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A bagagem das mulheres 
da floresta e seus projetos

Após dez anos de fundação, em 1995, o antigo Conselho Nacional 
dos Seringueiros, atualmente Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas (CNS), aprovou em assembleia, a criação da Secretaria 
da Mulher Extrativista que vem atuando junto às comunidades das 
Unidades de Conservação de Uso Sustentável (RESEX – Reserva 
Extrativista; RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável e PAE 
– Projeto de Assentamento Extrativista). As ações da Secretaria 
da Mulher foram tomando uma dimensão maior, devido o trabalho 
com vários temas e por isso foi criado o Programa “A Bagagem das 
Mulheres da Floresta”, cujo nome significa o saber local repleto de 
ingredientes que constam em diversos materiais que passam a ser 
ferramentas lúdicas utilizadas nas oficinas sobre gênero, direitos 
humanos, campanhas pela não violência, campanhas de prevenção às 
DST-Aids, planejamento familiar, organização comunitária, organização 
da produção, saúde, nutrição, educação ambiental, crédito, assistência 
técnica e cidadania.

Somos conscientes desse processo embrionário e do muito que ainda 
falta para que se consiga abraçar todas as temáticas de forma mais 
ampla e efetiva. Por isso, realizamos pequenos projetos que vêm, ao 
longo desses dez anos, construindo os pilares de sustentação para 
que nossas ações possam fazer parte da rotina das famílias que 
habitam e usam a floresta amazônica, composta por mulheres que 
lutam constantemente pelo futuro de seus filhos e por um ambiente 
vivo, saudável e sustentável. Nossa necessidade de estarmos ainda 
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mais presentes nas comunidades, nos ilumina para a construção 
conjunta de programas e materiais educativos de acordo com cada 
realidade, conforme a interação existente entre as lideranças, 
jovens, mulheres e o meio em que vivem. Prova disso, encontram-se 
nas próximas páginas quando da realização de oficinas de saúde e 
nutrição, bem como a construção de “Espaços Criança da Floresta”.

Por acreditarmos cada vez mais no que fazemos e como fazemos, 
sabemos que podemos continuar contando com pessoas e entidades 
compromissadas em prol de nossa missão em organizar, informar e 
empoderar as “mulheres da floresta”, por serem o esteio das famílias 
amazônicas e somos gratas ao grande apoio recebido no início e até 
hoje do Ministério da Saúde (Depto de DST-Aids e Hepatite Virais 
e SGEP – Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa) que nos 
ajudou a crescer e conquistar novos espaços dentro do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) e importantes parcerias com Rede Mulher de Educação, 
Kepa Finlândia, Oi Futuro, Save The Children, International Service 
(IS) e Serviço Alemão de Cooperação Técnica e Social (DED); além 
das conquistas de prêmios da ActionAid, Chico Mendes e Direitos 
Humanos Internacional.

Fátima Cristina da Silva 
Assessoria Técnica e Coordenação de Projetos do CNS
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A realização do Projeto Espaço Criança, do Programa “A Bagagem 
das Mulheres da Floresta” da Secretaria da Mulher Extrativista do 
CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) em parceria 
com a SAVE THE CHILDREN, cumpriu papel importante tanto 
de mobilização quanto de oportunidade de reunir as famílias de 
quatro Unidades de Conservação de Uso Sustentável nas Florestas 
da Amazônia paraense na execução de oficinas educativas, de 
informações sobre a alimentação segura e saudável, aproveitando 
integralmente tudo o que a comunidade produz naturalmente. 

Momento em que o dialogo focou a participação e a responsabilidade 
que certamente orientará o rumo das comunidades ao alcance das 
políticas públicas adequadas para um bem estar digno.

Um marco valoroso nesse espaço que oferece o olhar em resgatar e 
repassar costumes culturais de gerações, memórias construídas sobre 
tudo, é o espírito da solidariedade.

Nessa  articulação do CNS com as comunidades Extrativistas na 
Floresta da Amazônia Legal a VIDA das pessoas da floresta e das 
águas, do Planeta terra e sua exuberante biodiversidade é o objetivo 
central para o enfrentamento das desigualdades sociais vividas por 
estas populações em especial, mulheres e crianças.

Sem dúvida que o maior desafio neste novo jeito de sensibilizar as 
comunidades da importância organizacional, do rico potencial dos 
produtos da floresta, estimular o consumo sustentavel, atrair o acesso 
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de técnicas e pesquisas que venham legitimar o patrimônio que resiste 
por meio deste modo de vida específico da floresta, é o Controle 
Social.

Os anseios destas famílias Extrativistas só será pleno com o 
exercício pleno da cidadania, adquiridos através do meio ambiente, 
da alimentação saudável, da prestação de serviços públicos gratuitos 
e de qualidade à saúde, educação e demais políticas transversais 
conscientemente.    

A tarefa maior é comprovar que evidentemente a emancipação política 
das famílias de tradicionais chegará efetivamente ao verdadeiro 
desenvolvimento, também pela aplicabilidade da metodologia 
desenvolvida pela Pedagoga da floresta Fátima Cristina com 
colaboração e participação direta das mulheres do bioma Amazônia 
dentro das Unidades de Conservação de Uso Sustentável ( Resex’s, 
RDS’s, PAE e PDS)  no conjunto do CNS e de seus parceiros fixos e 
eventuais.

Célia Regina das Neves 
Secretária Nacional das Mulheres Extrativistas do CNS
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Prefácio 2

O sorriso das crianças da Floresta, a alegria das mães presenciando o 
desenvolvimento dessas suas crianças, saudáveis, felizes, são sem dúvida 
o motivo e o orgulho do nosso trabalho na Save de Children: contribuir 
com que as crianças possam viver e crescer com todos os seus Direitos 
cumpridos.

Parcerias como a estabelecida com o Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas, assim como a ação comprometida do Programa - A Bagagem 
das Mulheres da Floresta-, permitem alcançar resultados tão significativos 
como esta publicação que recolhe a experiência, o saber e o sabor da 
Amazônia para que as nossas comunidades possam aproveitar os frutos 
desta terra generosa.

Garantir a sobrevivência das crianças, seu Direito pleno à Saúde e à 
adequada nutrição, o Direito a serviços de saúde de qualidade, representa 
um desafio para os responsáveis pela formulação e implementação de 
políticas publicas em sintonia com a realidade social e geográfica das 
comunidades extrativistas. É o nosso propósito suscitar uma reflexão, um 
esforço, uma decisão que determine investimentos apropriados para que 
esses Direitos sejam garantidos por parte das autoridades locais e pela 
sociedade civil em seu conjunto.

O projeto Espaço Criança, construído com esforço e dedicação, permite 
uma integração de empenhos e de intenções, comprometendo a todos na 
obtenção de resultados que sejam sustentáveis na procura de melhores 
condições para toda criança e para toda família da Floresta.

Guillermo Navas Camacho 
Diretor em Exercício, Save the Children

Receitas das Famílias 
das Resex´s 

Arioca Pruanã, Tapajós Arapiuns, Mapuá e RDS Itatupã Baquiá
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Amarelo Pavulagem
Ingredientes 
1 kg de macaxeira ralada  
4 ovos, ½ kg de castanha 
do Pará (do Brasil), ½ kg de 
açúcar, suco de dois limões  
250g de margarina,  
3 colheres de urucum,  
sal a gosto

Modo de Fazer 
Misture todos os 
ingredientes, unte a forma 
com margarina, acrescente 
a massa e leve ao forno.

Arroz Enriquecido 1
Ingredientes 
1 kg de arroz, ½ kg de 
filé de peixe, 200 kg de 
castanha do Pará, 
5 tucumã Açu, 4 bananas 
(macias), 3 dentes de alho 
1 cebola grande, 1 tomate 
grande, 1 maço de couve  
(4 folhas), 1 cheiro verde

Modo de Fazer 
Corte em cubinhos o peixe, 
tomate, cebola e a banana. 
Corte também a couve. 
Descasque o tucumã e tire 
a carne. Rale a castanha do 
Pará. A banana, o tucumã e 
a castanha deixe separados. 
Frite bem o alho e a cebola, 
acrescente o tomate, a 
couve e o cheiro verde, em 
seguida o peixe, coloque 

Arroz com Peixe
Ingredientes 
Peixe (de preferência os 
de polpa dura), Chicória, 
Alfavaca, Cheiro Verde, 
Cebolinha, Tomate, Cebola, 
Pimentão, Alho e Limão, 
Jambu (opcinal), Coco 
e Castanha do Brasil ou 
Tucupi, Multimistura e Óleo.

Modo de Fazer 
ARROZ: Preparar de 
maneira normal temperado 
com alho e óleo, em vez de 
água coloca-se o leite de 
coco ou de castanha ou o 
tucupi. Reserva-se.

