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Introdução: 

Na Ilha de Cotijuba variadas representações estão presentes em meio aos seus 

moradores, sejam representações culturais, simbólicas, econômicas ou mesmo espaciais e as 

mesmas se dão no dia-a-dia das ruas,  nas feiras, nas esquinas ou praias da Ilha. Logo 

entendemos que são essas representações variadas que dão corpo ao espaço, o qual é o palco 

das relações que os atores ou agentes realizam no vivido e que produzem o lugar. Algumas 

atividades produtivas, comerciais e culturais que envolvem as famílias também influenciam 

na construção do lugar, destacamos a pesca, a agricultura e o extrativismo (e a 

comercialização de seus produtos) como principais atividades diárias das famílias residentes 

na Ilha. 

A atividade pesqueira realizada pelas famílias é de caráter predominantemente 

artesanal, visto que suas técnicas são antigas, tradicionais e sua produção busca satisfazer as 

necessidades mais básicas das famílias de pescadores. É importante ressaltar que na parte 

Norte, Leste e Oeste da Ilha, residem famílias de pescadores que fazem parte do conjunto da 

comunidade que reside na Ilha. Tais famílias para completar seu sustento cotidiano trabalham 

a terra plantando roças policultoras, onde se tem couve, mandioca, macaxeira, coentro e 

outros, produtos que fazem parte (junto com o que é pescado por eles) do prato diário das 

mesmas. 

A pesca de camarão é uma outra opção dessas famílias, esta é realizada também de 

forma artesanal por meio de redes e matapis. Ela é realizada nos furos e igarapés próximos as 

residências dos pescadores e servem quase que exclusivamente para o consumo das pessoas 

da família. Nas proximidades dos igarapés ou mesmo das casas das pessoas encontramos 

variados frutos como o açaí e a bacaba, frutos muito apreciados na culinária cabocla do lugar 

e que completam a mesa dos pescadores.  

Segundo Guerra (2007), na Ilha de Cotijuba, os açaizais, em sua maioria, estão 

localizados nas proximidades das habitações ou em lugares onde estas existiam, indicando 



uma proximidade entre o  homem e esta cultura considerada nativa e de exploração associada 

ao extrativismo. 

Na agricultura também percebemos forte envolvimento dos membros da família na 

organização desta atividade, seja no plantio, no trato, na colheita ou ainda no escoamento e 

no comercio dos produtos da roça na feira do lugar (localizada em frente ao posto de saúde 

no antigo porto da Faveira), ou nas feiras de Icoaraci e Belém. 

Os produtores agrícolas da Ilha produzem para sua subsistência, no entanto, em 

alguns casos se tem um excedente da produção, o qual é comercializado nas feiras da Ilha ou 

de Icoaraci e Belém e o dinheiro arrecadado com tal coisa é investido em compras de 

produtos que os mesmos não produzem, tais como eletroeletrônicos, produtos de higiene, 

roupas e sapatos. As roças das comunidades estão espalhadas em partes variadas da Ilha, 

porém é na área central do território que elas se fazem mais presentes, visto que as áreas mais 

ao Sul e ao Norte essa atividade é um pouco fraca, pois ao Sul as famílias estão mais ligadas 

às atividades econômicas relacionadas com a dinâmica do porto e das praias do Farol, do 

Amor, do Cemitério e da Saudade, ou seja, ligadas a dinâmica do turismo local e ao Norte 

além das praias envolverem muito mais o cotidiano da comunidade o solo é arenoso (areia de 

construção) o que não possibilita o devido desempenho das culturas plantadas. 

O extrativismo é uma atividade realizada pela comunidade que não proporciona uma 

renda como a da agricultura, da pesca ou do comércio, visto que a mesma só pode ser 

realizada no período de safra das frutas, as quais produzem seus frutos temporariamente. Isso 

faz com que os coletores de frutas busquem refúgio na agricultura ou na pesca, pois estas 

atividades comunitárias quase sempre se realizam paralelamente pelos grupos que integram a 

comunidade. As frutas extraídas ou coletadas que mais tem aceitação nas feiras referidas 

anteriormente são o Cupuaçu, o Taperebá, o Muruci, Jaca, Pupunha e outras. Frutas que na 

maioria das vezes viram polpas e são comercializadas pelos próprios moradores da Ilha em 

Icoaraci ou Belém. É importante lembrar que a atividade extrativa perpassa a coleta de frutas, 

ou seja, existem outros recursos extraídos da natureza da Ilha, recursos como areia e arvores, 

os quais sevem para a comunidade como matérias primas na construção de suas habitações. 

Segundo Guerra (2007), o extrativismo na Ilha ocorre de forma evoluída em alguns 

casos pela exploração racional e manejada dos recursos encontrados. 
 



Em Cotijuba, pode-se considerar como atividades extrativas, a exploração de areia 

para a construção civil, a derrubada de árvores para a fabricação de estacas ou para 

a construção civil e a coleta de alguns produtos florestais existentes na Ilha. O 

mais significativo, porém, tem sido a eliminação de árvores para instalação de 

moradias, na parte sul e na costa oeste da Ilha, embora esta prática esteja sendo 

compensada pela diminuição da pressão sobre outras áreas anteriormente 

utilizadas com maior dinamismo ou pela substituição das plantas nativas por outras 

culturas consagradas como domésticas. (GUERRA, 2007, p. 22). 

