
 

 

                  

A DUALIDADE DO VIVER RIBEIRINHO: história, cotidiano e tempo na Ilha do Combu/Pará 

 

Sônia Socorro Miranda Batista1 
Flávia Ferreira Gomes2 

 
 

RESUMO 
 
A temática abordada expõe a insularidade da cidade de Belém, 
em especial, o modo de viver dos ribeirinhos da Ilha do Combu. 
No contexto singular onde se encontram estas populações que 
foram marginalizadas de forma perversa durante o processo de 
ocupação da Amazônia, em especial, do estado do Pará. Esse 
estudo constatou que a preservação da cultura imprime e 
revela resistência, tentando sobrepor-se às relações 
capitalistas reproduzidas no espaço-tempo, pois coexistem 
fluxos materiais, imateriais, trocas simbólicas, e relações 
complexas.O artigo se encerra apresentando elementos do 
cotidiano e do tempo atravessados por uma dualidade.  
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ABSTRACT 
 
The selected theme exposes the insularity of the city of 
Bethlehem, in particular, the way of living of the riparian Combu 
Island. In the particular context where these people who have 
been marginalized in a perverse way for the Amazon 
occupation process, in particular the state of Pará. This study 
found that the preservation of culture and prints reveals 
resistance, trying to override the capitalist relations reproduced 
in space-time, as material flows coexist, immaterial, symbolic 
exchanges and relations complex.The article ends presenting 
elements of daily life and time crossed by a duality. 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 
 

A insularidade da cidade de Belém de acordo com Hage et al (2005) parece 

circunscrita de particularidades que envolvem aspectos históricos, socioculturais e 

ambientais presentes no bioma Amazônico que ainda revelam a complexidade e o 

antagonismo que ora molda as relações de poder entre os vários grupos humanos que 

vivem neste bioma, seja nas cidades, seja às margens dos rios, marcados pelo signo da 

disputa  hegemônica  de projetos sociais específicos, atravessados cada vez mais pelo 

desapossamento de seus territórios, e das tentativas de manter a identidade cultural própria, 

ora, sedimenta a luta para preservar o uso dos recursos naturais da região. Aqui, neste 

trabalho trataremos, em especial, das chamadas comunidades tradicionais presentes na 

região e mais especificamente, os ribeirinhos situados na ilha do Combu.  

Chamamos a atenção, para o fato da Ilha considerada entre as 39 (trinta e nove) 

ilhas a mais relevante em termos de pesquisa principalmente pela Universidade Federal do 

Pará (UFPA), apresenta localização próxima de Belém, mesmo assim não é suficiente para 

aproximar estilos de vida, tampouco tempos similares, trajetórias e relacionamento com a 

natureza.  A distância geográfica que separa o modo de vida de Belém e a dos ilhéus, 

medida em quilômetros, é muito menor do que a distância que se pode observar no viver 

cotidiano da ilha. O rio Guamá que separa Belém de sua parte insular evidencia a diferença 

de ritmo e estilos de vida.  

Há que se dizer ainda, que as categorias de análise rural e urbano que marcam as 

relações e o cotidiano na ilha do Combu são fundamentais para o planejamento territorial 

(LEFEBVRE,1999;LOJKINE, 1997; CASTRO,1998) e para elaboração de políticas públicas. 

Não há dúvida que a separação entre o rural e o urbano ao mesmo tempo em que forja o 

processo da produção e a organização social estorva a totalidade social dos seus agentes, 

os ribeirinhos. Conforme tabela 1 vejamos a distribuição continental e insular de Belém.  

 

Tabela 01: Distribuição de território no município de Belém 

Região 
Área 

(km²) 
% do Território 

Continental 
 
Insular 

173,17 
 

     342,52 

33,58% 
 

66,42% 

Total (m²) 515,69 100,0 

Fonte: SEGEP(2000) 

 



 

 

                  

Por se tratar de um cenário cujas demandas sociais, estão sendo cada vez mais 

percebidas e, com um processo diversificado e contraditório reapresenta uma temática a ser 

discutida de forma contundente pelo Serviço Social.  