PEIXE: Pode ser peixe 
cozido, frito, assado ou até 
mesmo misturar sobras 
de peixe. Desfie o peixe 
misturando aos temperos já 
cortados exceto a cebola, o 
alho e o cheiro verde.

Frite a cebola e o alho e 
acrescente o peixe com os 
temperos, deixe refogar 
por 5 minutos, em seguida 
esprema um limão e 
acrescente o cheiro verde, 
misture tudo ao arroz 
salpicando coco ralado ou 
a castanha do Brasil e a 
multimistura, pode-se ainda 
colocar banana ou mamão 
picadinho, manga ou outra 
fruta de época.

Obs: O jambu é opcional 
para colocar cortadinho 
ou enfeitar.

Baião de dois
Ingredientes 
Feijão e arroz plantado na 
comunidade.

Temperos 
Chicória, alfavaca, 
coentro, cebolinha de 
cabeça, urucu, pimenta do 
reino, banha de porco e  
toucinho.

Modo de Fazer 
Refoga o feijão e o arroz 
com os temperos, todos 
juntos, põe a água já 
fervendo, devagar vai 
derramando nas laterais 
da panela, se for panela 
de barro e fogo de lenha 
melhor ainda, fica mais 
gostoso.

Beijú de Lenço
Receita da Vovó Elisa de 
Barros, por Mª Stêny, 
(liderança, 35 anos, mãe 
de dez filhos, moradora 
da comunidade de Bom 
Jesus Resex Mapuá)

Ingredientes 
Faz-se com mandioca 
PECUÍ, que já é 
adocicada.

o arroz e sal a gosto. Se 
preferir, dê uma cor com o 
urucum. Deixe cozinhar por 
15min. Depois de pronto, 
acrescente a banana, o 
tucumã e a castanha. 
Coloque duas colheres da 
MULTIMISTURA.

Arroz Enriquecido 2
Aproveitam-se todas as 
cascas dos legumes e talos 
de verduras. Corta-se bem 
miudinho e refoga junto com 
o arroz, põe para cozinhar e 
serve quentinho.

Arroz Nutritivo com 
Talo e Casca
Ingredientes 
Arroz, talo de cariru, talo de 
couve, casca de jerimum, 
entre casca de macaxeira.

Tempero 
Alho, cebola, pimentinha, 
cheiro verde, óleo vegetal e 
sal a gosto.

Modo de Fazer 
Corte as cascas e os talos 
bem miúdos, refogue o 
arroz e acrescente os talos 
e as cascas, coloque água 
até cobrir o arroz e deixe 
amolecer, tampe e apague o 
fogo, depois de 15 minutos 
está pronto para servir.

Modo de Fazer 
Raspam-se as mandiocas 
e deixa de uma noite 
dormida em água corrente 
(no Rio). Seva-se, põe na 
prensa prá enxugar. Passe 
na peneira fina, tempera 
com sal a gosto, côe 
novamente. 

Vai pondo no formo de 
fazer farinha, coando com 
a peneira. Vai dobrando 
cuidadosamente com o 
terçado bem no meio da 
massa, corta no formato 
de lenço.

SAIBA MAIS

Farinha de três dias e/
ou farinha lavada 
Depois de arrancar põe 
na água no rio, somente 
por três dias para 
não azedar, depois de 
espremer o tucupi, lava 
bem amassa com água 
bem limpa e espreme 
na prensa ou mesmo no 
tipiti, então que vai coar 
na peneira e torrar. É pra 
dar cuidado com mulher 
que vai amamentar; 
tomar o caribé, comer o 
pirão, ajuda na produção 
do leite.
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Beijú Pé de Moleque
Receita da Vovó Elisa 
Ingredientes  
Mandioca, açúcar, sal 
cravinho, manteiga 
coco e/ou castanha

Modo de Fazer 
Mandioca mole bem 
amassada, tempera-se 
a gosto com açúcar, sal, 
cravinho, manteiga e coco 
e/ou castanha, misturando 
bem até ligar.  
 
Faz-se as palmas da folha da 
bananeira e arruma os beijus 
não muito grosso. Assa 
no forno de fazer farinha, 
torrador de barro, ou no 
forno de fogão a gás com 
fogo moderado.

Bife 
Faz frito com alho, sal, 
urucu e pimenta do reino as 
partes de carne mais macia 
da caça. Faz a farofa com 
azeite que fica na frigideira.

Bife de cajú 
Ingredientes 
4 Cajus grandes, 2 cebolas 
2 tomates, 5 ovos 
Pimenta do reino 
Cheiro-verde, Alho e Sal

Modo de Fazer 
Corte os cajus em fatias 
ou rodelas, coloque em 
uma vasilha com água por 
15min. para tirar a acidez. 
Em seguida tire o excesso 
de água, tempere com sal, 
pimenta do reino, alho. 
Acrescente o tomate, cebola 
e o cheiro-verde. Passe cada 
bife em ovos batidos e frite. 
Sirva com arroz enriquecido.

Bolinho Doce de 
Macaxeira  
Ingrediente 
½ kg de macaxeira crua 
ralada, 2 xícaras de chá de 
açúcar, 1 colher de chá de 
sal, 1 coco ralado, 2 ovos,  
2 colheres de chá de trigo

Modo de Fazer 
Misture todos os 
ingredientes em uma vasilha, 
fritando em colheradas.

Bolinhos de Talo de 
Caruru 
Ingredientes 
Talos de caruru e couve 
4 ovos, 1 xícara de leite  
Cebola, tomate, cheiro 
verde e salsa,  
10 colheres de trigo. 

Modo de Fazer 
Bata os ovos e acrescente 
o trigo e o leite. Refogue a 
cebola, o tomate, o cheiro 
verde, a salsa, junto com o 
talo pré-cozido e cortado, 
em seguida misture a massa 
e frite as colheradas em óleo 
quente. 

Bolinho vitaminado 
Ingredientes 
Bagaço de couve e do 
maxixe que sobrou do suco, 
jerimum ralado, casca de 
melancia, talos das verduras, 
fubá, temperos diversos, ovo 
e sal a gosto. 

Modo de Fazer 
Misturam-se bem todos 
os ingredientes incluindo o 
ovo e um punhado de fubá, 
para dar liga. Formar os 
bolinhos e passar no fubá, 
fritar em óleo bem quente. 
Dica: os bolinhos, podem 
ser recheados com peixe, 
camarão etc.

Bolinho de Repolho 
Ingredientes 
½ kg de repolho picado,  
4 ovos, 1 xícara de chá de 
leite, 2 xícaras de chá de 
trigo, cebola, tomate, salsa e 
cheiro verde. 

Modo de Fazer 
Misture todos os 
ingredientes, até formar uma 
massa, faça as bolinhas e 
frite em óleo quente.

Caldo de camarão 
Ingredientes
Camarão, água, temperos de 
canteiro (chicória, alfavaca, 
cominho, cebolinha)

Modo de Fazer 
Lava bem os camarões e 
cozinha com bastante água, 
tempero de canteiro (chicória, 
alfavaca, cominho, cebolinha). 
Separa o caldo numa tigela e 
serve com farinha para fazer 
o pirão e comer os camarões 
com sal, pimenta e limão a 
gosto.

Carne de caça
Paca, veado, tatu, cutia, 
queixada, catitu

Guisado  
Carne fresca da caça, limão 
galego ou limãozinho.

Temperos 
Sempre os mesmos do 
baião de dois, mamão verde, 
careru, macaxeira, jerimum, 
quiabo, maxixe.

Modo de preparo 
Lava a carne com o limão 
tempera com sal agosto, 
deixa descansar. Cortas os 
temperos, refoga, pondo a 
carne e remexendo para ir 
fritando bem. Põe a água 
já fervendo, deixa cozinhar, 
quando está no ponto, quase 
bem mole. Põe o mamão, o 
jerimum, a macaxeira, o que 
tiver na ocasião.

Caldeirada
Faz-se seguindo o mesmo 
procedimento do guisado; só 
que a porção de água é bem 
maior para fazer o pirão, o 
molho e o caldo. Também 
se usa substituindo a água; 
o tucupi, neste caso põe 
jambú. A castanha tirado 
o leite, neste caso é bom 
a macaxeira que faz um 
purezinho.

Pirão 
É feito com o caldo fervendo 
pra escaldar a farinha, põe 
a farinha na tigela grande e 
vai pondo o caldo fervendo 
e mexendo devagar para 
pegar a liga.

Molho de pimenta 
malagueta ou de cheiro 
Amassa a pimenta no prato, 
com uma pitada de sal e 
suco de limão, põe o caldo 
fervendo para encorpar bem 
o sabor.