 

O que o autor tenta mostrar é que dentre as atividades realizadas pelas comunidades 

em busca de moradia ou construção de casas de veraneio ou de comércio é o extrativismo 

vegetal, o qual tem contribuído significativamente para que uma nova configuração territorial 

se implante em Cotijuba. Novas paisagens então vão surgindo como um forte toque de 

antropismo, paisagens fortemente marcadas com transformações na infra-estrutura e no modo 

de vida das pessoas que habitam a Ilha. 

Outras atividades também são realizadas pelas famílias das comunidades, como as 

manifestações religiosas desenvolvidas por várias religiões cristãs, porém com o predomínio 

de igrejas como a Católica, Assembléia de Deus, Adventistas do Sétimo Dia  e Quadrangular. 

Além disso o cotidiano das comunidades apresenta ainda as organizações comunitárias e o 

trabalho em setores públicos e privados. Todas essas atividades e relações comunitárias 

influenciam na dinâmica do cotidiano e conseqüentemente colaboram para a construção do 

lugar na Ilha de Cotijuba. 

Dentro do seguinte contexto, surge a questão: como as atividades cotidianas das 

comunidades da Ilha de Cotijuba podem ser entendidas como condição para a construção do 

lugar na Ilha? 
 

A Ilha de Cotijuba no contexto de Belém. 
 
A área insular de Belém é formada por 43 Ilhas totalizando uma área territorial de 

332,0367 Km2, ou seja, 65, 64% de todo o território do município e está distribuída da 

seguinte maneira físico-espacial: 

Ilhas do Norte: área formada por 15 ilhas; 

Ilhas do Centro Leste: área formada por 3 ilhas; 



Ilhas do Extremo Oeste: área que apresenta 17 ilhas, Cotijuba está localizada nesta porção 

da Belém insular. 

Ilhas do Sul: área constituída por 8 ilhas. 

Segundo informações da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do 

Planejamento e Gestão (SEGEP Belém, 1997), a população que ocupa a parte insular do 

município é de aproximadamente 38.590 habitantes, com um recente aumento nas ilhas de 

Mosqueiro, Caratateua-Outeiro, Cotijuba e Combu. Caracteriza-se então que a dinâmica 

populacional, a infra-estrutural, a social, a ambiental e a espacial das ilhas, estão associadas 

às relações estabelecidas com o espaço metropolitano do município de Belém.  

Para os órgãos oficiais, Cotijuba é uma Ilha localizada geograficamente, entre a 

Ilhas do Marajó e as Ilhas de Jutuba e Paquetá, a margem direita do estuário do rio Pará, 

entre as baias do Marajó e do Guajará, apresentando uma forma alongada em direção ao 

Nordeste Sudeste (CODEM/SEGEP/SEURB - Diagnóstico do Plano Diretor de Cotijuba, 

1997, p. 07). A Ilha apresenta uma extensão territorial aproximada a 1.600 hectares. A Ilha 

de Cotijuba localiza-se a 22 km da sede municipal e estava até 1948 (através da Lei 

Estadual de nº 158), vinculada administrativamente a Mosquiero, hoje está vinculada ao 

DAOUT- Distrito Administrativo do Outeiro, através da lei Municipal de nº 7.682 de 1995, 

no entanto se percebe que a Ilha de Cotijuba sempre estabeleceu significativos fluxos e 

relações como o Distrito industrial de Icoaraci (de onde saem barcos em direção a Ilha).  

No que diz respeito à população os dados não são muito coerentes, pois o censo 

demográfico de 1991 do IBGE aponta para um contingente populacional de 

aproximadamente 637 habitantes, já a FNS- Fundação Nacional da Saúde divulga 1.658 e a 

AMICIA (Associação dos Moradores da Ilha de Cotijuba e Ilhas Adjacentes aponta para 

4.000 habitantes aproximadamente. Não foram feitas novas contagens na Ilha, mas estima-

se que hoje a mesma apresente uma população de aproximadamente 5.000 pessoas e esse 

contingente aumenta em momentos específicos como feriados prolongados, fins de semana 

e férias (população volante). 

Cotijuba é a terceira Ilha em dimensão territorial do arquipélago belenense (ficando 

atrás de Mosqueiro e Caratateua-Outeiro). E nos últimos anos ela vem, sofrendo 

transformações significativas no que tange ao povoamento e instalação de novas atividades 

comerciais e de lazer desde 1994 (CARVALHO e GUERRA, 2003, 199). Tais 



transformações, ao longo dos anos, estão imprimindo mudanças relevantes na estrutura e na 

dinâmica espacial do lugar Cotijuba. Observe a localização geográfica específica da Ilha no 

contexto da metrópole. 

 
Algumas concepções sobre a análise de Comunidade e de Lugar: contribuições da 
Geografia e da Sociologia. 