O que está subjacente à particularidade da ilha do Combu, tão preeminentemente, 

presente na maioria das narrativas históricas, é sua origem, tal qual acontece nas demais 

regiões amazônicas.  A disposição geográfica do povoamento na Amazônia obedeceu ao 

traçado da rede fluvial por onde se fazia a marcha. No início do século XVII, quando os 

ibéricos instalaram-se no vale com o objetivo de controlar o território formado pela grande 

bacia hidrográfica, escolheram os sítios com maior densidade de população indígena, quase 

todos localizados na extensa planície de inundação (várzea) que caracteriza grande parte 

do vale do rio Amazonas e de seus principais afluentes (CASTRO, 1998). Assim, o cartum 

espacial básico desse processo de ocupação, e a disposição geográfica do povoamento que 

formou a rede de núcleos populacionais e, mais tarde, a própria rede urbana estava 

intimamente ligada aos traçados dos rios. 

Neste trabalho descrevemos a dualidade do viver ribeirinho: história, cotidiano e 

tempo na Ilha do Combu, mencionando os amoldamentos nos valores, hábitos e atitudes, 

processadas pelos grandes projetos implantados ao final dos anos 1970 e início dos anos 

1980. É possível traçar o entendimento de que o essencial é perceber que esta dualidade 

responde a uma certa realidade social das formas de relação dos ribeirinhos com a 

natureza, produzidas no cotidiano, afetadas e determinadas pela metrópole, e não 

meramente, um esquema analítico de espaços antagônicos perpassados por uma visão 

dicotômica (CASTELLS 2009). 

 

2 A DUALIDADE DO VIVER RIBEIRINHO: um pouco da história   

 

Nesta discussão empregamos o termo "dualidade" num sentido bastante abrangente, 

sem adentrar na teoria de Platão ou kantiana para referirmo-nos a existência de duas 

dimensões do viver ribeirinho, uma atrelada a materialidade histórica de processos de 

formação e relação com a natureza e,  outra atravessada pela modernidade, aqui adotando 

“um sentido muito geral para referir-me às instituições e modos de comportamento 

estabelecidos pela primeira vez na Europa depois do feudalismo, mas que no século XX se 

tornaram mundiais em seu impacto” (GIDDENS,2002 p.21). 

 Para este autor a modernidade corresponde às relações sociais implicadas no uso 

generalizado da força material e do maquinário nos processos de produção. Uma outra 

dimensão apontada é o capitalismo, sistema de produção de mercadorias que envolve tanto 



 

 

                  

mercados competitivos de produtos quanto a mercantilização da força de trabalho 

(HARVEY,2011). Esta modernidade em certa medida forjou a dualidade do viver ribeirinho. 

Entendida pela intercessão com a metrópole, produzida principalmente a partir do comércio 

nas feiras livres da orla, subordinada aos ditames do capital, mas que não reduzem uma à 

outra, ao contrário revestem de complexidade este circuito social da vida a margem dos rios 

neste arquipélago onde ribeirinhos e citadinos se cruzam. 

O papel da natureza na ocupação do território amazônico foi marcante produzindo 

interfaces de conexão entre o homem e seu subsistema útil Santos (1997), ou seja, formas 

de apropriação, sistema pré-capitalista de produção, modos de vida tradicional e 

particularidades. Na Amazônia os povos indígenas antes da chegada dos europeus, 

viveram, entre si, “situações de intenso contato”, de multilinguismo e pluralidade cultural, 

Arenz (2000). Num contexto, no qual não eram simplesmente nômades da selva, mas 

agricultores que aproveitavam a terra para a subsistência, onde seguiam o ciclo biótico da 

várzea em ritmo de enchente e vazante anuais do rio. Mas, que foram rapidamente 

dizimados pela aproximação dos europeus.  

A partir desse processo, os povos originários da Amazônia passaram do “status” de 

populações tribais para o de uma população genérica de caráter rural, quando passaram a 

ser considerados como apêndice da sociedade colonial. Nas palavras de Santos (1997,p. 