Conservação da caça 
Todo excedente das carnes 
de caça, se salga para comer 
assada na brasa com: açaí, 
chibé, farinha, limão e molho 
de pimenta feito no tucupi.

Caranguejo Falso 
Ingredientes
Cajus colhidos na 
comunidade

Modo de Fazer 
Lavam-se os cajus, 
separam-se as castanhas. 
Cortam-se e batem-nos 
no liquidificador. Espreme-
se bem o suco e reserva 
o bagaço. Cortam-se 
temperos diversos (tomate, 
pimentão, cebola, alho, 
cebolinha) e refoga com 
óleo urucu ou colorau, junta 
o bagaço dos cajus e deixa 
refogar bem. Assam-se 
as castanhas dos cajus, 
descasca-se, tritura e 
mistura no refogado para 
dar mais sabor e nutrição.  
Serve com arroz enriquecido 
e o suco de caju.

SAIBA MAIS

Café de planta 
Os mais antigos 
plantavam o café, 
torravam para tomar com 
farinha, tapioca, beijus, 
macaxeira, paçoca de 
gergelim, farinha com 
coco, pupunha e canjica.

Açúcar 
Também era produzido 
com a garapa, caldo da 
cana e do mel do buriti.
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Caribé
Receita da Vovó Tereza, 
repassada por Socorro Serrão 
de 44 anos (liderança da 
Comunidade de S. Sebastião, 
Resex Mapuá) 
Ingredientes 
Farinha coada, o cuí mesmo.

Modo de Fazer 
Lava-se bem para sair 
todos os talinhos. Deixa de 
molho para amolecer. Põe 
para ferver com a mesma 
água que ficou de molho. 
Acrescenta uma colher de 
sopa de manteiga e pimenta 
do reino bem batidinha.

Criação de casa 
Ingredientes 
Porco 
Galinha 
Pato 

Temperos 
Pimenta 
cominho 
urucu 
óleo  
tempero de canteiro

Modo de Fazer 
Lave bem as carnes com 
limão e põe os temperos 
para refogar bem e vai 
pondo água aos poucos até 
amolecer e ficar o caldinho 
grosso.

Cozido Paraense 
Ingredientes 
Carne 
Macaxeira, folha de 
gerimum, folha de quiabo, 
vinagreira, gerimum, folha 
de macaxeira, quiabo, cariru, 
jambú, maxixi, mamão verde

Temperos 
pimentinha, cheiro verde, 
cebola, alho, pimenta do 
reino, óleo vegetal, sal a 
gosto. 

Modo de Fazer 
Refogue a carne com todos 
os temperos acrescentando 
a folha de macaxeira picada, 
deixe ferver até amolecer a 
carne, em seguida coloque 
o restante dos ingredientes 
e deixe ferver até ficarem 
cozidos todos os legumes. 

Doce da entre casca 
do limão galego

Ingredientes 
Entre casca de 5 limões 
galegos (só a parte branca), 
500 gramas de açúcar, 
Cravinho e erva doce, 
Água

Modo de Fazer 
Coloca-se a entre casca 
numa panela e põe água até 
cobrir, para ferver. Quando 

ferver, põe para escorrer. 
Voltar para a panela, 
colocar nova água, o 
açúcar, o cravinho e a erva 
doce (dosar o cravinho 
se colocar muito fica 
amargo). Deixar ferver até 
engrossar a calda e ficar 
mole.

Doce de Cubio em 
calda 

Receita da Vovó Tereza, 
repassada por Socorro 
Serrão de 44 anos 
(liderança da Comunidade 
de S. Sebastião-Resex 
Mapuá)
Ingredientes 
10 cubios, 1 xícara de 
açúcar para fazer a calda 
Cravinho

Modo de Fazer 
Descascar os cubios, cortá-
los, em cruz sem decepar, 
preservando o talo. 

Põe para ferver até 
amolecer, escorrer bem, e 
colocar na calda feita com 
o açúcar e uma xícara de 
água, deixar ferver entre 
dez a doze minutos em 
fogo brando, ou até pegar 
o ponto.

Calda 
1 xícara de açúcar. Põe 
em uma caçarola, leva ao 
fogo brando para derreter 
e dourar. Acrescenta 1 
xícara de água aos poucos, 
vai mexendo com a colher 
de pau até derreter todo 
o açúcar. Põe os cubios 
já cozidos e deixa ferver 
em fogo brando até dar o 
ponto.  
 

Dica  
Na hora de comer pega 
pelo cabinho como se 
estivesse comendo uma 
flor!

Doce da entre casca 
da melancia

Ingredientes
500 gramas de casca de 
melancia, a parte branca. 
500 gramas de açúcar ou 
o suficiente para cobrir. 
500 ml de água. Cravinho 
e erva doce, uma pitada 
de cada.

Modo de Fazer 
Cortar a entre casaca 
da melancia em 
quadradinhos, colocar em 
uma panela com o açúcar, 
o cravinho e a erva 
doce. Deixar ferver até 
amolecer e formar uma 
calda grossa.

Dica 01 
Se quiser fazer 
cristalizado; quando já 
estiver com a calda bem 
grossa, jogar açúcar por 
cima e mexer até secar a 
calda e cristalizar.

Dica 02 
Se quiser fazer geléia; 
bater no liquidificador 
com um pouco de calda, 

ou amassar com um garfo 
(bem amassado)

Doce de Mamão 
Verde

Ingredientes
4 kg de Mamão Verde  
2 Cocos ralados, 1 kg de 
açúcar, canela e cravo da 
Índia a gosto

Modo de Fazer 
Misture tudo em uma 
panela, leve ao fogo 
mexendo até dar o ponto.

Farofa de camarão 
Ingredientes
Farinha, 4 colheres de 
óleo, camarões, cebola, 
sal e urucu.

Modo de Fazer 
Côa a farinha e põe no 
forno para torrar, ou 
torra no fogão mesmo. 
Frita com quatro colheres 
de óleo, os camarões 
com cebola, sal, uma 
pimentinha e urucu. 

Ainda quente põe a 
farinha coada e torrada 
para ficar bem úmida no 
óleo da fritura, misturando 
bem os camarões. Serve 
com o açaí, mas também 
pode com o café, o 
chocolate de cacau.

SAIBA MAIS

Chocolate 
Se faz do cacau e da 
castanha do caju.

Óleo 
Era extraído do patauá, 
para uso na cozinha.

DEPOIMENTO

D. Raimunda diz:  
“Eu cozinho há 14 anos 
para comunidade, todas 
as festas, encontros, 
reuniões, cursos, 
sempre sou eu que 
cozinho para todos. 
Mas, eu não sei ler!”

Liderança da comunidade 
de Belo Horizonte Rio 

Tauarí, RDS Itatupã Baquiá
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Farofa de Mangará de 
Banana 
Ingredientes
1 Mangará tirado a flor e 
o talo 

Tempero 
alho, cebola, pimentinha e o 
cheiro verde, óleo vegetal e 
sal a gosto.

Modo de Fazer 
Cortar o mangará sem a 
flor e sem o talo, colocar 
em uma vasilha para retirar 
o travoso, com água e 2 
colheres de sopa com sal, 
deixar descansar por 30 
minutos, passado este 
tempo amasse bem, deixe 
um pouco mais no sal, 
amassando até ficar macio, 
escorra em um crivo, tire 
bem o líquido, coloque 
os temperos, coloque 
o óleo em uma panela  
deixando fritar até torrar, 
vá acrescentando a farinha 
coada mexendo bem, sirva 
logo em seguida.

Galinha criada em 
casa para mulher de 
parto 
Ingredientes 
Uma galinha criada em 
casa, chicória, cipó de alho 
alfavaca, cebolinha

de caruru, 1 litro de leite  
3 colheres de margarina,  
cebola, tomate, cheiro 
verde, salsa e alho

Modo de fazer 
Cozinhe o macarrão e 
refogue no óleo com alho, 
cozinhe as folhas de caruru 
e reserve.

Molho branco 
Refogue a cebola, o 
tomate, o cheiro verde 
e a salsa na margarina, 
acrescente o leite e o trigo, 
leve ao fogo mexendo até 
engrossar.

Mingau da Massa do 
Curuá 
Ingredientes

1 kg de massa, 1 litro de 
leite (de curuá), sal, açúcar

Modo de fazer 
Coloque uma panela 
com 2 litros de água no 
fogo, acrescente um 
pouco de sal, assim que 
estiver fervendo,molhe a 
massa e vá enrolando aos 
poucos até formar uns 
bagos, depois de colocar 
tudo, deixe ferver por 10 
minutos. Retire do fogo, 
coloque o leite, o açúcar e 
mais sal se for necessário. 
Tempere a gosto. É muito 
nutritivo!