 

Comunidade e Lugar  
  

Segundo Charles Wagley, 1953, “por toda parte as pessoas vivem em comunidades, 

em bandos, am aldeias agrícolas, nas pequenas e nas grandes cidades. Nas comunidades 

existem relações humanas de indivíduo para indivíduo, e nelas, todos os dias, as pessoas 

estão sujeitas aos preceitos de sua cultura. É nas comunidades que os habitantes de uma 

região ganham a vida, educam os filhos, levam uma vida familiar, agrupam-se em 

associações, adoram seus deuses, tem suas superstições e seus tabus e são movidos pelos 

valores e incentivos de determinadas culturas. Na comunidade, a economia, a religião, a 

política e outros aspectos de uma cultura parecem interligados e formam parte de um 

sistema geral de cultura, tal como o são na realidade. Todas as comunidades de uma área 

compartilham a herança cultural da região e cada uma delas é uma manifestação local das 

possíveis interpretações de padrões e instituições regionais”. 

A comunidade é um grupo de pessoas que se relacionam ente si e com o meio de 

forma diferenciada no seio de uma sociedade local ou global, esse grupo é formado por 

indivíduos que valorizam os mesmos valores, hábitos e modos de vida. Neste sentido 

entende-se que as comunidades são variadas e que elas quando fundidas dão conta de um 

todo social significativamente heterogêneo e complexo. A comunidade é uma unidade 

estruturada, organizada, de grupos, dispondo de uma hierarquia de valores na qual o 

indivíduo pertence necessariamente. Heller, (2000, p. 70) Apud Mota (2007). 

Segundo Mota (2007 , p. 72) as comunidades estão definidas pelo pertencimento 

acidental, e estão fundadas na necessidade da produção e reprodução da materialidade dos 

indivíduos ou grupos de indivíduos particulares. Nelas os limites do pertencimento estão 

dados desde o nascimento do indivíduo particular. São orgânicas no sentido de que o 

desenvolvimento dela depende do envolvimento e participação de todos os membros, na 

garantia da sustentabilidade material e social. 



A sociedade ao longo de sua história vem mudando em vários aspectos e o conceito de 

comunidade vem se mantendo vivo se recriando conforme a sociedade evolui. O termo vem 

sendo usado atualmente de forma banalizada, sem rigor conceitual, ou seja tem sido utilizado 

para referenciar qualquer tipo de grupo, aglomerados ou agregação social, vem sendo usado 

também para identificar grupos que interagem no ciberespaço. É usado erroneamente para 

tentar designar alguns segmentos sociais como comunidade negra, universitária ou mesmo é 

empregado como sinônimo de sociedade ou organização social e ainda agrupamentos sociais 

que vivem em determinada área geográfica como uma vila, um bairro, uma rua. 

Para Peruzzo (2002) comunidade é todo um movimento que se constrói a partir do local 

de moradia ou de outras identidades, sejam elas simbólicas, espirituais, etc., que afloram 

simultaneamente ao processo de globalização. 

Diversos estudiosos da temática comunidade, tidos como clássicos, apontam 

características rigorosas para que um agrupamento social seja entendido como uma 

comunidade, pis para os mesmos falar em comunidade é também falar em laços de 

reciprocidades, co-participação, sentido coletivo dos relacionamentos, solidariedade, 

vizinhança, afinidade espiritual, compreensão e outros mais.   

Considerando o pensamento deste autor sobre a racionalidade do espaço podemos 

entender que as ações dentro de uma comunidade estão diretamente ligadas ao que ele chamou 

de solidariedade orgânica e as que acontecem dentro de uma sociedade ele definiu de 

solidariedade organizacional, pois entender a comunidade perpassa pela análise das relações 

em família, de hábitos e costumes na lógica de união e afetividade. Já a sociedade é mais o 

resultado de um jogo contratual enviesado pelo comércio, indústria, planejamento, ciência e 

opinião pública. 

A solidariedade organizacional é uma ação mais da sociedade, pois a mesma como já 

mencionado, é baseada em contratos e normas, ou seja, pode ser definida segundo Santos 

(2006) como : 
Uma interdependência até certo ponto mecânica, produtos de normas presididas por 

interesses de modo geral mercantis, mutáveis em função de fatores do mercado. 

Neste último caso, os “organizadores” prosperam à custa da solidariedade interna e, 

freqüentemente, também à custa da solidariedade no sentido ético. Em ambos os 

casos a solidariedade organizacional é paralela à produção de uma racionalidade que 



não interessa à maior parte das empresas nem da população. (SANTOS, 2006. p, 

307). 

 

Partindo das contribuições de Santos (2006) e de Peruzzo (2002), podemos entender 

que existe um critério básico para se caracterizar a comunidade e este pode ser entendido como 

a possibilidade de que todas as relações sociais de alguém podem ser encontradas dentro de 

uma comunidade, por meio da interdependência entre os atores do mesmo lugar onde a mesma 

está localizada territorialmente.  

A autora ressalta, baseada na caracterização dos autores clássicos, que a existência de 

uma comunidade, pressupõe a existência de determinadas condições básicas, tais como: um 

processo de vida em comum por meio de relacionamentos e interações entre os  membros do 

grupo, o grupo deverá apresentar possibilidades de auto-suficiência, a cultura do grupo deve 

ser comum, bem como seus objetivos, identidade natural e espontânea entre os interesses de 

seus membros, consciência de suas singularidades identificativas, sentimento de 

pertencimento, participação ativa de seus membros na vida da comunidade, lócus territorial 

específico e uma linguagem comum. Esses são os critérios clássicos para se definir uma 

comunidade, essas características configuram um tipo de comunidade tão perfeita, que se torna 

difícil de se encontrar na sociedade contemporânea, a não ser em situações e lugares bem 

específicos. 