18) 

[...] Cada grupo humano construía seu espaço de vida com as técnicas que 
inventava para tirar do seu pedaço de natureza os elementos indispensáveis à sua 
própria sobrevivência. Organizava a produção, organizava a vida social e organizava 
o espaço na medida de suas próprias forças, desejos e necessidades. 

 

Porém, esse esquema foi atravessado pela primazia da então cultura dominante 

portuguesa. No decorrer da história, a prioridade da cultura erudita, de invenção ocidental, 

provocou profundas alienações das populações ribeirinhas que foram afastadas de sua 

matriz cultural e forçadas a adotarem a religião, a língua e os costumes dos colonizadores, 

criando uma condição de vulnerabilidade cultural e subalternidade social. Os ribeirinhos 

foram identificados como descendentes de populações indígenas, cujas culturas sofreram 

interferência homogeneizadora por parte do colonizador europeu (principalmente nos 

aldeamentos religiosos), para torná-los cristãos/civilizados e mão-de-obra barata. O cerne 

desta política visava à submissão total e a diluição étnico-cultural. 

Compreender o viver ribeirinho dos moradores da Ilha do Combu implicou, 

inicialmente, na análise histórica da formação dos grupos que a consolidaram. A 

necessidade de sobrevivência que levou o homem, desde os primórdios da civilização, a 

ater-se na natureza certos padrões e ritmos que o adaptaram as novas formas de atividades 



 

 

                  

(plantar, colher, caçar etc.) que confrontaram, enfrentaram, alteraram e modificaram a 

relação entre ele e os componentes naturais (floresta, solo, animais, água etc). Como nos 

explica Santos,  

 

O que nos chamou a atenção, sobretudo, os equilíbrios tradicionais foram rompidos 
e as parcelas de espaço, que viviam anteriormente de acordo com uma dinâmica 
própria, passaram desde então a participar de um sistema mais amplo cujo domínio 
escapa às sociedades locais. (SANTOS, 2011,p 140)  

 

 

Desse modo, a originalidade e a identidade desse povo surgem da relação com o 

território, que nutre o percurso antropológico, para, finalmente, definir um meso-ambiente 

cultural dentro da Amazônia, que constitui um recorte geográfico e um mundo de águas, 

florestas e homens, simbolicamente inscritos nos desafios dessa realidade. Nessa trajetória, 

o “homem ribeirinho” produziu um mundo marcado por ethos amazônicos para ser 

compreendido. Esse ponto é crucial, pois nos conduz a psicosfera (SANTOS, 1997) 

entendida como resultado das ideias e das crenças que determinam relações. É evidente 

que, se percebe a intimidade do homem com a natureza, mesmo que entrelaçada com os 

perigos emergidos das origens predatória dos mesmos.  

No espaço amazônico, a relação com a natureza correspondia ao atendimento das 

necessidades mais imediatas das populações autóctones, voltadas à sobrevivência 

(BATISTA, 2010). Conduzida por uma cultura relacionada com a natureza, que consolidava 

e fecundava a vida dos nativos que viviam isolados e dispersos às margens dos rios. Nesse 

sentido, Moreira (1960, p.63) explica que: “em nenhuma outra região o rio assume tanta 

importância fisiográfica e humana como na Amazônia, onde tudo parece viver e definir-se 

em função das águas: a terra, o homem, a historia”. Então, vale dizer que o rio condiciona e 

dirige a vida. Assim, o rio é referência de múltiplas vivências, experiências e relações 

cotidianas que se manifestam e se reproduzem nas práticas espaciais e no imaginário 

social. Esse imaginário torna o rio, além de principal “acidente hidrográfico”, o principal 

“referente geográfico” do modo de vida ribeirinho (DIAS, 2005). 

Logo, esse rio comanda e ritmiza a vida regional, com as enchentes e inundações 

periódicas, fertilizando grande parte das terras e das florestas, permitindo a circulação, o 

comércio e a sociabilidade; comandando a condensação e a distribuição do elemento 

humano na passagem. Percebe-se, então, que o viver ribeirinho dos moradores da ilha se 

resume às atividades realizadas, diariamente, por atividades extrativistas (coleta de frutos e 

sementes e plantio de espécies nativas), pesca artesanal e criação de animais domésticos. 

