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discursiva 

HENRY LEFEBVRE 

Entender a cidade contemporânea parece ser uma das tarefas das mais árduas, 

impostas constantemente às mais diferentes esferas do conhecimento. Decerto, na 

atualidade, parece ser difícil propor um modelo explicativo totalizador, bem como uma única 

interpretação dessa cidade, uma vez que dela temos somente condições de perceber aquilo 

que podemos interpretar (BAUDELAIRE apud MARIN; CHAVES, 1997). 

Nesse sentido, o cotidiano urbano de muitas cidades na Amazônia brasileira 

acabam por expressar cada vez mais uma diversidade de "fragmentos" responsáveis por 

sua permanente (re)construção, os quais são definidos por, e definidores de, uma 

multiplicidade de usos do tempo, a exemplo dos diferentes modos de viver o urbano. Estas 

temporalidades urbanas são projetadas por meio de espacialidades contraditoriamente 

articuladas na cidade. Diante disso, procuramos registrar e interpretar os fragmentos que a 

compõem. 

Com efeito, nossos propósitos se remetem a um “fragmento” específico da vida 

urbana contemporânea de muitas cidades na Amazônia. Neste sentido, buscamos 

interpretar a dimensão territorial da identidade ribeirinha presente na orla fluvial da cidade de 

Belém como um dos constituintes de seu cotidiano. 

Partimos da consideração da cidade como “projeção da sociedade sobre um local”, 

de modo que, “aquilo que se projeta não é apenas uma ordem distante, uma globalidade 

                                                 
1 Este trabalho é resultado de relatórios de pesquisa apresentados ao projeto “Apropriação do espaço 
e controle do uso do solo na orla fluvial de Belém: intervenção, planejamento e gestão urbana”, sob 
coordenação do Prof. Dr. Saint-Clair Cordeiro da Trindade Jr, do Departamento de Geografia (DEGEO-
UFPA).  
2 Departamento de Geografia, Universidade Federal do Pará. 
msgeografo@yahoo.com.br 
3 bcmalheiro@yahoo.com.br 
4 rovainegeo@hotmail.com 
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social, um modo de produção, um código geral, é também um tempo, ou vários tempos, 
ritmos” (LEFEBVRE, 2001, p. 56-57, grifo nosso). Todavia, não se trata de tempos 

justapostos ou apenas superpostos na cidade (morfologia prático-sensível), e sim de 

coexistências e simultaneidades de “padrões”, de formas de viver, de temporalidades na 

vida urbana (morfologia social) (LEFEBVRE, 2001). 

Do contrário, como considerar uma identidade territorial ribeirinha como território do 

uso (SEABRA, 2004)5 presente no cotidiano urbano da orla fluvial de Belém – 

extremamente metamorfoseada por sua atual realidade metropolitana –, sem levar em conta 

as diferentes temporalidades que a constituem, entre as quais encontramos a temporalidade 

ribeirinha? Desconsiderar não somente essa temporalidade, como também a dimensão 

territorial que lhe é correspondente, significa, em última análise, reforçar a metáfora das 

“margens” – cujo significado tem um sentido muito mais forte do que o de mera localização, 

pois adquire contornos de exclusão sócio-espacial. Mas não se trata somente de exclusão 

da cidade, mas de exclusão pela “cidade”, pois ela passa a “enxergar cegamente” 

(LEFEBVRE,1999) a temporalidade ribeirinha. A cidade passa a olhá-la distorcidamente, 

pois concebe seu conteúdo e seus sujeitos como se lhe estivessem distantes. Desse olhar 

distorcido são elaborados projetos de intervenção urbana descolados do conteúdo concreto 

(territorial) dessa identidade. 6

Contraditoriamente, essa exclusão faz parte do processo de (re)elaboração na 

constante metamorfose desta temporalidade, intimamente relacionado ao de metropolização 

da cidade7 de Belém que, nesse contexto, compreende perdas em relação ao próprio 

urbano, concebido na sua multiplicidade de temporalidades, como muito bem destaca 

TRINDADE JR. et. alii (2003). Contudo, uma pergunta se impõe: o que estamos chamando 

de identidade ribeirinha na orla fluvial de Belém? 

                                                 
5 Compreender a identidade territorial ribeirinha enquanto território do uso exige considerar que estes 
espaços constituem campos de possibilidades, pois seus conteúdos ultrapassam as determinações do 
concebido, atingindo o vivido e criando, dessa forma, territórios do uso, pois são constituídos a partir 
do atributo da diferença e por isso não se deixam capturar por modelos racionalizadores de um 
cotidiano programado. 
6“Resgatar” a identidade ribeirinha por meio de projetos de intervenção urbana têm sido cada vez 
mais recorrente no jargão tecnocrático do planejamento urbano municipal, de modo que é possível 
observar no conteúdo do Plano de Reestruturação da Orla de Belém – PRO-BELÉM –, da Prefeitura 
Municipal de Belém (PMB), que para as principais ações propostas são considerados somente 9 (nove) 
“conjuntos urbanos e arquitetônicos significativos” (BELÉM, 2000). Embora neste plano de intervenção 
não sejam excluídos os espaços de feiras, portos e trapiches constituintes da identidade ribeirinha 
desta parte da cidade, para eles são pensadas somente ações de reorganização funcional e de 
normatização jurídica, como se elas fossem somente desorganizadas e compostas unicamente de 
atividades informais. 
7“[...] trata-se da hegemonia de uma temporalidade que implica em subtrações diversas, ao mesmo 
tempo em que são recriadas as perdas através de simulações. Isso acontece quando a forma 
metropolitana faz a vida urbana ‘virar as costas para o rio’, ‘engolir os cursos fluviais’ abundantes no 
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A IDENTIDADE TERRITORIAL RIBEIRINHA (RE)ELABORADA ÀS MARGENS DA 
METRÓPOLE BELENENSE 