Mingau de Anuerá*
D. Maria esposa de seu Miguel 
(receita da minha sogra) 
Ingredientes 
Anuerá

Modo de fazer 
Põe o anuerá na vasilha e 
vai fazendo as bolinhas com 
as pontas dos dedos. Põe 
água para ferver e põe as 
bolinhas, vai mexendo com 
cuidado para cozinhar bem. 
Põe o açaí e tempera com 
sal a gosto. Quando não se 
tem o açaí tempera com sal 
e açúcar.

(*) O anuerá é uma planta 
nativa, que dá um fruto que 
quando fica maduro, se 
ajunta, tira o caroço, rala e 
lava em sete águas, para 
tirar o amargo. A borra que 
fica na vasilha é que se faz o 
mingau. (Seu Miguel 66 anos 
liderança da RDS)

Mingau de Camarão 
Ingredientes
Camarões, pimenta cominho, 
alho e sal

Modo de fazer 
Pegue os camarões, lave, 
tire a cabeça e as cascas, 
tempere bem com pimenta, 
cominho, alho e sal, deixe 
descansar um pouco. Pegue 
a farinha de mandioca, 

coe, em seguida, lave bem 
para tirar os farelinhos e 
deixa ficar de molho com 
pouca água para amolecer. 
Refogue os camarões 
deixando ficar bem 
vermelho, coloque a água, 
deixe ferver e vá colocando 
a farinha que estava de 
molho, mexendo sempre, 
deixe no ponto de mingau. 

Modo de fazer 
Cozida no caldo feito 
com chicória, cipó d’alho, 
alfavaca e cebolinha.
Serve com pirão 
escaldado feito com a 
farinha de 3 dias. 
 
Obs.: a comida da mulher 
de parto é feito na hora 
da refeição, não pode ser 
requentada.

Licor de Caju-Açu ou 
Caju do Mato  
Ingredientes

1kg de massa de caju-açu 
250g de açúcar, 250ml 
de cachaça da boa, 3l de 
água gelada

Modo de Fazer 
Bata o caju e o açúcar 
no liquidificador, depois 
acrescentar a cachaça, 
em seguida colocar em 
um garrafão de vidro 
com a capacidade para 
cinco litros, colocar uma 
borracha fina deixando a 
metade para fora, lacrar 
a boca do garrafão com 
cera de abelha, deixando 
escapar só pela borracha 
e a parte da borracha que 
fica para fora coloque 
dentro de um copo com 
água para respirar, deixar 

assim por 45 dias, nestes 
45 dias a massa vai subir 
e o líquido descer para o 
fundo do garrafão, quando 
estiver bem separado 
retirar o licor através da 
borracha.

Obs.: Não sacuda o 
garrafão para não estragar 
o licor.

Licor de Murucí 
Ingredientes 
1 litro de suco de murucí 
½ litro de cachaça ou 
conhaque, 600g de açúcar 
1 litro de água 

Modo de fazer 
Deixar em maceração 
durante três dias as 
frutas de murucí, depois 
passar em uma peneira, 
faça o xarope com 600g 
de açúcar com um litro 
de água, leve ao fogo 
até obter o ponto. Em 
seguida fora do fogo 
adicione a cachaça ou o 
conhaque e o litro de água 
sempre mexendo até ficar 
homogênio.

Macarrão ao Molho 
Branco com Folhas 
de Caruru 
Ingredientes 
1 kg de macarrão, folhas 

CURIOSIDADE

O Principal ALIMENTO 
das famílias da Resex 
Mapuá é o “AÇAÍ COM 
FARINHA E O PEIXE!” 
O açaí é presente 
com qualquer tipo de 
comida que se serve 
nas casas das famílias. 
Inclusive é declaração 
das crianças, que 
protestam o tipo de 
alimentação enviada 
pela Prefeitura para 
a merenda escolar. 
Elas não tomam o 
suco industrializado 
e a carne em forma 
de mortadela com 
pimenta.

Uma curiosidade: 
As crianças dizem 
gostar do açaí azedo 
e que não faz nenhum 
mal.
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Mingau de Caroço de 
Coreira
Receita da Vovó Elisa de 
Barros, por Dionorte (líder 
da Comunidade Bom Jesus-
Resex Mapuá) 
Ingredientes 
Coreira

Modo de fazer 
Pegue uma porção de 
coreira, ponha no sol para 
secar, de vez em quando vá 
mexendo com um rodozinho 
de madeira ou mesmo com 
a mão para secar por igual. 
Depois de seca soque no 
pilão. Coloque a água para 
ferver e vá molhando aos 
poucos para ir fazendo os 
caroços, enrolando com as 
pontas dos dedos. Jogue os 
caroços na água fervendo 
mexendo com colher de pau, 
deixe ferver por uns cinco 
minutos, ou até cozinhar 
bem os caroços da coreira. 

Obs: Dionorte explica que 
coreira é a massa graúda da 
mandioca, separa na hora 
de coar para fazer a farinha. 
Se quiser pode colocar açaí, 
fica mais gostoso.

Vitamina de Jerimum  
Ingredientes 
1 jerimum médio  
1 litro de leite  
Açúcar e canela a gosto

Modo de Fazer 
Descasque o jerimum, 
tirando os caroços e 
cortando em pedaços, 
cozinhe em pouca água até 
amolecer. Na própria água 
dissolva o leite, coloque tudo 
no liquidificador e bata por 
30 segundos.

Multimistura

Ingredintes 
Folha de macaxeira (pode 
usar também, a folha da 
batata doce e de jerimum) 
casca de ovo (de galinha 
caipira) sementes de 
jerimum, sementes de 
gergelim, sementes de 
melancia, castanha do Pará, 
castanha de caju

Modo de fazer
Seque as folhas na sombra, 
durante oito dias. Lave bem 
a casca do ovo e deixe ferver 
por 15min, para separar 
da película branca. Asse 
as castanhas, secando as 
demais sementes (pode 
torrar se preferir). Soque 
no pilão, passe na peneira 
e reserve em vidro bem 
tampado e limpo. Obs: Para 
crianças de 0 a 5 anos de 
idade, coloque uma colher de 
chá nas principais refeições. 
Para as demais idades uma 
colher de sopa rasa.  

e deixe ferver, em seguida 
ponha a farinha. Sempre 
mexendo, cozinhe por 20min. 
É bem afrodisíaco. 

Nega Maluca de 
Abacaxi e Macaxeira 
Ingredientes
1 kg de macaxeira ralada,  
3 ovos, 250g de margarina, 
½ kg de castanha do Pará 
(do Brasil), 1 abacaxi, 1 kg 
de açúcar 

Modo de Fazer 
Rale a castanha, misture 
todos os ingredientes e 
reserve, descasque o abacaxi 
e corte em rodelas, em uma 
forma grande untada espalhe 
as rodelas de abacaxi, em 
seguida despeje a massa 
levando ao forno para assar.

Nhoque de Macaxeira 
Ingredientes  
Macaxeira cozida e 
amassada, verdura,  
camarão, óleo vegetal, 
cheiro verde, ovo, 
margarina, urucum, 
sal e temperos a gosto.

Modo de Fazer 
Separe as macaxeiras bem 
macias, retire os talos, 
quando estiver amassada 
acrescente a margarina o 

urucum, cheiro verde, ovo, 
misturando e amassando 
bem. Em seguida tempere o 
camarão com sal e todos os 
temperos, refogue em uma 
panela e reserve, em outra 
panela coloque três litros de 
água para ferver com uma 
colher de sal, quando estiver 
fervendo vá colocando o 
nhoque, quando subir a 
superfície ou quando achar 
que está cozido retire da 
água com uma espumadeira, 
colocando em um refratário, 
cobrindo com molho de 
tomate.  

Obs: O nhoque é feito da 
seguinte maneira; com a 
massa reservada faça uma 
bolinha abrindo-a bem no 
meio, coloque o recheio de 
camarão feche o nhoque, 
colocando em água fervente. 

Nhocão
Ingredientes 
½ kg de batata cozida 
3 xícaras de farinha de trigo 
1 ovo batido,  
queijo mussarela

Molho 
2 dentes de alho 
½ pimentão picado 
10 folhas de manjericão  
1 cebola grande picada  

Multimistura 
Nutricional  
Ingredientes
Sementes de jerimum, 
melancia, mamão, gergelim, 
castanha do Pará (Brasil), 
castanha de caju, folha de 
macaxeira, casca de ovo 
cozido.

Modo de Fazer 
Torrar todos os ingredientes 
separadamente, depois 
juntar e socar no pilão e 
passar no crivo ou bater 
no liquidificador e reservar 
em vidro bem tampado e 
limpo. Obs: Em cada comida 
pronta colocar duas colheres 
de sopa do preparo. 