Portanto, a sobrevivência dos ribeirinhos, a partir da extração e coleta de frutos, não deve 

ser negligenciada, pelo poder público, principalmente no âmbito municipal, considerando o 



 

 

                  

enfrentamento, de um lado, da insuficiência de políticas públicas e sociais, fato que se 

repete na Ilha do Combu.  

De outro, posto que exige dos seus agentes, no cenário rural-urbano, um tempo 

simultâneo com a metrópole, subverte fluxos materiais, e ainda, polariza as distancias entre 

ribeirinhos e citadinos. Isto redimensiona o surgimento de arranjos informais de trabalho, 

situação cada vez mais comum, marcados com aspectos precários e condições subalternas, 

considerando a teia de relações que são tecidas a partir da exploração dos recursos 

naturais e das formas de comercialização engendradas num território formado por lugares 

contíguos e de redes marcado contextualidades locais, intercâmbios informacionais, mas 

também adequações. 

Essa aparência de “ver” as populações ribeirinhas está pautada numa monocultura 

do tempo linear (SOUZA SANTOS, 2004) que compreende a história como tendo direção e 

sentido únicos. Nela o tempo é pensado somente numa perspectiva diacrônica, na qual a 

história é compreendida a partir de estágios e etapas sucessivas (da tradição à 

modernidade). Esse modo de pensar o tempo tem como referência um imaginário e uma 

ideologia do progresso que se expressa pelas ideias de desenvolvimento, crescimento, 

modernização e globalização, entre outras, que compõe a cosmovisão da modernidade 

ocidental. 

Pode-se, por isso, afirmar que a partir de Giddens (2002) os ribeirinhos, mantêm 

elementos de significação ao produzir sentido através da linguagem usada no cotidiano, dos 

esquemas interpretativos, dos intercâmbios e interseção com a metrópole, das práticas sociais, 

das técnicas e relações produtivas, legitimadas e manifestadas através de um tempo social e 

simbólico. 

 

 

3 COTIDIANO  E TEMPO NA ILHA DO COMBU/PARÁ 

 

 

As mudanças instaladas na região Amazônica, a partir da década de 1960, como a 

abertura da estrada Belém-Brasília e com os grandes projetos econômicos, incidiram sobre 

os recursos naturais, na medida em que foram instituídos no nível macro como principal 

fonte de matéria-prima para o desenvolvimento econômico. Dessa forma, o viver ribeirinho, 

o seu território enquanto domínio concreto e simbólico Haesbaert (2012) sofreu alterações.  

Com a implantação dos grandes projetos de modernização no final da década de 

1980 na Amazônia chegou a cosmovisão da modernidade pautada em um conjunto de 

“magmas de significação” que criaram um imaginário em que se atribui a priori uma 



 

 

                  

positividade ao novo, ao moderno e à inovação e uma negatividade ao velho, ao passado, 

ao tradicional. Essa aparência de compreensão da história da realidade está pautada numa 

ideologia do progresso e numa espécie de “fundamentalismo do novo” presentes num 

conjunto de práticas e representações marcadas pela violência e pelo colonialismo que 

serviam e ainda servem para justificar a subalternização das populações que historicamente 

viveram e ainda vivem na região (índios, ribeirinhos, pequenos agricultores, 

seringueiros,varzeiros, castanheiros, populações quilombolas, mulheres quebradeiras de 

coco etc.). Em outras palavras, a espacialidade humana do cotidiano e o tempo dessas 

populações vêm apresentando assim, novas estratégias subjetivas nos valores e na 

identidade cultural, nas relações de poder (sociedade-Estado-natureza), no sentido afetivo e 

nas formas de sobrevivência (CASTRO,1998).  