Diferentemente de algumas discussões a respeito da identidade social ribeirinha 

(CORRÊA, 2003; RIEPER, 2003), não procuramos destacar a presença dessa identidade 

somente nas atividades que constituem a produção econômica de um grupo social qualquer 

de ribeirinhos, mas apontar que um outro traço responsável por esta identidade se encontra 

em sua dimensão territorial, isto é, a identidade ribeirinha se constitui a partir de, e por meio 

de, um arranjo de objetos espaciais. 

Para isso, partilhamos da idéia de que a identidade social é construída a partir do 

contraste com o “outro”, traduzindo-se geograficamente como sentimento de pertença a um 

lugar. Nesse sentido, podemos afirmar, com base em GOMES (2002), ter essa identidade 

social uma dimensão fortemente territorial. Entendemos, dessa maneira, que a idéia de 

diferença sócio-territorial colocada à interpretação da face ribeirinha belenense se expressa 

na paisagem desses lugares. Portanto, sendo essa paisagem participante dos esquemas de 

percepção e ação dos sujeitos, bem como expressão da identidade social, constatamos o 

espírito comum do grupo qualificando um espaço que, dessa forma, “é não só fortemente 

marcado, como também preenchido de signos inclusivos, ou seja, signos que marcam a 

presença ou controle daquele território pelo grupo ou comunidade” (GOMES, 2002, p. 64). 

Neste sentido, como critério para o entendimento da identidade territorial ribeirinha, 

buscamos privilegiar tempos, ritmos, relações. Dito de outra maneira, privilegiamos a 

relação com o rio, na qual é expressa um entrecruzamento de temporalidades, sejam as 

que representam a temporalidade da cidade8, sejam as que representam as demais 

temporalidades desembarcadas às margens de Belém. 

Um outro elemento a ser considerado corresponde ao conjunto de sistema de 

objetos espaciais/geográficos e sistema de ações histórico/culturais dialeticamente 

articulados, em meio aos quais devemos considerar “interações e modos de vida que são 

estabelecidos entre os citadinos e o rio, seja este tratado como via de transporte de 

importância fundamental, seja este considerado como fonte de recursos econômicos e de 

subsistência, seja ainda como um referencial simbólico intrinsecamente relacionado à vida 

do homem amazônico” (TRINDADE JR., 2003, p.03). 

                                                                                                                                                         
interior da cidade, ‘aniquilar o verde’ e outras amenidades, para depois recriá-las; num jogo de forma-
conteúdo, significado-significante” (TRINDADE JR. et. alii, 2003, p. 2). 
 
8 No caso especifico de Belém, a influência deste tempo hegemônico da cidade sobre sua orla parece 
ser visualizado em seu cotidiano metropolitano, pautado em uma tendência a modificar 
freqüentemente sua identidade ribeirinha e, no limite, a suprimi-la a partir de sua constante negação, 
como muito bem demonstra TRINDADE JR (2003, p. 04), para quem, “um exemplo dessa intenção 
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De posse desta discussão, não podemos mais tomar como único critério para a 

definição da identidade ribeirinha a localização absoluta, pois, como o próprio adjetivo 

sugere, ela absolutiza nossa compreensão ao determinar que toda e qualquer forma de 

organização social às margens de cursos d’água é ribeirinha. Neste sentido, concordando 

com TRINDADE JR. (2003), destacamos ser necessário considerar as orlas fluviais como 

critério alternativo ao de localização absoluta, pois sendo uma das frações do espaço 

urbano de maior contato com as vias fluviais, ela se apresenta como expressão sócio-

espacial da interação cidade-rio. Contudo, até que ponto é pertinente postular o 

sepultamento da identidade territorial ribeirinha na orla fluvial de Belém em virtude da atual 

realidade metropolitana dessa cidade? Essa identidade permanece quando passamos a 

considerar os fragmentos da vida urbana da cidade? 

O COTIDIANO URBANO DA IDENTIDADE RIBEIRINHA NAS FEIRAS, PORTOS E 
TRAPICHES 

Compreender a permanência da identidade territorial ribeirinha na orla fluvial de 

Belém, uma vez que esta cidade parece cada vez mais ignorar sua presença, exige que se 

volte ao cotidiano como categoria e como dimensão privilegiada de análise dos espaços que 

compõem aquela identidade. Desta forma, o cotidiano passa a se apresentar como 

constituído, principalmente, mas não somente, por diferentes sociabilidades, criadas a partir 

das relações de proximidade e de vizinhança (LEFEBVRE, 2001). 