Peruzzo (2002), entende que todos esses critérios são de significativa relevância para 

definição de comunidade, no entanto, ela soma as características clássicas com outras mais 

atuais, ou seja, diante das transformações na sociedade atual se torna importante considerar as 

noções de territorialidade, auto-suficiência e de identidade. Se não encontrarmos todas as 

características de comunidade acima referidas, pelo menos algumas delas devem estar 

presentes para que exista uma comunidade, ou seja, temos que considerar alguns elementos 

como a interação, participação, confluência, identidade, sentimento de pertença e um caráter 

cooperativo. Apresentadas estas variáveis pelos grupos, podemos afirmar com base nos 

clássicos e autores da atualidade que existe uma comunidade naquela base territorial, no lugar. 

 Podemos afirmar, então, que com o explanado até aqui chegamos ao entendimento de 

que na vida das comunidades que habitam a Ilha de Cotijuba tais princípios e critérios são 

percebidos, pois os indivíduos dos grupos buscam maior integração entre si por meio das 

relações sociais realizadas no cotidiano, tais como a de compra e venda nas feiras, e nas praias, 



nas conversas nas esquinas ou nas frentes de suas casas ou em família, na organização social 

feita em associações de produtores e barqueiros da Ilha ou na associação de mulheres. Essa 

realidade, baseada nas relações intersubjetivas e representações sociais dentro da comunidade 

se dão no cotidiano vivido pelas mesmas e conseqüentemente estas relações e representações 

percebidas em vários aspectos da vida das pessoas se responsabilizam pela construção e (re) 

construção do lugar na Ilha de Cotijuba (PA). 

É importante ressaltar que o lugar será o produto e palco dessas relações. Porém 

como é entendido o lugar em geografia? Para responder tal questão analisaremos as 

contribuições de alguns geógrafos na construção desta categoria espacial. O lugar se mostra 

como objetivação e expressa o conteúdo histórico das realidades sociais. Por ele se realiza a 

ação da comunidade e dos indivíduos que se projetam como comunidade. Mota (2007, p. 

79). Logo se entende que o lugar é um construto da comunidade ao longo do tempo, 

construção diretamente ligada às representações e relações que se dão no âmbito do dia-a-

dia das pessoas que compõem o grupo. 

SANTOS (2004, p. 156 e 158) entende que os lugares são condição e suportes de 

relações globais que, sem eles (lugares), não se realizariam, e o número é muito grande. 

Para este autor o lugar define-se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) que o 

mundo é percebido empiricamente, no entanto Santos não desconsidera o nível de 

densidade técnica, pois segundo o mesmo esse aspecto  também é fundamental para 

definição dos lugares. 

Para ele os lugares, pois, se definem pela sua densidade técnica, pela sua densidade 

infomacional, pela sua densidade comunicacional, cuja fusão os caracteriza e distingue. 

Essas qualidades se interpenetram, mas não se confundem. A última densidade 

(comunicacional) mais que as outras tem um buoquet géografaphique (grifos do autor), 

pois são geradas no lugar, e apenas no lugar, a despeito da origem, por acaso distante, dos 

objetos, dos homens e das ordens que os movem. As relações informacionais são verticais e 

as relações comunicacionais são horizontais. SANTOS (2004, p. 160, 161) 

Ainda na análise deste autor o lugar e as redes se relacionam fortemente, pois é no 

lugar que as redes presidem à divisão internacional do trabalho e determinam a natureza da 

cooperação. Como globais, elas sobretudo se referem às outras instâncias da produção, 

circulação e consumo. Ele entende que. 



 

“o lugar é a oportunidade do evento. E este, ao se tornar espaço, ainda que não 
perca suas marcas de origem, ganha características locais. É como se a flecha do 
tempo se entortasse no contacto com o lugar. O evento é, ao mesmo tempo, 
deformante e deformado. Por isso fala-se na imprevisibilidade do evento, a que 
Ricoeur chama de autonomia, a possibilidade, no lugar, de construir uma história 
das ações que seja diferente do projeto dos atores hegemônicos. Esse é o grande 
papel do lugar na história, e apontá-lo é a grande tarefa dos geógrafos neste fim 
de século” SANTOS (2004, p. 163) 
 

Outra importante análise e contribuição sobre a construção da categoria lugar é a de 

CARLOS (1996), a qual concorda com SANTOS (2004) no que diz respeito a definir o 

lugar por meio da densidade técnica, no entanto a autora acrescenta as contribuições deste 

autor a dimensão do tempo em cada lugar que poderia ser visto através do evento no 

presente e no passado (a dimensão histórica). 