Atualmente, alguns símbolos da modernidade no cotidiano como o uso de materiais 

na construção de algumas das casas, cobertas com telhas de barro, material não 

encontrado na ilha, mas adquirido em Belém e a instalação da energia elétrica, viabilizando 

o uso de celulares. São indícios daquela dualidade, pois dividem espaço as margens do rio 

com o uso das rabetas com a permanência do trapiche tradicional. Conforme mostram as 

figuras  01 e 02 apresentadas a seguir: 

                      

     Figura 1 Fonte: Dissertação de Mestrado/2010                                          Figura 2 Fonte: Dissertação de Mestrado/2010 

 

Essas populações passam a ser classificadas como tendo estilos de vida 

“tradicionais”, por estarem pautadas em outras temporalidades históricas e configuradas em 

outras formas de territorialidades e ainda apresentarem uma outra maneira de viver 

estruturada a partir de racionalidade econômica e ambientais alicerçada sob saberes e 

fazeres diferenciados da racionalidade capitalista. Isto talvez possa ser explicado pelo fato 

de haver um tempo social para as atividades, ditado por aspectos culturais e históricos da 

população local, o qual difere e até compete com o tempo econômico da metrópole. 

Suscitando assim, interferência de maior pressão, aos ribeirinhos dessa ilha que 

foram forçados a repensar seu modo de vida, pois, enfrentaram dificuldades na realização 

de atividades cotidianas pela escassez de recursos naturais, o que fez com que muitos 

deles migrassem para outros territórios, mas também, com que aqueles que permaneceram 



 

 

                  

na ilha repensassem seu modo de sobrevivência e utilizassem os recursos que restaram de 

outras formas, reorientando-os para outras atividades e mercados. Nessas condições, os 

ideais de identidade ribeirinha, relacionamentos com natureza, vínculos de pertencimento se 

tornam muito mais difíceis de conservar.  

Ademais deste espaço-temporalidade, subjaz uma pluralidade de alterações, no 

modo de viver ribeirinho, seus valores e sua identidade cultural, apontando alterações. Uma 

dessas alterações advém das relações comerciais nas feiras livres da cidade de Belém, se 

antes, prevalecia acordos informais, atualmente, há a exigência de formalizar e diversificar a 

oferta de produto para atender ao mercado e, as necessidades básicas da sua população. A 

cidade é o lugar comandado pelas forças hegemônicas do capital, da ciência, das 

tecnologias, onde impera determinismos econômicos e sociais (LOJKINE,1997). Logo, o 

homem ribeirinho, na tentativa de preservar suas formas particulares de uso dos recursos 

naturais, é forçado a adequar-se aos ditames deste contexto urbano (CASTRO,1998).  

   Assim, a alteração dos antigos padrões culturais e sua substituição por novas 

formas de organização social não é realizada, espontaneamente pelos grupos, mas, ao 

contrário, resulta de uma imposição mediada pelas transformações societárias, pelo Estado 

e pelo capital. Numa divergência clara Costa nos diz que é “necessário tornar o Estado na 

Amazônia permeável à pluralidade de forças que expressam a diversidade social e cultural 

da região, dotando-o de mecanismos que o façam eficiente como indutor de 

desenvolvimento pela correção das desigualdades econômico-sociais” (COSTA, 2005, 

p.133). 

O tempo dos ribeirinhos não está imune ao tempo imposto pela ordem repressiva 

que são temporalidades hegemônicas determinadas pelos agentes do capital, da política, da 

sociedade, da cultura midiática, das relações de consumo descartáveis, das relações 

virtuais distorcidas e efêmeras (HARVEY,2011;SANTOS,1997). Ainda assim, em parte pela 

histórica resistência cabocla, estes ribeirinhos divergem com temporalidades não 

hegemônicas, como fala a poesia através da defesa de um “tempo da família”, da coleta 

artesanal de açaí, ainda ungido do sagrado, dos mitos, dos símbolos cotidianos, dos 

saberes, das crenças e que resiste a apelação de mudanças tecnológicas e locacionais 

forjadas em detrimento dos sujeitos que são afetados na sua constituição social e identitária.   