Neste sentido, elegemos três lugares de (re)afirmação, de (re)elaboração e de 

(re)invenção desta identidade, integrantes da faixa sul da orla fluvial dessa cidade: a feira e 

o porto da “Conceição”, a feira do “Porto da Palha” e o ofuscado trapiche “Ponto Certo”. 

Tratam-se de lugares que se erguem como um outro mundo, portadores de diferenças 

históricas, mas que possuem formas espaciais que se assemelham por serem 
construídas a partir da relação direta dos sujeitos com o rio por meio de objetos 
espaciais/geográficos. Desse modo, esses objetos espaciais/geográficos acabam por 

constituir o que GOMES (2002) chama de ordem espacial dos eventos. 

Portanto, na interpretação da identidade territorial ribeirinha da orla fluvial de Belém, 

além de considerar essa ordem espacial, é importante ainda “examinar a rede de relações 

vividas por personagens situados em mundos que se aproximam e diferenciam” (MARIN, 

2003, p. 79). Trata-se, então, de entender a relação “lusco-fosco” como expressão da 

combinação de práticas não contemporâneas, o que reafirma a existência das 

temporalidades da cidade e de sua orla, expressas em objetos espaciais. 

                                                                                                                                                         
pode ser constatado nos projetos de revitalização urbana, com forte apelo turístico, que buscam fazer 
intervenções urbanísticas nas paisagens beira-rio”. 
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Nas palavras de João de Jesus Paes Loureiro, estes tempos e objetos espaciais 

ganham ares de poesia, 

[...] Havia tantos portos entre cânticos/ e Ítacas/ e Romas/ e 

Pasárgadas./ Havia Paris do século/ XIX.../ E aporto-me em Belém/ -

Grão do Pará-/ Como se fosse em Londres/ ou Cartago,/ Itabira, São 

Paulo, Alter do Chão/ Belém é um Porto/ um horto/ o instante hirto/ 

em que consagro o canto,/ tão mais universal porque tão-não[...] 

(LOUREIRO apud OLIVEIRA, 2001, p. 78) 

Percebemos neste fragmento do poema de Paes LOUREIRO, citado por OLIVEIRA 

(2001), dois tempos da cidade de Belém, o primeiro ligado ao momento em que portos e 

trapiches abarrotam-se na orla fluvial formando vários portais de entrada para uma cidade 

intimamente ligada ao rio; e o segundo, que expressa o processo de metropolização de 

Belém, o qual impõe uma temporalidade ligada à modernidade. Nesse sentido, a razão 

absoluta “ergue novas crenças, [...]novos hábitos, [...]modifica a arquitetura e a paisagem” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 82). 

Essas temporalidades, quando consideradas no plano do espaço parecem se 

entrecruzarem, pois quando o poeta “aporta” em Belém é “[...] como se fosse em Londres/ 

ou Cartago,/ Itabira, São Paulo, Alter do Chão”, de modo que essa cidade se transfigura em 

“um Porto” (LOUREIRO apud OLIVEIRA, 2001, p. 78). Como conseqüência dessa forma de 

ver a cidade, o porto surge como a metáfora mais adequada para expressar a espacialidade 

criada pelos vários tempos que aportaram, a partir desse momento, na metrópole 

belenense. O poeta diante disso, tem a impressão de Belém como “um horto/ o instante 

hirto” (LOUREIRO apud OLIVEIRA, 2001, p. 78), emoldurada que está por uma paisagem 

dura e áspera, criada por esta reunião de mundos em um porto. 

Dessa forma, a expressão das temporalidades e da espacialidade observadas no 

trecho, acima destacado, da obra “Altar em Chamas” de LOUREIRO, está em imagens, ou 

seja, “[n]aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante de nós (...)” (BENJAMIN 

apud OLIVEIRA, 2001, p. 111). Tais imagens se emolduram na interface terra-água às 

margens Belém, e revelam objetos espaciais que se horizontalizam em alguns lugares, 

como nos espaços selecionados como focos de observação para efeito do presente estudo. 

Tratam-se de lugares que se erguem como um outro mundo, integrante da porção sul da 

orla fluvial de Belém, banhado ao mesmo tempo pelas águas do rio Guamá9 e delimitada 

internamente em relação ao restante da cidade por uma extensa avenida, chamada 

oficialmente de Bernardo Sayão, e cotidianamente de “Estrada Nova”. 

                                                 
9 Corresponde a um importante corpo hídrico que margeia a cidade de Belém em sua porção sul. 
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Buscamos adentrar nesse mundo lançando olhares daquele rio àqueles espaços de 

sociabilidades mais orgânicas, no que diz respeito às vivências neles e por eles 

processadas, para observar como a identidade territorial ribeirinha está viva e exposta na 

orla da metrópole belenense. Sustentamos que a continuidade desses espaços, assim como 

suas especificidades, são exteriorizadas a partir do momento em que passamos a 

considerar sob este foco de análise a relação fundadora dessa organização espacial: o rio-

cidade. 