Mujica de Saúva Táia 
Ingredientes
300 kg de saúva táia, 3 
dentes de alho, 1 cebola 
grande, 1 tomate grande, 
1 cheiro verde, 1 maço 
de caruru, Alfavaca (um 
punhado de folhas), ½ kg de 
farinha, sal

Modo de Fazer 
Ponha a farinha de molho, 
corte toda a verdura. Frite 
bem o alho e a cebola, 
coloque a saúva, sal a gosto 
e acrescente o tomate, 
cheiro, a alfavaca e o caruru. 
Coloque dois litros de água 

1 lata de molho de tomate  
Sal e óleo a gosto.

Modo de Fazer 
Amasse a batata numa bacia 
e vá colocando o trigo até 
soltar da mão, depois abra 
com o rolo e recheie com 
mussarela, feche em um 
guardanapo, amarre as duas 
pontas e cozinhe, depois 
de cozido coloque em uma 
travessa e cubra com molho, 
leve ao forno brando por 10 
minutos e sirva.  

SAIBA MAIS

Os Plantios 
Na várzea: jambú, arroz, 
cupu, açaí, cacau.  
No roçado: Macaxeira, 
jerimum, mandioca, 
pupunha, laranja, milho, 
caju e mamão.  
Na horta: cebolinha, 
couve, cheiro verde, 
tajoba e careru.

Peixe/camarão 
É sempre cozido com 
caldo, de alfavaca, 
chicória, cipó d’alho, 
sal a gosto, às vezes se 
usa também o urucu e 
molho de pimenta, fresco 
ou salgado. Também se 
assa na brasa. O açaí é 
o principal acompanhante.
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Socar no pilão ou no 
liquidificador com açúcar e 
farinha coada.

Dica: Se quiser fazer paçoca 
salgada; tira o açúcar. Coloca 
um pouco de sal e pode 
também acrescentar ovos  
e/ou charque.

Paçoca de Saúva Táia

A saúva táia é uma formiga 
grande, que a cabeça tem 
sabor apimentado.  
É considerado um alimento 
afrodisíaco.  

Ingredientes
250 kg de saúva táia 
1 kg de farinha, 3 dentes de 
alho, pimenta do reino, sal

Modo de Fazer 
Frita bem o alho, coloca a 
saúva e a pimenta do reino, 
sal a gosto, deixa ficar 
bem torrada. Acrescenta a 
farinha, mistura bem e soca 
no pilão. Pronto. Agora é só 
servir. 

Pamonha da Massa do 
Curuá  
CURUÁ: é uma palmeira da 
floresta que produz coquinhos 
em forma de cachos. A 
palha é bastante utilizada 
na cobertura e paredes das 

casas dos extrativistas. 
Duas partes do coquinho 
serve como alimento: a 
primeira é a massa amarela 
localizada entre a casca e 
o caroço para mingaus e 
pamonhas. Para tirar esta 
massa deve-se bater o 
coquinho com um pedaço 
de madeira para facilitar 
a retirada da mesma. Em 
seguida a massa é socada 
no pilão e peneirada. A 
segunda é a massa branca 
de dentro do caroço para 
tirar o leite. Neste caso, 
para tirá-lo, quebre o caroço, 
retire-a. Socar no pilão ou 
bater no liquidificador com 
um pouco de água, peneirar 
em um crivo para tirar o 
leite. O melhor momento 
para utilizar os coquinhos 
para esta receita é quando 
os mesmos já estão caídos 
do cacho (em nossa região 
em torno do mês de janeiro).

Ingredientes 
Curuá, pimenta do reino e 
sal

Modo de Fazer 
Frita bem o alho, coloca a 
saúva e a pimenta do reino, 
sal a gosto, deixa ficar 
bem torrada. Acrescenta a 
farinha, mistura bem e soca 
no pilão. Pronto. Agora é só 
servir. 

Pão Econômico 
Ingredientes 
1 kg de trigo, 1 xícara de 
chá de açúcar, 1 xícara de 
chá de óleo, 1 colher de 
sopa de sal, 2 ovos  
2 colheres de sopa de 
fermento para pão,  
3 xícaras de chá de leite ou 
água

Modo de Fazer 
Amorne a água ou leite, 
dissolva o fermento, coloque 
no liquidificador todos os 
ingredientes menos a farinha 
de trigo batendo de 3 a 5 
minutos, ponha a mistura em 
uma vasilha acrescentando 
o trigo aos poucos, misture 
até formar bolhas. Unte a 
forma, coloque a massa para 
descansar por duas horas e 
leve ao forno.

Obs: Este pão pode ser 
usado para torta salgada.

Pão da Kezia
Kezia, cooperante no CNS 
na parceria ISBrasil

Ingredientes 
2kg de farinha de trigo, 
2 ovos bem batidos, 
4 colheres de  sopa de 
açúcar, 2 colheres de sopa, 
rasas de sal, 2 colheres 
de sopa bem cheias de 
margarina, 2 ½ colheres de 
chá de fermento para cada 
kg de farinha de trigo, 
500 ml (meio litro) de água 
adicionada aos poucos.

Modo de Fazer 
Usar colher de pau para 
misturar, tendo muito 
cuidado com a quantidade 
de água. Sovar bem a 
massa. Ir abrindo a massa 
com o “papo” das mãos, 
dobrar e amassar bem com 
as juntas dos dedos. Deixar 
descansar a massa coberta 
com um guardanapo úmido 
entre 70 a 90 minutos. 
Assar o pão em forno entre 
40 minutos mais ou menos.

Paçoca de sementes 
de melancia, jerimum, 
melão 
Modo de Fazer 
Torrar as sementes no fogo, 
no forno de farinha ou no 
forno a gás.

Purê de Batata ou 
Macaxeira 
Ingredientes
Macaxeira ou batata cozida, 
margarina ou óleo vegetal,  
leite, sal e água.

Modo de Fazer 
Amasse a macaxeira ou a 
batata em uma peneira ou 
espremedor de batatas, 
acrescente a margarina e o 
leite, misture bem, pode ser 
servido com arroz e feijão.

Salada da Amazônia 
Ingredientes 
Jerimum, maxixe (bem 
verdinho), entre casca de 
macaxeira, cebola, tomate, 
pimentão, cheiro verde, 
suco de limão, sal, óleo, 
multimistura, couve, chicória, 
alfavaca. Obs: pode-se 
acrescentar cenoura, 
repolho, chuchu e beterraba.

Modo de Fazer 
Rale os ingredientes mais 
duros e corta-se os outros 
em fatias bem fininhas, 
mistura-se todos os 
ingredientes acrescentando o 
suco de limão com óleo e sal 
(se desejar pode-se diluir o 
suco de limão com água) ao 
servir salpique a multimistura 
por cima (uma colher de chá 
por pessoa).  

Salada de camarão
Ingredientes 
1kg de macaxeira ralada, 
maxixe, jerimum, carirú, 
batata, mamão verde.

Temperos 
Pimenta do reino, cebola, 
alho, chicória, alfavaca, 
pimentinha, coentro, cebolinha 
e sal a gosto.

Modo de Fazer 
Lavam-se bem os camarões, 
tiram-se as cabeças e cascas. 
Tempera com limão, sal e 
alho, deixa descansar. Bata 
a cabeça dos camarões no 
liquidificador, passe no coador 
em uma panela, refogue 
os temperos e acrescente 
a macaxeira no caldo do 
camarão batido e os temperos 
na panela com verdura, 
refogar e deixar ferver até 
amolecer. Cozinham-se os 
ovos bem durinhos descasca-
os e corta em quadradinhos. 
Fritam-se os camarões com 
duas colheres de óleo e 
misturam-se aos ovos. Pega 
um maço de cebolinhas de 
canteiro, lava-se bem, retira-
se as raízes, corta-se bem 
fininho e mistura na salada 
deixando um pouco para fazer 
meia cobertura. Pode enfeitar 
as beiras do prato com as 
cabeças dos camarões, aí tira 
as barbas.

MUNGUZÁ - É feito 
com milho verde, 
ralado misturado com 
coco e sal.

SAIBA MAIS
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Salada de Feijão 
Calpí
Ingredientes 
Feijão calpí, jerimum, 
maxixe verde, pimentinha, 
tomate, cenoura, cebola, 
limão, cheiro verde e sal 
a gosto.

Modo de fazer 
Cozinhe o Feijão em 
pouca água até ficar 
macio, corte as verduras e 
legumes, bem miúdo, tire 
o suco do limão misture 
com sal e despeje nos 
legumes misturando bem 
servindo logo em seguida.  

Sopa de Macaxeira 
com Cabeça de 
Camarão 
Ingredientes 
1kg de macaxeira ralada, 
maxixe, jerimum, carirú, 
batata, mamão verde.

Temperos 
Pimenta do reino, cebola, 
alho, chicória, alfavaca, 
pimentinha, coentro, 
cebolinha e sal a gosto.