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Localização e características gerais da área 



 

 

                  

O lócus desta pesquisa menciona-se uma área continental de 173,17 km² (33,58%) e 

insular de 342,52 km² (66,42%). Localizada ao sul da cidade de Belém, aproximadamente a 

1,5 km, e tem como espaço territorial cerca de 15 km, pertencente ao Distrito Administrativo 

de Outeiro (DAOUT).A ilha do Combu é considerada uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) através da lei nº 6.083, de 13 de novembro de 1997. A região das ilhas em geral, não 

é contemplada pelas estatísticas oficiais, esta insuficiência de dados dificulta sua 

caracterização. 

 

4.2 Método e operacionalização da pesquisa  

A abordagem qualitativa orientou a formulação metodológica desta pesquisa, tendo a 

etnografia como base para a observação e, também a elaboração das questões. A coleta da 

narrativa dos pesquisados ocorreu por aproximadamente 4 (quatro) meses, subsidiando a 

elaboração de uma dissertação de mestrado.  Complementada por pesquisa documental 

nos arquivos oficiais dos órgãos públicos em diferentes níveis de governo. Foi decidido por 

uma amostra simples definida através de um sorteio envolvendo valores ou algarismos de 0 

a 9 (zero a nove) sorteado ao acaso por 4 (quatro) vezes para definir os moradores 

envolvidos que revelaram dentre outros aspectos na pesquisa que o viver ribeirinho é 

estabelecido da relação do homem/natureza de onde retiram a matéria prima para produzir 

os símbolos que são codificados e decodificados por meio da linguagem de acordo com a 

particularidade e singularidade da vida cotidiana.  

A pesquisa demonstrou que a dualidade do viver ribeirinho pode ser identificada a 

partir das formas de vida, das relações com a natureza, das estratégias de sobrevivência, do 

complexo de relações estabelecidas entre estas e os espaços insulares e continental da 

cidade, alimentação, remédios caseiros, hábitos, costumes e valores, as trocas nas feiras, a 

comercialização nas tabernas  

 

5  ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

Com esse estudo se constatou que o viver ribeirinho evidenciou um saber cuja 

primazia do repasse ocorre coletivamente, através principalmente, das composições dos 

núcleos familiares, que sustentam as formas de organização produtiva pela via do 

extrativismo, a partir de relações sociais construídas historicamente. Neste sentido, o 

espaço reproduz a totalidade social na medida em que suas mudanças são determinadas 

por necessidades sociais, políticas e econômicas (SANTOS, 2005).  



 

 

                  

O homem, apropriando-se dos insumos necessários para manter e estruturar sua 

vida adota outra lógica que afronta em velocidade e conteúdo com o tempo das 

verticalizações a partir dela, todos se amoldam a conhecimentos. Isso nos leva a crer com 

base em Harvey (2011) que nem o espaço nem o tempo podem ter atribuídos significados 

objetivos sem levar em conta os processos materiais neles produzidos e os sujeitos 

envolvidos, isto se complexifica ainda mais, em se tratando dos ribeirinhos na Amazônia. 

Isto significa que o viver ribeirinho acontece não somente com saberes e fazeres, mas 

também, com a preservação dos recursos naturais, muito embora recebam pressão dos 

grupos hegemônicos que impõem a cultura dominante; mesmo assim, esses ribeirinhos 

reúnem os grupos e conseguem resistir às pressões que são impostas pela cultura 

hegemônica. 

Nos relatos coletados percebe-se que desde o final do século XX, até o século XXI, a 

ilha vem sofrendo alterações na política, na economia, nos arranjos sociais e na cultura, 

situações que afetam sobremaneira a própria vida particular dos ribeirinhos. Portanto é 

possível compreender a constitucionalidade ribeirinha a partir das formas de preservação 

dos cultivos da agricultura tradicional, da particularidade do tempo, das trocas cotidianas e, 

em especial da dualidade do viver desta categoria designativa, cujas configurações de 

forças sociais e culturais, está para além dos gêneros de vida, dos regimes de subsistência, 

de homens e mulheres, pois busca enfrentar o processo de urbanização desintegradora 

vivenciado na ilhas que circundam Belém, de forma sutil, na maioria das vezes de forma não 

orgânica, porém não menos contra hegemônica, com tradição,  sentido de pertencimento e 

resiliência.  
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