Sob a consideração dessa relação fundadora, observamos que a vida urbana 

nesses espaços se desenvolve a partir do uso de um sistema de objetos geográficos que 

permite aproximar eventos em muito diferentes como os que ocorrem no trapiche “Ponto 

Certo”, na feira do “Porto da Palha” e na feira e porto da “Conceição”; este último 

denominado muitas vezes como “Porto do Açaí”. 

Neste sentido, é por meio do conjunto de objetos que permitem aproximar eventos, 

em muito diferentes, constituídos pelo rio, pelo trapiche e pelos barcos que podemos 

reconhecer a ordem espacial que atravessa esses espaços, ou seja, partindo de seus 

objetos/símbolos. 

O RIO E O MOVIMENTO 

Como primeiro objeto/símbolo, o rio aparece nas relações cotidianas como espelho 

do movimento, da distribuição, da troca... testemunhando o vento das memórias dos sujeitos 

“distantes” da cidade, que constantemente desejam fluir em direção à ela, e, muitas vezes, 

deixam-se melancolicamente escoar por sobre as águas num regresso ulissiniano10 a estes 

mundos... numa (re)criação estritamente urbana de esperanças. 

Como foi possível observar no exemplo da comercialização do açaí, a existência de 

períodos de maior comercialização desse fruto ainda é condicionada por seu período de 

safra. NASCIMENTO (1999), por exemplo, aponta-nos que a maior safra desse produto 

ocorre de agosto a dezembro, de maneira que, nos períodos de escassez, relacionados à 

sazonalidade presente no ambiente regional, a organização produtiva e familiar dos agentes 

responsáveis pela coleta e venda se altera consideravelmente11. 

Em meio a este processo, foi possível observar o desenvolvimento e a 

movimentação de uma rede de relações entre grupos sociais que envolvem desde o 

comerciante varejista local até outros grupos de outras cidades à beira-rio, para os quais o 

transporte fluvial ainda exerce um papel fundamental. 

                                                 
10 Por alusão à Odisséia de Ulisses. Ver: MALDONATTO, Mauro. Raízes errantes. São Paulo: 
SESC/Editora 34, 2004. 
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Como espelho do movimento, o rio reflete não só as relações desenvolvidas entre 

os diferentes agentes que o acessam, mas também a circulação de um conjunto de 

mercadorias. “Um dia de feira” no cotidiano do “Ponto Certo” permite observar estes 

movimentos, pois nesse momento ocorre a distribuição dessas mercadorias, associada às 

vivências dos diferentes sujeitos observados neste local. 

Esta dinâmica parece se acentuar no “Porto da Palha”, antigo porto “São Mateus”, 

“produto do rearranjamento da cidade e de sua individualidade nos espaços dos bairros 

próximos” (MARIN, 2003, p. 79). O movimento, neste caso, inclui determinadas 

mercadorias: o charque, o pirarucu, o carvão e toda sorte de verduras e frutas regionais. Já 

é possível observar a presença de venda de bebidas, de comércio de roupas e de materiais 

de pesca, como o matapi. Este processo inclui ainda outros sujeitos, pois conforme 

podemos observar na narrativa de MARIN (2003, p. 79), a história desse porto revela 

“pontes” estabelecidas com comunidades negras rurais da região do Baixo Acará, próxima a 

Belém. 

Contudo, o movimento de que estamos falando compreende não só a troca de 

mercadorias, mas também práticas sociais. Nos momentos de intervalo entre os períodos de 

venda, a dinâmica desse movimento inclui trocas de narrativas, informações, experiências, 

vivências, isto é, de práticas sociais que atuam fortemente para o desenvolvimento de 

interações, de sociabilidades responsáveis pelo reconhecimento mútuo entre esses agentes 

a partir e por meio da organização espacial desses lugares. Não sem razão, é possível 

observar o desenvolvimento dessas sociabilidades e desse reconhecimento por entre os 

vários paneiros enfileirados que, nesta disposição, indicam o início do intervalo entre os 

períodos de vendas e passam a ser utilizados como assento aos mais cansados 

trabalhadores e aos que ansiosamente esperam o momento de partida para seu lugar de 

origem. 

Dessa forma, associado a esse movimento, anuncia-se um outro: de localização, o 

qual estamos compreendendo como as relações que permanecem nesses espaços, 

podendo, muitas vezes, enraizarem-se. A partir desses lugares essas relações são 

irradiadas para a cidade e se manifestam no sensível como o encontro, pois finalmente 

cria-se uma superfície para onde os ventos sopram, as águas convergem, reunindo muito 

mais que espectros humanos, mas pessoas cujo corpo, na perspectiva de SEABRA (1996), 

guarda os sentidos e a possibilidade de uma existência propriamente humana... lugares de 

embate entre o prazer, o sonho, o desejo... territórios do uso por onde o corpo poeticamente 

vive, anda, consome, descansa, deita. No entanto, entre o movimento e o processo de 

                                                                                                                                                         
11 Além disso, nestes períodos, há em Belém uma redução de 60% no número dos produtores do 
vinho do açaí (NASCIMENTO, 1999).  
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localização, encontramos um elo cuja forma espacial mais adequada parece ser dada pelos 

barcos que emolduram estas paisagens vivas. 