Modo de fazer 
Bata a cabeça dos 
camarões no liquidificador, 
passe no coador em uma 

panela, refogue os 
temperos e acrescente 
a macaxeira no caldo 
do camarão batido e os 
temperos na panela com 
verdura, refogar e deixar 
ferver até amolecer.

Sopa de Macaxeira 
Ingredientes 
Macaxeira ralada, 
charque, mocotó, carne 
com osso.

Temperos 
Pimenta do reino, alho, 
cebola, pimentinha, cheiro 
verde, tomate, castanha 

do Pará (do Brasil), legumes, 
verduras e sal a gosto.

Modo de fazer 
Tempere a massa com todos 
os temperos e deixe para 
descansar, em uma panela 
cozinhe separadamente a 
charque e o mocotó ou a 
carne até amolecer, juntar a 
castanha, os legumes e as 
verduras, se tiver banana 
verde pode acrescentar 
quando estiver macia, 
dissolva a massa e junte na 
panela, deixe ferver por mais 
15 minutos, sirva logo em 
seguida.

Sobremesa de 
Abacaxi
Ingredientes 
1 abacaxi, 1 xícara de chá 
de água, 1 litro de leite  
4 colheres de sopa de 
maisena, 2 gemas, açúcar 
a gosto

Modo de Fazer 
Descasque o abacaxi, corte 
em pedaços pequenos, 
acrescente o açúcar, a 
água e deixe cozinhar. A 
parte faça o creme com 
leite, maisena, as gemas e 
o açúcar a gosto, leve ao 
fogo até engrossar, em um 
pirex arrume em camadas 
alternativas de abacaxi e 
creme leve a geladeira e 
sirva a gosto.

Torta de Peixe com 
Jambú e Trigo
Ingredientes 
1 litro de leite, 6 ovos,  
2 xícaras de chá de óleo,  
3 xícaras de chá de trigo 
com fermento, 2 colheres de 
sobremesa de sal, 1 kg de 
peixe salgado ou sardinha.

Modo de Fazer  
Coloque o peixe no remolho 
de véspera, no dia seguinte 
fervente até que fique 
macio, desfie e doure 
com cebola, alho e óleo, 

refogando bem, cozinhe o 
jambú separado até ficar 
macio, escorra a água e 
separe.

Obs: Para armar à torta, 
unte uma forma com óleo, 
despeje a massa, depois o 
recheio, o jambú, leve ao 
forno para assar.

Torta de Camarão
Modo de Fazer 
Cozinha o macarrão do jeito 
que não fique muito mole, 
escorre. Faz um molho de 
óleo com urucu, cebolinha 
de canteiro e alho, tempera 
com sal e mistura no 
macarrão.

Creme de camarão 
Cozinha o camarão com 
pouco sal, separa o caldo, 
descasca os camarões e 
põe umas gotas de limão. 
Pega o caldo do camarão 
e engrossa com alguma 
farinha que pode ser de 
trigo, maisena ou anuerá se 
tiver no tempo dele. 

O anuerá é cheiroso abre 
o apetite. Dá uma ligeira 
fritada nos camarões com 
cebola cortada em rodelas, 
com óleo e urucu. Aí vai 
arrumando o prato, um 
pouco de macarrão, um 

pouco de camarão com cebola 
e cobre com o creme. Faz 
duas ou três camadas leva no 
forno por uns cinco minutos.

Torta de Peixe com 
Jambú e Macaxeira 
Ingredientes 
1 kg de peixe fresco, salgado 
ou enlatado,  
1 kg de macaxeira ralada

Tempero 
Pimenta do reino, alho, 
cebola, pimentinha, cheiro 
verde, limão, castanha do 
Pará (do Brasil) ralada, jambú 
e margarina.

Modo de Fazer 
Tempere a massa com todos 
os ingredientes com exceção 
do peixe e do jambú, cozinhe 
o jambú até ficar macio, 
separe em um crivo, em uma 
forma grande untada com 
margarina.Obs: Para armar 
a torta: 
1ª camada de massa,  
2ª de peixe, 3ª de jambú 
assim sucessivamente até 
terminar, por último coloque 
em cima da torta dez rodelas 
de tomates e leve ao forno 
para assar.

Como preparar o peixe para 
a torta 
Se o peixe for fresco, tire o 

filé, lave bem, em seguida 
coloque em uma vasilha com 
quatro dentes de alho, sal a 
gosto, despeje duas xícaras 
grandes de suco de limão, 
deixe por duas horas para 
poder colocar na torta.

Se o peixe for salgado 
coloque na água por duas 
horas para retirar o sal, 
depois refogue com os 
temperos já citados para 
poder acrescentar na torta.

Se for enlatado é só 
acrescentar direto na 
torta com todo o molho do 
enlatado.

SAIBA MAIS

CHIBÉ - O chibé é 
a farinha com água 
natural ou gelada, 
acompanhando 
comida ligeiramente 
salgada. Puro sem 
acompanhamento é 
complementado com 
limão, sal e pimenta. 
Durante a capina das 
roças, dos açaizais ou 
em qualquer atividade, 
ao sol, costuma-se 
beber o chibé como 
reidratante, pois este 
também é rico em 
carboidrato energético. 
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Sucos 
Ingredientes 
Multimistura de frutas para 
suco.

Modo de Fazer 
Misture 5 tipos de frutas 
e bata no liquidificador 
acrescente água, açúcar e 
leite.

Suco verde 1 
Ingredientes  
Couve, manjericão, tomate, 
pepino e caruru.

Modo de Fazer 
Bata tudo no liquidificador 
água, açúcar e leite.

Suco Amarelo 
Ingredientes 
3 Pedaços de jerimum,  
3 pedaços de cenoura,  
1 laranja descascada em 
gomos, 1 fatia grande de 
melancia, folhas de hortelã, 
leite, água e açúcar a gosto.

Modo de Fazer 
Bata tudo no liquidificador e 
faça o suco.

Suco para Fortificar o 
Pulmão  
Ingredientes 
Capim santo, erva-cidreira, 
hortelã e mastruz.

Modo de Fazer 
Bata tudo no liquidificador e 
tome em jejum.

Importante 
Conforme o tempo ou a 
safra das frutas usa-se 
o que tiver no momento 
em que fizer o suco, pode 
combinar sabores, assim o 
suco fica mais gostoso. 

Suco Verde 2 
Ingredientes 
Maxixe, couve, limão, 
açúcar e água.

Modo de Fazer 
Bater junto a couve, o 
maxixe, coar e reservar o 
bagaço. Bater ou espremer 
o limão, juntar o suco aos 
demais, adoçar e servir.

Dica Podem ser usados 
outros gêneros naturais 
como: capim santo, cidreira, 
limão de qualquer tipo.

Suco de melancia 
Ingredientes 
Melancia, água (opcional), 
açúcar (opcional)

Modo de Fazer 
Bater no liquidificador, se 
quiser pode colocar leite 
condensado ou creme de 
leite.

Espaço Criança  
da Floresta
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As mulheres da floresta, que 
vivem com suas famílias nas 
comunidades extrativistas, 
trabalhando em harmonia com 
a floresta e seus recursos 
naturais, extraindo-os de maneira 
sustentável e comercializando-os 
coletivamente, somam esforços 
para encontrar maneiras de 
melhorar as condições de saúde 
dos seus filhos, delas próprias, 
e ampliar seus conhecimentos 
acerca de seus direitos, 
garantindo a plena cidadania e a 
legitimidade de uma população 
tradicional extrativista. 

Demonstrando compromisso 
com esses ideais, em 2009 a 
instituição Save the Children 
- Reino Unido - estabeleceu 
uma parceria com o programa 
Bagagem das Mulheres da 
Floresta através do Conselho 
Nacional das Populações 
Extrativistas – CNS, apoiando 
na capacitação de mulheres 
extrativistas e Agentes 
Comunitários de Saúde em Saúde 
Primária e Segurança Alimentar 
para crianças e famílias, incluindo 
capacitação em direitos das 
crianças, particularmente o direito 
à saúde com acesso e qualidade 
plena e efetiva.

Argumentos Políticos
Decreto 6040 Política Nacional 
de Povos e Comunidades 
Tradicionais

III - a segurança alimentar e 
nutricional como direito dos povos 
e comunidades tradicionais ao 
acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo 
como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que 
respeitem a diversidade cultural 
e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente 
sustentáveis.

