para todos que aqui 
nasceram ou escolheram como seu este lugar. 

15. CALENDÁRIO DE FESTAS POPULARES DO AMAPÁ 
 

Janeiro 
06 – Festa dos Reis Magos – Igarapé do Lago, Mazagão Velho e São Pedro dos 
Bois.  
10 – Festa de São Gonçalo – Mazagão Velho.  
20 – Festa de São Sebastião – Carmo do Macacoari, Curiaú e Ilha Redonda  
21 - Festa de São Benedito – Quilombo do Curiaú  



Fevereiro 
Data móvel - Carnaval - A maior festa popular brasileira tem seu destaque também no 
Amapá: apresentação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval; desfile das Dez 
Escolas de Samba e Blocos Carnavalesco na Avenida Ivaldo Veras. Na Segunda-feira 
Gorda há o tradicional "Futebol à Fantasia", times com fantasias tipicamente 
carnavalescas defrontam-se na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do 
Trem; Na Terça-feira Gorda, a saída da "Banda", um dos maiores blocos de sujos da 
Região Norte do Brasil e, na Quarta-feira de Cinzas, saem os Blocos carnavalesco do 
Formigueiro e do Caldeirão do Pavão.  

Março 
19 - Festa de São José de Macapá - Festa em homenagem ao padroeiro da cidade: 
missas na Igreja de São José e na capela da Fortaleza de São José, novenários e 
procissões.  
Sábado de aleluia início do ciclo do Marabaixo na antiga Favela e, no Domingo 
de Páscoa início no Bairro do Laguinho.  
21 – Dia internacional de luta contra todas as formas Discriminação.  
Maio  
08 - Dia Estadual dos cultos afros – Em alusão ao troar do primeiro Tambor de 
Mina no Amapá ocorrido no Terreiro de Santa Bárbara tendo como Sacerdotisa a 
“MÃE DULCE”.  
25 - Festa do Dívino Espirito Santo - (Município de Amapá) um mastro é levantado 
e as pessoas dançam em torno, ao som de caixas e tambores. Durante a festa são 
138  
 



servidas certas iguarias típicas como: beijo-de-moça, quindim, rosquinha, beijus, 
mingau de banana e de farinha de tapioca, etc.  

Junho 
16 - Dia Estadual do Marabaixo 

Julho 
Todo o mês - Festa de Nossa Senhora da Piedade - (localidade de Igarapé do 
Lago) Na Vila de Igarapé do lago, a 85 km de Macapá, os habitantes, a maioria 
formada por descendentes de escravos, realizam anualmente uma festa em 
homenagem a Nossa Senhora da Piedade. Inicia em junho e termina no início de 
julho. Durante sua realização, segue-se uma estrutura ritualista: corte de mastro, 
novenas, missas, bailes populares, procissão da meia-lua, procissão fluvial, procissão 
pelas ruas da vila, e o ponto culminante, que é o batuque. No Batuque, o morador 
mais antigo é chamado de "mantenedor", aquele que mantém a disciplina. Ele 
estabelece as "penas" para os foliões que não cumpriram alguma obrigação para com 
Nossa Senhora da Piedade. Os instrumentos usados no batuque são rústicos e 
fabricados por pessoas da própria comunidade, são três os tambores: o cupiúba, que 
é o maior; o macacaúba, um pouco menor; e o cajuna, que é o menor de todos; o 
ganzá, chamado também de taboqueira, feito de gomos de taboca cheios de 
sementes (tentos) para dar o som de chocalho; o rapador, outro instrumento feito de 
taboca que possui gomos escavados por fora onde o tocador provoca o som 
passando uma vareta sobre eles.  

A estrutura dos ritos também é refletida no aparato das procissões: o estandarte 
branco com a imagem da Santa desenhada em azul é conduzido sempre por um dos 
mais antigos moradores. Seu mastro é enfeitado de plantas e fitas e faz evoluções 
seguido pela "lambada", uma cruz branca de 2 metros de altura, que representa a fé 
de Cristo e Maria. O traje das mulheres consiste em longas saias rodadas e coloridas, 
blusas estampadas e flores na cabeça como adorno. Os homens, apenas o 
"mantenedor" usa roupa branca. Durante o batuque, as escravas devotas de Nossa 
Senhora da Piedade, que dançam segurando a barra da saia, dando voltas e 
cantando o coro das músicas tiradas pelo cantador. No último dia, à meia-noite, a 
festa se encerra com um espetáculo pirotécnico.  