OS BARCOS, O ELO 

“Se de fato a cidade ‘tem mil portos e, virtualmente, por estes mil entradas’, 

existem, também, milhares de povoados com seus trapiches dirigidos para a cidade”, como 

questiona, e em seguida afirma MARIN (2003, p.79), temos também de nos questionar a 

respeito dos objetos espaciais que se constituem enquanto condição e meio para a ligação 

dessas mil entradas e desses mil mundos. Neste sentido, há que observar o papel ainda 

exercido por barcos, velas e canoas no cotidiano urbano das feiras, portos e trapiches aqui 

focalizados. 

Dessa forma, as embarcações passam a ser a maior expressão do contato direto 

do ribeirinho com o rio, constituindo-se no segundo objeto/símbolo a ser analisado. As 

definimos, dessa maneira, como elos na relação entre os homens e o rio. 

Embora elas sejam um instrumento de trabalho cotidiano comum nos trapiches e 

feiras por nós visitados, chegando mesmo a representar o que a enxada significa para o 

camponês, essas embarcações, a julgar pela freqüência com que são observadas nas 

paisagens dos lugares supracitados, afirmam diferentes relações produzidas e permitidas, 

guardadas e mantidas por elas, de maneira que representam o elo entre os milhares de 

povoados e a cidade de Belém, os quais têm seus trapiches dirigidos para essa metrópole. 

Primeiramente, salta aos olhos a aglomeração de barcos na paisagem vislumbrada 

em um olhar do rio à cidade, a qual revelou os três lugares de identidade ribeirinha como 

espaços refreados por edificações urbanas, mas, ainda sim, vivos pelo colorido dessa 

reunião de barcos, velas e canoas. Essas embarcações se diferenciam, algumas por 

possuírem motor ou serem movidas à força dos braços; virem de localidades diferentes; 

serem de tamanhos variados; descarregarem vários tipos de produto, dentre outros. 

Quase sempre construídas nos telheiros12 da região, cada uma carrega um nome 

que a personifica ao seu dono, ou seja, coloca-a como algo vivo que ao singrar pelas águas 

dá vivacidade e produtividade ao rio. 

Esses nomes geralmente são atribuídos pela religiosidade (“El Shaday”, “Fé e 

União”, “Poder de Deus” etc) ou buscam reproduzir nomes de família, do dono do barco, ou 

de alguém próximo a este último (“Júnior Araújo”, “Signos Filho”, “Cap. Jorge”, “Selma” etc). 

                                                 
12 Como são conhecidos os estaleiros localizados às margens dos rios da região amazônica. Ver: 
FURTADO, L. G. Sem barco, como pescar? In: XIMENES, Tereza. (org.). Embarcações, homens e 
rios na Amazônia. Belém: UFPA, 1992. 
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Essa personificação revela “o amor de filho” que as embarcações despertam em seus 

donos, o que é ilustrado pelas palavras de BENCHIMOL (1995, p. 10) “[o barco] é como 

gente. Tem nome, numero e domicílio. Sendo como gente (...) tem também vida, com direito 

a batismo, padrinho, enredo, romance e drama”. 

Essa ligação direta homem e barco, bem como a imagem que este meio de 

transporte tatua no imaginário, não só do seu dono, mas também de quem se relaciona 

diretamente com ele, estão expressas no poema “Paisagem com Canoa I” de J. J. P. 

Loureiro, citado a seguir: 

As ubás evém da foz das sombras.../No barco vejo mais do que ele 

é/ou talvez menos./A palavra arma o bote/Imagem/Corça sobre o 

gamo./À minha frente/as silabas natantes//língua/anzol./A página 

piscosa./E o côncavo barco escuro na memória. (LOUREIRO apud 

LOUREIRO, 1982, p. 42-43). 

Além de objetos espaciais responsáveis pela moldura da paisagem da identidade 

territorial ribeirinha, de atuarem na identificação não só de seu dono como em sua própria 

personificação, é importante retomar os barcos, velas e canoas como elos entre as 

temporalidades presentes nas feiras, portos e trapiches aqui analisados. Se, por um lado, 

esses objetos trazem reminiscências de um tempo que para muitos se refere ao tempo 

ribeirinho, que só é assim caracterizado por ser vivido às margens dos cursos d’água, por 

outro lado, eles promovem o encontro deste tempo com aquele que na introdução de nosso 

trabalho fizemos alusão, o tempo hegemônico da metrópole. Neste sentido, são elos não só 

de lugares, mas de relações. Representam a ligação entre o “fosco”, o tempo ribeirinho, e o 

“lusco”, a temporalidade luminosa da metrópole, sendo fiéis a uma orientação 

miltonsantiniana (SANTOS, 1999). 

Este “papel” passa a ser melhor entendido a partir do momento em que 

compreendemos a dialética que envolve a troca e o encontro em todas as suas 

multiplicidades, as quais são realizadas nas, e por meio das feiras, portos e trapiches aqui 

focalizados. 