Declaração dos Direitos  
da Criança
1º Princípio – Todas as crianças 
são credoras destes direitos, 
sem distinção de raça, cor, sexo, 
língua, religião, condição social ou 
nacionalidade, quer sua ou de sua 
família.
2º Princípio – A criança tem 
o direito de ser compreendida 
e protegida, e devem ter 
oportunidades para seu 
desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, de forma 
sadia e normal e em condições 
de liberdade e dignidade. As leis 
devem levar em conta os melhores 
interesses da criança.
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Nasce então uma ação de 
sobrevivência infantil promovida 
na região amazônica brasileira, na 
Ilha do Marajó, considerada uma 
das regiões mais exuberantes 
e ricas em recursos naturais 
do Estado do Pará, porém com 
o maior índice de pobreza e 
mortalidade infantil. Banhada 
pelos Rios Amazonas e Tocantins, 
a região é coberta por floresta 
densa e possui área territorial 
de 50.000 km2 e abrangendo 16 
municípios, incluindo Breves e 
Gurupá, municípios beneficiados 
pelo projeto. 

Importante ação garantiu a 
construção e o funcionamento 
de duas Casas Comunitárias 
como espaços de promoção de 
saúde de crianças e mulheres, 
atendendo diretamente a 5.200 
crianças e 1.500 mulheres. As 
duas casas denominadas pelas 
comunidades beneficiadas de 
“Espaço Criança da Floresta”, 
foram implementadas em duas 
Unidades de Conservação de 
Uso Sustentável, sendo um 
espaço instalado na Reserva 
Extrativista Mapúa – Breves e 
outro instalado na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável 
Itatupã-Baquiá – Gurupá. 

Declaração dos Direitos 
da Criança

3º Princípio – Toda criança 
tem direito a um nome e a uma 
nacionalidade.

4º Princípio – A criança tem 
direito a crescer e criar-se com 
saúde, alimentação, habitação, 
recreação e assistência médica 
adequadas, e à mãe devem 
ser proporcionados cuidados e 
proteção especiais, incluindo 
cuidados médicos antes e depois 
do parto.

5º Princípio – A criança 
incapacitada física ou 
mentalmente tem direito à 
educação e cuidados especiais.

6º Princípio – A criança tem 
direito ao amor e à compreensão, 
e deve crescer, sempre que 
possível, sob a proteção 
dos pais, num ambiente de 
afeto e de segurança moral e 
material para desenvolver a sua 
personalidade. A sociedade e 
as autoridades públicas devem 
propiciar cuidados especiais 
às crianças sem família e 
àquelas que carecem de meios 
adequados de subsistência. É 
desejável a prestação de ajuda 
oficial e de outra natureza em 
prol da manutenção dos filhos de 
famílias numerosas.

Estes espaços receberam os 
barcos de madeira com motor 
para facilitar o transporte com 
maior rapidez conforme as 
necessidades de urgência e 
emergência contendo aparelhos 
e sistemas de comunicação para 
que os agentes de saúde possam 
contatar suas unidades de apoio. 
Estes agentes comunitários 
de saúde terão infraestrutura 

suficiente oferecida pelos 
espaços comunitários para 
realizarem serviços referentes 
à promoção de amamentação, 
imunização contra doenças 
da primeira infância, 
acompanhamento pré-natal, 
monitoramento de crescimento 
e desenvolvimento infantis, bem 
como diagnóstico precoce de 
doenças e desnutrição. 
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Declaração dos Direitos da 
Criança

7º Princípio – A criança tem direito à 
educação, para desenvolver as suas 
aptidões, sua capacidade para emitir 
juízo, seus sentimentos, e seu senso 
de responsabilidade moral e social. Os 
melhores interesses da criança serão 
a diretriz a nortear os responsáveis 
pela sua educação e orientação; esta 
responsabilidade cabe, em primeiro 
lugar, aos pais. A criança terá ampla 
oportunidade para brincar e divertir-
se, visando os propósitos mesmos 
da sua educação; a sociedade e as 
autoridades públicas empenhar-se-ão 
em promover o gozo deste direito.

8º Princípio – A criança, em quaisquer 
circunstâncias, deve estar entre os 
primeiros a receber proteção e socorro.

9º Princípio – A criança gozará 
proteção contra quaisquer formas de 
negligência, abandono, crueldade e 
exploração. Não deve trabalhar quando 
isto atrapalhar a sua educação, o seu 
desenvolvimento e a sua saúde mental 
ou moral.

10 º Princípio – A criança deve ser 
criada num ambiente de compreensão, 
de tolerância, de amizade entre os 
povos, de paz e de fraternidade 
universal e em plena consciência 
que seu esforço e aptidão devem ser 
postos a serviço de seus semelhantes.

Como estratégia para a 
sustentabilidade do projeto 
serão compartilhadas com 
as famílias das comunidades, 
atividades educativas para as 
crianças e seus responsáveis, 
para que aprendam sobre saúde 
materna e infantil, e sobre 
nutrição adequada para todos. 
Cozinhas comunitárias e hortas 
de vegetais, frutas e plantas 
medicinais complementarão a 
área externa, de maneira que 
mulheres gestantes e crianças 

possam receber alimentação 
saudável e rica em nutrientes.
Contudo, esse é apenas o início 
de uma longa caminhada que 
teremos pela frente na busca de 
uma construção de um modelo 
de vida saudável e com qualidade 
de vida para a verdadeira 
sustentabilidade da floresta que 
acreditamos e queremos em pé, 
estando também as pessoas que 
usam e zelam por ela, vivendo 
com dignidade e felizes por serem 
quem são.

“Ensina a criança no 

caminho que deve andar, 

quando fif icar velho, 

não se esquecerá dele.”
Provérbio
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Resumo da Pesquisa  
do projeto

Eu queria ter um mundo 
diferente do que é,  

que as pessoas se ajudassem 
que existesse muita fé,

Que as mãos de gente grande 
não se erguesse pra bater,  

mas, com agente conversasse 
ensinando o que é viver 

Eu queria que o meu pai 
parasse hoje de beber  

não brigasse com mamãe tão 
cansada de sofrer.

Eu queria que meu pai tivesse 
onde trabalhar  

e que minha mãe podesse ao 
meu lado sempre estar, 

Que o dinheiro lá em casa 
desse pra gente viver  

e um pouquinho lá sobrasse 
para um brinquedo eu ter, 

Eu queria ver a fome a 
violência acabar  

quem tem o poder nas mãos 
que quisesse me ajudar.

Não queria ver crianças 
abandonadas sem um lar  

nem ver pais se separando sem 
com os filhos conversar, 

Não queria ver o preço da 
comida a subir  

nem tão pouco ver a guerra 
tantos homens destruir, 

Sei de gente que podia me 
ajudar e nada faz, 

Só não como consegue dormir 
cada noite em paz.

Constituição Federal

Artigo 6º – São direitos sociais 
a alimentação, a educação, a 
saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta 
Constituição.

ECA
Art. 4º – É dever da família, 
da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar 
e comunitária.

Art. 5º – Nenhuma criança 
ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais. 

Canto Eu queria ver o mundo 
formando um só coração,  
eu queria a tua mão, 
segurando a minha mão.

Vida é sonhar, ter 
esperança, é amar igual 
criança  
é ter paz e ter o pão.

Vida é brincar, ter 
liberdade é, 
Justiça e verdade é um 
mundo mais irmão

Eu queria ver o mundo 
formando um só coração,  
eu queria a tua mão, 
segurando a minha mão.

Vida é sonhar, ter 
esperança, é amar igual 
criança  
é ter paz e ter o pão.

Vida é brincar, ter 
liberdade é, 
Justiça e verdade é um 
mundo mais irmão

Eu queria ver o mundo 
formando um só coração,  
eu queria a tua mão, 
segurando a minha mão.

Vida é sonhar, ter 
esperança, é amar igual 
criança  
é ter paz e ter o pão.

Vida é brincar, ter 
liberdade é, 
Justiça e verdade é um 
mundo mais irmão
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A Reserva Extrativista Arioca 
Pruanã é uma unidade de 
conservação federal criada 
em 16 de novembro de 2005, 
numa área de 83.445 hectares, 
possuindo uma população em 
torno de 500 famílias distribuídas 
em 24 comunidades. A Reserva 
extrativista Tapajós-Arapiuns 
está localizada no Município de 
Santarém, entre os rios Amazonas 
e Tapajós, com uma superfície 
aproximada de 11.666 km2 possui 
em torno de 20.000 habitantes 
distribuídos em 94 comunidades. 

Buscando conhecer a vida das 
populações residentes nas Resex 
Arapiuns e Arioca-Pruanã, foram 
realizadas duas pesquisas. 
A primeira pautou-se por 
apresentar as políticas públicas 
na área de segurança alimentar 
e de seguridade social nas suas 
dimensões da saúde, previdência 
e assistência social, focalizando 
os programas de transferência 
de renda. Nesse levantamento, 
constituído a partir de dados 
secundários, foi possível situar os 
marcos legais das políticas acima 
referidas e seus desdobramentos 
na realidade amazônica, 
expressos em programas e ações 
implementadas. 