Data móvel - Quadra Junina - Um dos meses mais movimentados da cidade, junho 
é todo marcado por apresentações de grupos folclóricos, quadrilhas, bois-bumbás, 
encenados nas diversas praças públicas, bairros da cidade, e principalmente no 
Sambódromo, onde é promovido o mais disputado concurso de Quadrilhas. Como 
maior incentivo, as escolas e associações promovem concursos de cartazes e arraiais 
com venda de comidas típicas da época. 
 



Agosto 
05 - Festividades de N. Sra. Das Neves - Município de Macapá 10 - Festividades 
de N. Sra. Das Graças - Município de Oiapoque 16 - Festa de São Roque – 
Comunidade quilombola do Ambé 20 - Festa de São Raimundo - Localidade de São 
Pedro dos Bois 24 - Festa de São Bartolomeu - Município de Mazagão Velho 24 - 
Festa do Divino Espírito Santo - Município de Mazagão Velho 09 a 19 - Festa de 
São Joaquim - No dia 9 de agosto, à noite os "rezadores" e músicos convocam os 
devotos para irem à igreja: a convocação dos fiéis, feita através da folia, dura 15 
minutos e é realizada pelo mestre-sala. Um tambor, comprido e leve, feito de madeira 
e couro de sucurijú (espécie de cobra da região) também faz a marcação da folia. 
Outros instrumentos ajudam a manter o ritmo: dois pandeiros, feitos com madeira do 
cacaueiro e pele de carneiro ou de bode; duas tabocas fechadas nas extremidades, 
cheias de sementes (tentos), exercem a função de xeque-xeque; quatro reco-recos, 
também feitos de taboca; e por fim, dias violas de cinco cordas. Todos os dias, 
durante a festa, ocorre a folia e a ladainha.  

Em latim, a ladainha é rezada pelo mestre-sala e seu ajudante e respondida em coro 
pelos assistentes. O batuque do Curiaú começa logo após a folia. O ritmo estonteante 
dos seculares tambores chamados de "macacos” (porque são feitos do tronco de 
macacaueiro e de couro de animal) espalha-se pelo salão do Centro comunitário. 
Uma fogueira fica permanentemente acesa com a missão de esquentar o couro dos 
instrumentos. São dois os "macacos": um de repinicar e outro chamado amassador. 
Existem também três pandeiros feitos com madeira do cacaueiro e couro de carneiro 
ou de sucuriju. Feito do tronco de uma árvore de Jacaraúba, o mastro da festa de São 
Joaquim existe há mais de um século. Todo ano é repintado de branco com espirais 
azuis e nele hasteada a bandeira branca bordada com a coroa do santo.  

Setembro 
11 - Festividade de Nossa Senhora do Carmo (Marabaixo) - Localidade de Carmo 
do Maruanum  
Outubro  
Data móvel - Círio de Nossa Senhora de Nazaré - Município de Macapá.  
Data móvel – Festa de Nossa Senhora Aparecida – (último domingo) – Muncípio 
de Macapá 140  
 



30 - Festa do Turé - Festa Indígena da área do Uaça - Município de Oiapoque  
Novembro  
03 - Cirio de Nossa Senhora de Nazaré - Município de Amapá Data móvel - 
Encontro dos Tambores - (Município de Macapá) O encontro reúne os grupos 
remanescentes de populações negras, com finalidade de reforçar as raízes e 
identidades, unindo diversas linguagens musicais. Também coloca em discussão os 
problemas das diversas comunidades negras. Como a cultura amapaense é calcada 
principalmente nos costumes negros, é uma grande oportunidade para assistir às 
apresentações dos mais diversos segmentos da arte afro-brasileira: dança, pintura, 
escultura e música, como o batuque, o candomblé, o sahirê, o samba, o gingado da 
capoeira e o quase extinto zimba.  
Dezembro  

04 a 24 - Início das festividades em louvor aos padroeiros - diversas 
localidades 08 - Dia de N. Sra. Da Conceição - Município de Macapá 13 - Festa de 
Santa Luzia - Localidade de Maruanum e São Francisco do Piririm 21 - Festa de São 
Tomé - Município de Mazagão Velho 
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