Desse modo, nossa análise partiu do rio Guamá e foi levada pela correnteza, 

enchentes e vazantes desse “rio-mar” a passear nos barcos que nele singram 

cotidianamente ao destino dos trapiches de Belém, mais especificamente do “Ponto Certo”, 

do “Porto da Palha” e da “Conceição”, locais onde aportam nosso exame da horizontalidade 

espacial dos lugares de identidade ribeirinha na orla sul de Belém. Cabe agora entender o 

contato que se (re)elabora a partir do momento em que ancoramos às margens desses 

trapiches. 
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O TRAPICHE E O ENCONTRO 

O trapiche parece emergir como o principal objeto espacial no qual se reúnem as 

práticas sociais responsáveis pelo contato direto com o rio. Aparece, dessa forma, como a 

síntese de uma rede de relações que envolvem os mundos diversos que nele se encontram, 

por meio do evento, do espontâneo, do vivido. O trapiche surge ainda como o principal 

objeto estático em contato direto com o rio, uma verdadeira expressão da ligação terra e 

água, cidade e rio. Vale lembrar, que essa estaticidade está colocada apenas em nível de 

espaço absoluto, sendo que se adentrarmos a essência deste último, perceberemos uma 

dinamicidade adquirida nas relações cotidianas que o (re)inventam diariamente. 

O aportar de nossa análise nesse terceiro objeto/símbolo logo revelou outra gama 

de formas espaciais, as quais dão um colorido especial a essa sucessão de madeiras pouco 

afastadas. Essa característica policromática desse objeto é dada, por exemplo, pelo 

amontoado de mercadorias que disputam lugar no pequeno espaço do trapiche do “Ponto 

Certo”, como produtos em uma prateleira esperando por compradores, as quais se 

caracterizam pelo amarelo e branco dos sacos de farinha, pelo verde e amarelo dos cachos 

de banana e pelo colorido dos poucos paneiros de açaí. 

Essas várias tonalidades são observadas no “Porto da Palha” e no trapiche da 

“Conceição” no verde das folhas de guarumã, anitinga, ubim, sororoca ou até mesmo de 

palhas de açaizeiro que acomodam os frutos do açaí nos paneiros feitos com o entrelaçado 

de talas de buriti ou jacitara, folhas estas que também revestem o chão do trapiche após o 

açaí ser vendido e desembalado, ou seja, quando este é retirado dos paneiros e colocado 

nos sacos de polietileno para ser transportado, seja pelos carrinhos de madeira conhecidos 

como “burros sem rabo”, seja pelas bicicletas. 

O verde dessas folhas que acolhem o açaí divide espaço nesses trapiches com o 

negro dos sacos de carvão, mas também com o colorido das grades de cerveja que dali 

saem ao destino de diversas localidades à beira-rio. 

O trapiche parece mesmo se prestar à reunião de uma série de outras formas 

espaciais que fazem parte da horizontalidade de que estamos falando. Pelo que fora 

exposto anteriormente, já é possível verificar que nos três lugares objetos de nosso estudo 

há uma ordem espacial que inclui, além do rio e dos barcos, o trapiche. Contudo, é neste 

último que podemos verificar um sem número de paneiros, de sacas de farinha, de “burros 

sem rabo” responsáveis também pela constituição dessa ordem espacial. Além desses 

objetos, destacamos ainda a presença das bicicletas de carga, das barraquinhas de feira, 

responsáveis pelo fornecimento de produtos que vão desde o pirarucu até o café da manhã 

para os que cedo chegam ao trapiche. 
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Entretanto, esta reunião inclui ainda uma rede de relações desenhadas pelos 

diferentes agentes anteriormente citados, de maneira que as trocas de mercadorias ocorrem 

simultaneamente a uma troca simbólica que envolve vivências, experiências e as mais 

diferentes narrativas. 

Se, por um lado, os barcos são os elos que transportam cotidianamente vivências, 

tanto aquelas retiradas do contato com o tempo da metrópole, quanto as que correspondem 

aos “diferentes povos” de que fala MARIN (2003), o trapiche, por outro lado, apresenta-se 

como a síntese, o local par excelense de processamento deste contato, o lugar da reunião 

de vivências urbanas. É no trapiche, e por ele, que chega o açaí. Mas é também por ele que 

saem os barcos levando, além dos paneiros secos, alguns passageiros, os quais sem ter 

onde se acomodar, sentam nos enfileirados de paneiros, ou mesmo, sobre os produtos 

comprados em Belém pelo dono do barco. 

Como não considerar que neste ir e vir, ou que justamente este ir e vir se torne um 

elemento fundamental na (re)elaboração da identidade territorial ribeirinha na metrópole, o 

qual tem sua face constituída, não por uma habitação à beira-rio, mas por uma diversidade 

de cores, sons, odores e, além disso, uma diversidade de relações, no interior das quais é 

possível perceber um tempo ribeirinho, desenhado pela forma como estes agentes usam o 

tempo que lhes é dado, ou seja, o que a metrópole lhes oferece? Como não dizer que o 

ritmo dessas vivências compreende relações tão paradoxais como um furtivo jogo de cartas 

despreocupado, levado nos intertícios dos períodos de maior intensidade de 

comercialização e emoldurado por um pano de fundo, no qual o rio tende a ser o principal 

objeto-protagonista, ao lado da ânsia de vender a maior quantidade de produtos num curto 

espaço de tempo, da rapidez em descarregar imediatamente telhas, farinha, carvão e açaí? 