 Para ela o lugar pode ser definido simplesmente como um subespaço que se 

desenvolve a vida em todas as suas dimensões, ou seja o lugar é a base da reprodução da 

vida e pode ser analisado pela tríade habitante-identidade-lugar (grifos da autora). A 

autora entende que entender o lugar: 
 

“Também significa pensar a história particular de cada lugar se desenvolvendo 
ou melhor se realizando em função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que 
lhe são próprios, construídos ao longo da história e que vem de fora, isto é o que 
se vai construindo e se impondo como conseqüência do processo de constituição 
mundial”. CARLOS (1996, p. 20) 
 

 
Em uma abordagem mais específica a autora entende que o lugar é a porção do 

espaço que nos apropriamos com nossos corpos, nossos sentidos, nossos passos como 

moradores de um bairro, de uma rua, de uma praça. É o espaço onde todos os atores se 

envolvem e se conhecem, são conhecidos na comunidade, nos bairros. Os bairros e as ruas 

são os espaços imediatos da vida das relações cotidiana, relações de vizinhança ou mesmo 

corriqueiras como ir as compras, jogar futebol, se encontrar com amigos, tais atos do 

cotidiano são cheios de identidade, representações e relações do habitante com seu lugar. 

Para CARLOS (1996, p. 26 e 29) o lugar é o mundo do vivido, é onde se formulam 

os problemas da produção no sentido amplo, isto é, o modo como é produzida a existência 

social dos seres humanos, o lugar, enquanto construção social, abre a perspectiva para se 

pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do espaço.  

A autora entende que: 



 
“a produção espacial realiza-se no plano do cotidiano e aparece nas formas de 
apropriação, utilização e ocupação de um determinado lugar, num momento 
específico, e revela-se pelo uso como produto da divisão social e técnica do 
trabalho que produz uma morfologia espacial fragmentada e hierarquizada. Uma 
vez que cada sujeito se situa num espaço, o lugar permite pensar o viver, o 
habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível do 
cotidiano, os conflitos do mundo moderno”. CARLOS (1996, p. 26) 

 
Finalizando os autores apresentados para o entendimento do lugar, destacamos 

DAMIANI (2005), a qual entende o lugar como sendo um espaço da construção do 

cotidiano dos atores sociais, ou seja, ela entende que o lugar pode ser definido através do 

cotidiano, pois para ela o lugar definido pelo cotidiano é a sociedade inteira e não só seus 

aspectos econômicos e políticos, mas as relações singulares de vizinhança ou mesmo 

familiares, dos “gêneros de vida”. Para ela: 
 

“o lugar foi, inicialmente, o espaço dos antigos “gêneros de vida”, a 
especificidade e singularidades desses gêneros. “Antigos ‘sistemas’ codificam  e 
regulamentavam a alimentação, o vestuário, a moradia e o mobiliário. Esses 
‘sistemas’eram locais, regionais, nacionais”  (grifos da autora). DAMIANI 
(2005, p. 165) 

 
Essa autora também concorda que a construção do lugar está relacionada ao 

cotidiano, pois as relações  sócio-espaciais que se dão no cotidiano vivido influenciam 

significativamente no lugar. Assim ela entende que o lugar e a produção do cotidiano 

desvendam a construção mesma do lugar, inserido na história e na política, mediatizado por 

elas, entretanto, constituindo-se autonomamente, à parte, uma realidade privada  A vida 

cotidiana se define segundo DAMIANI (2005) como o privado alienado nas esferas do 

Estado e da política. No lugar, “o peso de fora e do mundo se acumula”. (grifos da autora). 

Com base nas formulações acima, podemos concluir que o lugar Cotijuba quando 

analisado por meio da fenomenologia, é entendido como um espaço que apresenta uma 

realidade que pode ser analisada segundo os autores acima citados, ou seja, as análises dos 

autores sobre o cotidiano, o vivido e o lugar em geografia podem ser aplicados - com os 

devidos cuidados científicos- na Ilha de Cotijuba.  

 
O processo de povoamento e ocupação da ilha ao longo do tempo. 
 

Analisando fontes históricas chegou-se a conclusão que a Ilha de Cotiuba tinha 

funcionando por volta de 1784, um engenho para embranquecer arroz e este era chamado 



de Fazendinha, tal engenho era de propriedade do Capitão Luís Pereira da Cunha, 

localizando-se próximo a igarapé do Piri-Açu.  

Segundo GUERRA (2000) o engenho da Fazendinha estava entre os nove engenhos 

existentes no estado do Pará, todos construídos no mesmo período para solucionar a carência 

de mão- de- obra do Brasil do século XVIII. A integração sócio – econômica da Ilha de 

Cotijuba com a cidade de Belém iniciou-se naquele período, com a comercialização do arroz 

beneficiado no engenho Fazendinha, que após sua desativação, o local ficou sendo habitado 

por famílias tipicamente caboclas que sobreviviam  do extrativismo. 

O lugar Cotijuba ainda  foi espaço estratégico para fins políticos e militares, pois no 

início do século XIX, sua localização geográfica permitia proteger Belém de invasores. 

Assim a Ilha participa historicamente de momentos de conflitos armados, quando abrigou 

tropas militares do governo que combatiam os “rebeldes” Cabanos. Até 1930 Cotijuba era 

utilizada para a sinalização náutica, pois na sua porção sul apresenta um farol antigo que 

servia os navegantes que iam de Belém até o arquipélago do Marajó. No entanto em 1932 o 

poder governamental se fez mais presente na Ilha por meio do governador  Joaquim de 

Magalhães Cardoso Barata (1930-1935), coronel do exército e interventor de Getúlio Vargas 

no Pará no âmbito da revolução de 1930. 