Na área da saúde, os serviços 
constituídos ainda não 
conseguem suprir de forma 
adequada as demandas das 
populações amazônicas, havendo 
concentração de serviços em 
alguns núcleos urbanos, tanto 
em relação a Atenção Primária 
a Saúde como a Média e Alta 
Complexidade. A cobertura do 
programa Estratégia Saúde 
da Família é baixo, o que leva 
muitas famílias, sobretudo as 
mais distantes dos núcleos 
urbanos, a utilizarem somente as 
práticas tradicionais presentes 
na região, como os xamanismos 
e os chás e ervas caseiras, por 
exemplo. 

No âmbito da Assistência Social, 
os benefícios da seguridade 
social tem sido ampliados 
para as populações rurais e 
se constituído em uma fonte 
de renda indispensável, da 
mesma forma que os programas 
de transferência de renda. 
As populações amazônicas 
de um modo geral tem na 
renda proveniente do cargo 
público, da seguridade social 
e transferência de renda 
seus principais proventos. A 
economia extrativa ainda não 

se constitui numa fonte de 
renda que garanta de fato a 
satisfação das necessidades das 
famílias, em parte por conta da 
baixa tecnologia na produção, 
organização comunitária e das 
dificuldades de escoamento. O 
acesso a essas áreas é difícil e 
oneroso. 

Buscando melhor qualificar a 
análise das políticas públicas 
com a realidade social local, 
realizou-se uma pesquisa com 
membros das comunidades 
extrativistas visando conhecer os 
hábitos alimentares, a forma de 
produção e organização social, 
a influência dos programas 
de transferência de renda e 
seguridade social no consumo 
alimentar das famílias. Optou-se 
por uma pesquisa com a técnica 
de grupo focal, realizando-se 5 
grupos focais: 2 na resex Arioca-
Pruanã e 3 na Arapiuns-Tapajós. 

Os moradores das Reservas 
representam um modo de 
vida peculiar das populações 
tradicionais. Isso se expressa nos 
hábitos alimentares, na medicina 
popular e no modo de produção, 
voltada prioritariamente para 
a produção da mandioca com 
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forte presença do extrativismo 
tradicional, da coleta de frutos, 
semente e raízes. A farinha 
predomina como o principal 
alimento juntamente com o 
açaí e o peixe. Entretanto, o 
encontro do tradicional com 
o moderno tem alterado os 
hábitos alimentares dessas 
populações com o consumo de 
enlatados, embutidos, produtos 
instantâneos, carnes salgadas, 
sucos industrializados, biscoitos, 
bebidas. Poucas famílias tem 
o hábito de consumir frutas e 
verduras com freqüência. 

Os produtos industrializados 
passam a ser atrativos, levando-
os a consumir produtos de 
baixa qualidade nutricional. 
A regularidade dos recursos 
advindos das pensões/
aposentadorias e programas 
de transferência de renda 
tem reforçado os antigos 
laços presentes na estrutura 
econômica, social e cultural da 
Amazônia, expressos na figura 
do “patrão”, que são pequenos 
comerciantes que vendem a 
prazo gêneros alimentícios, 
vestimentas e equipamentos, 
com juros acima do mercado. 
Tal situação ocorre em função 

da regularidade dos benefícios 
recebidos, já que os moradores 
aproveitam os dias de 
recebimento para adquirir novos 
produtos e quitar as dívidas 
contraídas no mês anterior.

Os moradores que dispõe de 
uma fonte de renda fixa, oriundo 
do cargo público ou benefícios, 
passam a dispor de um poder de 
compra maior na comunidade, 
em relação a habitação, 
vestuário, alimentação, 
equipamento de trabalho e 
transporte, como aquisição de 
barcos com “rabeta” (motor). Em 
um local cujo meio de transporte 
se dá através dos rios, ter uma 
rabeta representa a possibilidade 
de auferir outra renda e aumento 
do status perante o grupo social. 

A atuação das instituições 
estatais ocorre de forma 
desarticulada. Embora tenha 
sido relatado o recebimento 
de incentivos para produção, 
a inadimplência é alta. Aliado 
a esses fatores, destaca-
se a ausência de redes para 
comercialização e assistência 
técnica. Encontram-se dispersos 
ao longo dos rios com grande 
vulnerabilidade social, sobretudo 
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Anexos

em relação a saúde, com difícil acesso a bens e serviços, propiciado 
por uma rede de assistência a saúde fragmentada e desarticulada que 
não consegue ser universal nem resolutiva. 

As populações contam com apoios individuais no momento 
de ”retirada” de seus parentes enfermos das comunidades, 
principalmente na Resex Arioca-Pruanã. Assim, a atenção a saúde 
tem avançado, mas nas localidades distantes, em especial, as 
comunidades ribeirinhas ficam a margem na prestação dos serviços e 
equipamentos disponíveis.

Polyanna E. Farias 
Ducilene Melo
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Carta das 
Multiplicadoras da 
Resex Arioca Pruanã

Através do Conselho 
Nacional das Populações 
Extrativistas – CNS – Pará 
e o Projeto a Bagagem 
das Mulheres da Floresta, 
fortalecendo a saúde 
e segurança alimentar 
das crianças na Resex 
Arioca Pruanã, vimos 
que este projeto foi de 
suma importância aos 
povos extrativistas das 
comunidades desta Resex 
e que também vai ajudar 
na sobrevivência alimentar 
do ser humano em relação 
homem x natureza, onde 
cada um possa aprender se 
alimentar melhor usando e 
valorizando os produtos da 
floresta no seu dia a dia. 
Realizamos este trabalho 
em 20 comunidades na área 
da Resex onde o projeto foi 
coordenado pela senhora 
Alceanira de Matos Maia 
e secretariado pelo senhor 
Hermes Maia, marido e 
mulher juntos orientando 

e trabalhando por uma 
melhor alimentação de 
nossas crianças. Também 
tivemos a colaboração de 
Maria Aparecida a (Kátia) da 
comunidade de terra Alta-Rio 
Arioca.

Queremos dizer que o nosso 
objetivo deste Projeto é que 
o nosso povo aprenda a usar 

e valorizar o que tem, comer 
de tudo para não passar 
fome ter uma boa saúde e 
acabar com a desnutrição 
INFANTIL. 

Alceanira de Matos Maia  
e Hermes Afonso Maia 

Multiplicadores da Bagagem das 
Mulheres da Floresta

Carta das 
Multiplicadoras 
da Resex Tapajós 
Arapiuns

Para nós e para a população 
extrativista da Resex 
Tapajós – Arapiuns, 
o projeto SAVE THE 
CHILDREN desenvolvido 
pela Secretaria da Mulher 
Extrativista do CNS, 
nos proporcionou uma 
oportunidade muito especial 
de levar um incentivo para 
as comunidades, no sentido 
de valorizar muito mais 
os recursos da floresta, a 
produção de alimentos e os 
cuidados das famílias com as 
crianças. 

Entendemos que a floresta, 
entre tantos recursos e 
benefícios, nos oferece 
uma variedade de riqueza 
alimentar com alto valor 
nutritivo e medicinal. 
O cultivo de produtos 
alimentícios garante a 
segurança alimentar, para 
a família cuidar melhor, 

principalmente, das crianças 
e assim termos a certeza 
de crescerem e viverem 
saudáveis e felizes.    
 

Maria Margareth S. dos Santos  
e Livaldo Sarmento Silva 

Multiplicadores da Bagagem das 
Mulheres da Floresta

cartas
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Pará | Santarém

PORTARIA Nº 2.025/GM set/2004

mapas

Área Geográfica 
22887,08 Km2

Localização Geográfica 
MICRORREGIÃO 
SANTARÉM

Valor do PAB Fixo anual 
R$ 3.532.438,00

Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns
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Pará | Oeiras do Pará

PORTARIA Nº 2.025/GM set/2004

Reserva Extrativista Arióca-Pruanã

Área Geográfica 
3852,26 Km2

Localização Geográfica 
MICRORREGIÃO 
CAMETA

Valor do PAB Fixo anual 
R$ 320.190,00
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Reserva Extrativista Mapús Reserva Extrativista Itatupã-Baquiá
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espaço criança da floresta



Conselho Nacional das Populações Extrativistas 
Secretaria da Mulher Extrativista 

Programa "A Bagagem das Mulheres da Floresta" 
Travessa Barão de Mamoré, 8 A - São Braz 

66.073-070 - Belém - Pará - Amazônia - Brasil 
Telefone: +55 (91) 3229.0055 

Fax: +55(91) 3249.4336 
E-mail: cnsbelem@extrativismo.org.br 

Site: www.extrativismo.org.br
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