Afora estes questionamentos, MARIN (2003) parece captar muito bem o significado 

deste último objeto/símbolo, pois, para esta autora, a Belém de pequenos portos e trapiches 

existe e representa o sonho sempre realizado de quem vem à cidade desses lugares do 

além rio. 

Enquanto objeto espacial marcado por um forte conteúdo simbólico, o trapiche 

representa um sonho: a sociabilidade que o tempo da metrópole pouco contribui para 

realizar, mas que, pelo contrário, continua negando-a ao deixar estes espaços literalmente 

às suas margens. 

Concretamente ele se presta à sobrevivência de inúmeros agentes excluídos das 

vantagens do tempo hegemônico da metrópole. Ao mesmo tempo, constitui-se por inúmeros 

encontros e desencontros, por onde passam caminhos e descaminhos. Nesta encruzilhada 

que a nós se apresenta, parece pertinente lembrar LEFEBVRE apud MARTINS (2000) para 

quem a reprodução social é reprodução ampliada de capital, mas inclui ainda um processo 
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de reprodução ampliada de relações sociais, ou seja, não há uma reprodução do velho sem 

uma certa criação do novo, mas não há produto sem obra, não há vida sem história. “Esses 

momentos são momentos de anúncio do homem como criador e criatura de si mesmo” 

(LEFEBVRE apud MARTINS, 2000, p. 63). 

Assim, o entrecruzamento de tempos de que estamos falando ocorre em razão de 

“o porto e o trapiche [serem] híbridos de espaços sociais e [serem] lugares da comunicação 

desses mundos no plano econômico, social, cultural, político, ideológico, ambiental. As 

tensões que estão no porto e no trapiche surgem do sistema de relações sociais e culturais 

do qual fazem parte” (MARIN, 2003, p. 79). 

Observando os barcos durante uma rápida conversa com alguns trabalhadores dos 

trapiches foi possível perceber que estes mundos compreendem desde as ilhas do entorno 

de Belém, como a “ilha das Onças”, “ilha do Combu”, “ilha do Maracujá”, entre outras, até 

outras cidades da Amazônia brasileira, como Bujaru, Muaná, São Domingos do Capim, 

entre outras. 

Ao final desta viagem cumpre relembrar que esta identidade ribeirinha, constituída 

por este conjunto de objetos espaciais/geográficos, encontra-se deverasmente ocultada 

quando observada a partir da avenida paralela ao rio Guamá. Do seu início até o seu final, 

uma barreira artificializada se edifica em frente ao rio e cuja paisagem é emoldurada por 

uma variedade de usos, a qual escamoteia o rio sob os olhares urbanos, sejam estes 

projetados do ônibus ou de um furtivo passeio. 

O rio como objeto/símbolo do movimento de troca, os barcos como elos e o 

trapiche enquanto síntese de encontros estão como que “ocultados”, até mesmo pela 

própria organização espacial, como é possível observar de maneira mais forte no exemplo 

do trapiche “Ponto Certo”. 

Este trapiche parece estar escondido não só pela diversidade de usos existentes 

no restante da orla fluvial de Belém, mas também por sua própria paisagem, pois está 

colocado depois de uma pequena entrada estreita que, cercada por casas de madeira 

edificadas por sobre os pequenos comércios, leva ao encontro do trapiche propriamente 

dito, onde são descarregados quantidades consideráveis de farinha, banana e açaí. 

Propomos então que os olhares fossem invertidos, que eles saíssem do rio em direção à 

cidade, para que então pudéssemos vislumbrar a dimensão do vivido desses espaços que, 

de ocultos, passam a serem expostos, projetados sobre a cidade que os nega. 

A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

A identidade territorial ribeirinha se constitui em um fragmento da vida urbana e, 

além disso, não pode ser pensada sem que consideremos suas articulações com a cidade 
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da qual faz parte, e sem considerarmos suas mudanças, pois esta identidade, portadora de 

um tempo, redefine-se em constante relação com a metrópole de Belém, tornando-se a 

partir desse contato uma identidade (re)elaborada, (re)afirmada e (re)inventada, 

extremamente influenciada por um tempo hegemônico que, contraditoriamente, impõe-lhe 

subtrações. 

Diante disso, é importante compreender a importância e o papel da dimensão 

territorial dessa identidade. Dessa forma, foi possível observar que a ordem espacial 

(GOMES, 2002), dos lugares selecionados para nossa análise, inclui uma rede de relações 

estabelecidas entre as organizações sociais presentes nesses lugares, das quais fazem 

parte o ribeirinho da região das ilhas e de outras cidades próximas a Belém, os homens 

urbanos que acessam o rio, os agentes do circuito inferior da economia urbana (SANTOS, 

1979), entre outros. Daí chamarmos essa identidade territorial de ribeirinha na orla fluvial 
de Belém, pois esta se diferencia e se qualifica como tal por compreender amplas vivências, 

criadoras de sociabilidades. 