Segundo estudos sobre a história do lugar Cotijuba, a Ilha foi comprada pelo 

desembargador Raimundo Nogueira de Faria de uma viúva conhecida apenas pelo nome de 

Joana pela quantia de 37.650$000 (trinta e sete contos, seiscentos e cinqüenta mil réis), a 

compra foi com o objetivo de implantar na Ilha um educandário, uma colônia reformatória 

para menores infratores e abandonado da cidade. Sua meta era preparar os meninos e 

meninas com uma educação técnica profissional. Segundo as análises de Silva (2003): 
 
“A Ilha de Cotijuba passou a vivenciar numa outra fase transformações espaciais 
mais intensas. No início do século XX, destacou-se como o período de maior 
desenvolvimento econômico e social, quando passou a abrigar a Colônia 
Reformatória de Cotijuba (CRC); foi comprada pelo Desembargador Raimundo 
Nogueira de Faria, do juizado de direito da 4ª Vara do Supremo Tribunal de 
Justiça do Pará, que objetivava a construção de um educandário, uma colônia 
correcional, para abrigar menores abandonados e delinqüentes e reintegrá-los à 
sociedade. O objetivo da construção do educandário seria justificado pela 
multiplicação da criminalidade infanto-juvenil em Belém, a partir de 1930, 
ocasionada pela estagnação econômica após o declínio da borracha. (SILVA, 
2003, p. 39).” 

 



No governo de Alexandre Zacarias de Assumpção (1951-1956), foi realizado uma 

reforma no sistema penitenciário do estado, onde na Ilha foi criado um presídio localizado 

no estremo norte da Ilha, num espaço até hoje denominado Pedra Branca que fica na Ponta 

de Baixo (na linguagem dos populares). O reformatório passou por reformas na década de 

1963 e declinava desde o afastamento de seu fundador e durante os sucessivos governos 

vividos no Pará o reformatório foi definhando até que no governo do Major Alacid da Silva 

Nunes (1966-1971) virou um presídio, uma colônia penal que só foi desativada no governo 

de Aloysio da Costa Chaves (1975-1978), pois o mesmo construiu em 1977, a penitenciaria 

Fernando Guilhon, na vila de Americano, em Santa Izabel. 

É importante ressaltar que os funcionários do antigo reformatório, bem como seus 

familiares deixam Cotijuba e buscam outras Ilhas ou mesmo Icoaraci para viverem. Alguns 

presos que se reabilitaram durante o período continuaram morando na Ilha e desenvolvendo 

atividades produtivas que antes desenvolviam na antiga colônia penal (agricultura de 

subsistência e coleta de frutos). Entende-se então que a ocupação histórica da Ilha se dá 

mediante a construção e funcionamento do reformatório Nogueira de Faria, pelo engenho de 

arroz da Fazendinha e pelo papel que a mesma desempenhou como espaço de refúgio dos 

“rebeldes” cabanos da revolta da Cabanagem.  

Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 a Ilha foi totalmente relegada pelo poder 

público, algo que sempre foi uma realidade insular, pois os órgãos governamentais apontam 

para um descaso do poder público para com as Ilhas e um maior investimentos na área 

central da cidade. Somente com a constituição federal de 1988, que as Ilhas passaram para 

os domínios das prefeituras, que Cotijuba se integra a metrópole Belém. 

“Segundo estudos oficiais da SEGEP e CODEM (1993), a distância física entre 
Ilhas e continente faz com que a população das Ilhas sejam alijadas dos serviços 
existentes no continente, ou seja, marginalizadas do grande centro 
metropolitano, onde estão concentrados os serviços de saúde, comércio, a infra-
estrutura industrial, a de circulação, etc. No entanto, é interessante ressaltar que 
tal distanciamento e exclusão não impedem que haja relações entre as Ilhas e a 
sede do município. Mas para compreender esse e outros fatos da realidade de 
Cotijuba, se faz necessário realizar um estudo que contemple as relações e 
contradições percebidas no bojo da realidade sócio-econômica, espacial e 
ambiental dos espaços urbano e rural da nossa Belém insular. (SEGEP/DAUOT, 
2004)”. 

Segundo Santana (2002, p. 29), os primeiros moradores da Ilha forma os índios 

Tupinambás, que batizaram a Ilha com o nome Cotijuba, o qual vem do Tupi-guarani e 



significa caminho dourado (coti = trilha, caminho e juba =  amarelo ou dourado) em alusão 

aos reflexos da lua nos caminhos arenosos do interior da Ilha. A população depois passou a 

ser formada por pescadores, agricultores tradicionais – ex-funcionários do educandário -, 

por japoneses que chegaram a Ilha depois da segunda guerra mundial para trabalhar com 

agricultura, ex-detentos que formaram famílias e se tornaram pescadores de camarão e de 

peixe.  