O cotidiano urbano desses espaços nos mostrou que, por um lado, as atividades 

econômicas existentes nesses lugares, por se prestarem a atender a uma demanda da 

população local, pouco capitalizada e imersa ainda em relações de troca baseadas em 

muito no crédito pessoal, ilustram a existência do circuito inferior e representam esses 

lugares enquanto espaços para sobrevivência. Por outro lado, a observação da freqüência 

de diferentes encontros e da criação de intensas sociabilidades urbanas que têm no rio seu 

principal referencial, acabam por caracterizar estes espaços como espaços de vivências. 

Neste caso, há de se considerar as feiras, os portos e os trapiches que constituem a 

identidade territorial ribeirinha na orla fluvial de Belém como constituídos por relações de 

vivências, marcadas pelo desenvolvimento de interações; e de sobrevivências, as quais têm 

no circuito inferior (SANTOS, 1979) um de seus principais atributos. 

Assim, pensar em uma vida urbana em todas as suas multiplicidades na cidade de 

Belém exige, por assim dizer, considerar esta identidade como território do uso, ou seja, a 

dimensão territorial da identidade ribeirinha da orla fluvial desta cidade enquanto 

apropriação, pois se refere a atributos, qualidades, enfim, ao uso do espaço em seu valor de 

uso, por isso, inclui o afetivo, o corpo, o sonho, o prazer... as possibilidades de criação da 

obra. Esta, por sua vez, comporta relações de criação, atos que atravessam e transcendem 

a reprodução; é o novo se criando no plano do vivido, é a festa, o irredutível, o espontâneo. 

A apropriação é, portanto, o substrato do resíduo, pois guarda o uso e as possibilidades de 

insurreição desse uso, de transformação da práxis social (SEABRA, 1996). Exige, portanto, 

atentar para uma face diferente, porém articulada à cidade; enfim, atentar para uma face da 

metrópole repleta de expressões e com contornos bem definidos pelo rio. 

 14639



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

REFERÊNCIAS 
BELÉM. Plano de Reestruturação da Orla de Belém. BELÉM: PMB, 2001. 

BENCHIMOL, Samuel. Navegação e transporte na Amazônia. Manaus: UFAM, 1995. 

CORRÊA, M. T. Ribeirinhos do Madeira. Disponível em:<http:www.unir.br/~primeira/artigo95.html> Acesso 
em: 14/fev./2003. 

GOMES, P.C.C. A condição urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Editora Centaurus, 2001. 

____________. Revolução Urbana. Minas Gerais: UFMG, 1999. 

LOUREIRO, V. R. O poeta e sua obra: João de Jesus Paes Loureiro. Belém: UFPA, 1992. 

MARIN, R. A. Portos e trapiches de Belém. In: SIMPÓSIO AMAZÔNIA, CIDADES E GEOPOLÍTICA DAS 
ÁGUAS, 2003, Belém. Anais... Belém: NAEA/ UFPA, 2003, p. 78-79. 

MARIN, R.; CHAVES, E. P. Imagens de Belém, paradoxo da modernidade e cultura na Amazônia. In: 
XIMENES, Tereza (org.) Perspectivas do desenvolvimento sustentável: uma contribuição para a Amazônia 
21. Belém: NAEA/UFPA, 1997, p. 407-427. 

MARTINS, J. S. As sociabilidades de um homem simples. São Paulo: Hucitec, 2000. 

NASCIMENTO, M. J. M. Frutos do açaí e mercado informal. Belém: UFPA, 1999. 

OLIVEIRA, R. Mito e modernidade na trilogia amazônica, de João de Jesus Paes Loureiro. Belém: 
NAEA/UFPA, 2003. 

RIEPER, A. A economia ribeirinha e os tempos da natureza. Disponível em: 
<http:www.naveiadorio.fot.br/aeconomiaribeirinhaeostemposdanatureza.doc> Acesso em: 03/out./2003. 

SANTOS, M. O Espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos. Rio de 
Janeiro: F.Alves, 1979. (Coleção Ciências Sociais). 

SEABRA, O. C. L. A insurreição do uso. In: MARTINS, J. S. (org.). Henri Lefebvre e o retorno à dialética. 
São Paulo: Hucitec, 1996. 

SEABRA, O. C. L. Territórios do uso: cotidiano e modo de vida. In: Cidades, revista científica/ Grupo de 
estudos urbanos. Vol.1. nº2. Presidente Prudente: Provo, 2004. 

TRINDADE JR., S. C. Imagens e representações da cidade ribeirinha na Amazônia: uma leitura a partir de 
suas orlas fluviais. Belém: UFPA, 2003 (Mimeo). 

 

 14640 


	O COTIDIANO URBANO DA IDENTIDADE RIBEIRINHA NAS FEIRAS, PORTOS E TRAPICHES 
	O RIO E O MOVIMENTO 
	OS BARCOS, O ELO 
	O TRAPICHE E O ENCONTRO 
	A TÍTULO DE CONCLUSÃO 