A autora conclui que é com o a constituição das famílias por parte dos ex-detentos 

após a desativação do reformatório, que originou o processo de ocupação, com o caráter 

agrícola, mais consistente no interior da Ilha. Penso que o processo de ocupação é bem 

mais antigo datando do engenho da Fazendinha e posteriormente do movimento cabano, 

porém as contribuições de Santana são de grande proveito acadêmico, pois a mesma fala da 

família como importante aspecto para formação do lugar, semelhante ao pensamento da 

geografia humanística e fenomenológica, a qual pensa os sujeitos e suas ações como fatores 

imperiosos na formação do lugar e é na família que o indivíduo se desenvolve e cria seu 

vivido e seu lugar. Logo concluímos que o lugar Cotijuba é o resultado das relações e 

representações dessas primeiras famílias que ocuparam e ocupam ainda hoje essa porção 

insular. Assim este espaço é povoado por descendentes dessa histórica população, bem 

como por pessoas de outras Ilhas próximas ou mesmo de Icoaraci ou Belém, pessoas que 

buscam morar, produzir e comercializar e ter lazer na Ilha. 

 
A organização do trabalho das comunidades no cotidiano de Cotijuba. 

 
Neste momento do trabalho se busca descrever a organização do trabalho no interior 

da ilha, sobretudo em algumas atividades produtivas que envolvem as famílias e que 

influenciam na construção do lugar, por meio de vivências no dia-a-dia da comunidade da 

Ilha, destaque para a pesca, a agricultura e o extrativismo. 

 

Na pesca. 

Dentre as atividades de trabalho e de subsistência que se encontram no interior do 

lugar Cotijuba, podemos destacar a atividade pesqueira, esta de caráter predominantemente 

artesanal, visto que suas técnicas são antigas, tradicionais e sua produção busca satisfazer 

as necessidades mais básicas das famílias de pescadores da Ilha. É importante ressaltar que 



na parte Leste e Oeste da Ilha, residem famílias de pescadores que fazem parte da 

comunidade geral da mesma. Tais famílias para completar seu sustento cotidiano trabalham 

a terra plantando roças policultoras, onde se tem couve, mandioca, macaxeira, coentro e 

outros, produtos que fazem parte- junto com o pescado por eles- do prato diário dessas 

famílias que habitam o lugar Cotijuba. A pesca de camarão é outra opção dessas famílias, a 

qual é realizada nos furos e igarapés próximos as residências dos pescadores, onde também 

encontramos o açaí e a bacaba, frutos muito apreciados na culinária cabocla do lugar. 

Ressaltamos que na praia funda e próximo ao igarapé da flexeira reside uma pequena 

comunidade de pescadores e que mais a Oeste em uma área denominada de Pedra Branca 

ou Ponta de Baixo reside e pesca uma comunidade denominada de comunidade do Poção, a 

qual sofre com o isolamento/distancia em relação a parte Sul da Ilha onde estão localizados 

os equipamentos urbanos mais importantes. 

Todo o trabalho realizado nesta atividade está divido entre as pessoas que compõem 

a família, que na maioria das vezes é composta por uma média de 7 pessoas, as quais tem 

responsabilidades distintas na pesca artesanal, logo percebemos que já prevalece uma 

tímida divisão social e organização do trabalho nesta atividade realizada no lugar pelas 

comunidades. 

 

Na agricultura. 

Na agricultura também percebemos forte envolvimento dos membros da família na 

organização desta atividade, seja no plantio, no trato, na colheita ou ainda no escoamento e 

no comercio dos produtos da roça na feira do lugar (localizada em frente ao posto de saúde 

no antigo porto da Faveira), ou nas feiras de Icoaraci e Belém. Os produtores agrícolas do 

lugar apenas produzem para sua subsistência, porém o excedente da produção é 

comercializado e o dinheiro arrecadado com tal coisa é investido em compras de produtos 

que os mesmos não produzem, tais como eletroeletrônicos, produtos de higiene, roupas e 

outros. A localização das roças da comunidade estão espalhadas em partes variadas da Ilha, 

porém é na área central do território que elas se fazem mais presentes, visto que as áreas 

mais ao Sul e ao Norte essa atividade é um pouco fraca, pois ao Sul as famílias estão mais 

ligadas às atividades econômicas relacionadas com a dinâmica do porto e das praias do 

Farol, do Amor, do Cemitério e da Saudade e ao Norte além das praias envolverem mais o 



cotidiano da comunidade o solo é arenoso (área de construção) o que não possibilita o 

devido desempenho das culturas plantadas. O que é mais interessante nisso tudo é que 

existe toda uma logística presente no processo de produção e escoamento dos produtos para 

as áreas mais distantes. Neste momento é imperiosa a participação das embarcações, as 

quais servem de transporte dos produtores e de seus produtos até as feiras livres de Icoaraci 

e de Belém e isso contribui muito para que o espaço se reconstrua cotidianamente nestas 

áreas também. Para referendar o que se diz, atentemos para o que ressaltam Carvalho & 

Guerra (2003, p. 206) sobre a atividade agrícola e de extrativismo realizados no lugar por 

sua comunidade. 
 

“A atividade Agro-extrativa contribui com 25% do valor da receita bruta dos 
habitantes da ilha. Estes valores são apenas de atividades monetarizadas, sem 
considerar toda a produção para o autoconsumo que confere uma qualidade de 
vida diferenciada a esta população. Além destas existem ainda produtores de 
hortaliças que vendem seus produtos na ilha, no Ver-o-peso ou em Icoaraci”. 
CARVALHO & GUERRA (2003, p. 206). 

 

Partindo do que disseram os autores acima podemos concluir que parte do que é 

produzido na agricultura pela comunidade ajuda na formação de uma renda e 

conseqüentemente na produção do espaço do lugar. 

 

No extrativismo.  

Esta é uma atividade realizada pela comunidade que não trazem uma mesma renda 

como a agricultura, visto que a mesma só pode ser realizada no período de safra das frutas 

que produzem seus frutos temporariamente. Isso faz com que os coletores de frutas 

busquem refúgio na agricultura ou na pesca, pois estas atividades comunitárias quase 

sempre se realizam paralelamente pelos grupos que compõem a comunidade. As frutas 

extraídas ou coletadas que mais tem aceitação nas feiras referidas anteriormente são o 

Cupuaçu, o Taperebá, o Muruci, jaca, pupunha e outras, frutas que viram polpas e que são 

comercializadas pelos próprios moradores da Ilha em Icoaraci ou Belém. Quando isso não 

acontece, quem faz a venda é o atravessador, o qual ganha sobre cada fruta que ele compra 

das pessoas da comunidade. 

Algo muito interessante está por trás de toda essa dinâmica da produção, coleta, 

escoamento, comercialização e consumo do que é produzido pela comunidade, trata-se da 

produção do lugar em Cotijuba, pois toda essa realidade é produto das interações, inter-



relações e intersubjetividade encontradas no bojo da comunidade, tais ações se desdobram 

nas representações percebidas no cotidiano desta comunidade, a qual por meio de suas 

vivências diárias produzem seu lugar se produzindo como indivíduos do e no lugar. 
 

Considerações finais. 

Representações  como as igrejas, as instituições políticas, o sistema de educação 

convencional, o sistema comercial e muitos outros aspectos de uma cultura, são muito mais 

difundidos e mais complexos em sua organização  do que parecem quando observados em uma 

comunidade, ou seja, é a comunidade que por meio de interações e relações nestes aspectos 

quem vai fazer essas representações aparecerem e se adensarem historicamente, pois cada 

comunidade contém apenas um pequeno segmento da cultura total de uma nação, ou seja, o 

todo cultural de uma comunidade é construído quase que em sua totalidade das vivências entre 

as pessoas do grupo. Cada comunidade constitui uma unidade especializada de um sistema 

social maior e mais complexo, ou seja, cada uma delas tem sua posição em uma sociedade 

maior e isso é determinado pela sua situação econômica, densidade técnica e sua história. 

Podemos afirmar, então, que com o explanado até aqui chegamos ao entendimento de 

que na vida das comunidades que habitam a Ilha de Cotijuba a interação e co-participação são 

percebidas, pois os indivíduos dos grupos buscam maior integração entre si por meio das 

relações sociais realizadas no cotidiano, tais como a de compra e venda nas feiras, e nas praias, 

nas conversas nas esquinas ou nas frentes de suas casas ou em família, na organização social 

feita em associações de produtores e barqueiros da Ilha ou na associação de mulheres. Essa 

realidade, baseada nas relações intersubjetivas e representações sociais dentro da comunidade 

se dão no cotidiano vivido pelas mesmas e conseqüentemente estas relações e representações 

percebidas em vários aspectos da vida das pessoas se responsabilizam pela construção e (re) 

construção do lugar na Ilha de Cotijuba (PA). 

 Foi por intermédio da contribuição de vários autores que chegamos à conclusão de 

que a Ilha de Cotijuba é considerada como o lugar para a comunidade que lá reside ou se 

identifica com algum de seus símbolos ou aspectos. E esse lugar nada mais é do que o 

resultado de ações e relações realizadas cotidianamente no seio dessa comunidade, que por 

meio de suas vivências diárias constroem seu mundo vivido ou “lugar-mundo-vivido” 

DUARTE (2006).  



Podemos também concluir que em Cotijuba variadas representações estão presentes 

em meio aos seus moradores, sejam representações culturais, simbólicas, econômicas ou 

mesmo espaciais e as mesmas se dão no dia-a-dia nas ruas, feiras, nas esquinas ou praias da 

Ilha. Logo entendemos que são essas representações variadas que dão corpo ao espaço, o 

qual é o palco das relações que os atores ou agentes realizam no vivido e que produzem o 

lugar. 

Conclui-se ainda que mesmo com toda a carência de infra-estrutura, problemas 

sociais- econômicos e ambientais, Cotijuba e sua população não deixam de se organizar e 

reorganizar no tempo e espaço. Tal realidade não intimida os moradores e continuarem se 

relacionando e reconstruindo seu cotidiano, esse por sua vez, marcado por trabalho pesado 

e mal remunerado nas roças, na pesca, comércio informal ou nos transportes. É exatamente 

essa resistência que impulsiona tais agentes a se tornarem sujeitos em seu lugar por meio do 

envolvimento com outros sujeitos e/ou agentes e ambos com o meio, relações que se 

espraiam no cotidiano dos moradores da comunidade, os quais envolvidos no seu mundo 

mais individual (vivido) e por meio da intersubjetividade e intuição (re) constroem seu 

lugar se reconstruindo junto com ele diariamente. 
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