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Eldorado para uns, inferno verde para outros; paraíso para os que a vêem como 

objeto de estudo, tortura para quantos a tomam como objeto de conquista ou de 

ambição, a Amazônia não tem sido outra coisa, como realidade histórica, social e 

econômica, senão o agigantado cenário de uma das mais ingentes experiências 

tropicais do homem. Sem deixar de ser a ilustração geográfica de uma longa incúria 

nacional, ela é também o atestado vivo das dificuldades e contingências que 

assoberbam o homem em face da exuberância natural dos trópicos. Sob certos 

aspectos, o que ele tem feito aí representa antes um trabalho de adaptação do que 

uma conquista efetiva sobre os quadros naturais. 

MOREIRA, E. (1960, p. 11). 
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RESUMO 

 

Na Amazônia, as populações rurais, na busca por uma qualidade de vida melhor e 

que contribua com sua sobrevivência, optam por se mudar para as cidades, apesar 

de estarem adaptados a viver do sistema agroflorestal em seus locais de origem. 

Contudo, esse movimento migratório para os centros urbanos não tem significado 

melhoria na qualidade de vida dessa população, pois o que se percebe nessas 

cidades é a baixa acessibilidade a serviços e equipamentos urbanos, utilização de 

benefícios do governo federal pelo fator dependência e economia frágil, 

demonstrando que talvez essa não seja a melhor estratégia para a manutenção da 

sua sobrevivência. Na realidade dos espaços urbanos da Amazônia, principalmente 

das pequenas cidades, a estrutura e a economia urbana é deficiente e precária. 

Nestas cidades, a população originária do campo carrega consigo a confluência da 

vida no campo com a vida na cidade, pois ocorre uma mescla de práticas de 

atividades ribeirinhas tradicionais com práticas de trabalhos urbanos. Nos espaços 

urbanos das cidades ribeirinhas é possível encontrar trabalhos vinculados à 

informalidade (coleta de açaí, pesca e serviços), e trabalhos formais relacionados ao 

poder público. É possível que alguns desses moradores não façam uso das práticas 

extrativistas e nem da pesca para colaborar com sua sobrevivência, pois utilizam 

outros tipos de estratégias de sobrevivência, como por exemplo, as novas 

oportunidades de trabalhos formais (funcionalismo público e trabalho assalariado) e 

informais (funções exercidas na produção de açaí e serviços, entre outros) que 

surgiram nos municípios, ocasionados pelo intenso processo de urbanização, além 

de receberem benefícios do Governo Federal (bolsa família, aposentadoria, seguro 

defeso ). Desta maneira, foram aplicados formulários em ambientes de várzea 

urbana nas cidades de Afuá e Ponta de Pedras no Pará, e, com o intuito de 

identificar as estratégias de sobrevivência dos moradores destes locais.   

 

Palavras-chave: Estratégia de sobrevivência. Planejamento Urbano. Delta 

Amazônico. Pequenas Cidades. Várzea.  



THE URBAN VARZEA HOUSE OF SMALL RIBEIRINHAS CITIES IN THE DELTA 
OF RIO AMAZONAS AND THEIR SURVIVAL STRATEGIES: A COMPARATIVE 

ANALYSIS BETWEEN AFUÁ AND PONTA DE PEDRAS - PA. 

 

ABSTRACT 

 

In the Amazon, rural populations, in their search for a better quality of life and 

contributing to their survival, choose to move to the cities, even though they are 

adapted to living in the agroforestry system in their places of origin. However, this 

migratory movement towards urban centers has not meant an improvement in the 

quality of life of this population, since what is perceived in these cities is the low 

accessibility to urban services and equipment, the use of federal government benefits 

by the dependence factor and fragile economy, demonstrating that, perhaps, this is 

not the best strategy for maintaining their survival. In the reality of the urban spaces 

of the Amazon, mainly of the small cities, the structure and the urban economy is 

deficient and precarious. In these cities, the original population of the countryside 

carries with it the confluence of rural life with life in the city, as there is a mixture of 

practices of traditional riverside activities with practices of urban works. In the urban 

spaces of the riverside cities it is possible to find work related to informality (açaí 

collecting, fishing and services), and formal work related to public power. It is 

possible that some of these residents do not use extractive practices or fishing to 

collaborate with their survival because they use other types of survival strategies, 

such as new opportunities for formal work (public service and wage labor) and 

(functions performed in the production of açaí and services, among others) that arose 

in the municipalities, caused by the intense process of urbanization, besides 

receiving benefits from the Federal Government (family grant, retirement, secured 

insurance). In this way, forms were applied in urban floodplain environments in the 

cities of Afuá and Ponta de Pedras in Pará, in order to identify the survival strategies 

of the inhabitants of these sites. 

 

Keywords: Survival strategy. Urban planning. Amazon Delta. Small cities. 

Floodplain. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O processo de ocupação e conquista do território brasileiro teve início ao 

longo do litoral (INSTITUTO DE PESQUISA..., 2001), utilizando a criação de cidades 

como estratégia militar e comercial (VICENTINI, 2004). Nesse processo de 

ocupação territorial, um contingente populacional avança para o interior da 

Amazônia, incentivado pela procura e extração das drogas do sertão (VIANNA, 

1966; CORRÊA, 1987; INSTITUTO DE PESQUISA..., 2001; BECKER, 2007; 

CASTRO, 2008). Durante o processo de interiorização do território foram utilizados 

os rios para facilitar o deslocamento e a formação de grupos humanos às suas 

margens (FIGUEIREDO, 2016), ocasionando assim a criação das primeiras cidades 

ribeirinhas (TRINDADE JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008; CRUZ, 2008; TRINDADE 

JÚNIOR; TAVARES, 2008; COSTA et al., 2016), além da utilização do solo para 

produção agrícola (TRINDADE JÚNIOR; TAVARES, 2008; FIGUEIREDO, 2016) e 

segurança de residência (HARRIS, 2010). 

Com relação ao processo de urbanização brasileiro, apesar de sua origem ser 

no século XVIII, o processo ocorre com mais efetividade somente a partir do século 

XX (SANTOS, 1993), sendo acentuado após a segunda guerra mundial (DEÁK; 

SCHIFFER, 1999; UGEDA JÚNIOR, 2014), possuindo como principais agentes 

influenciadores desse processo, a industrialização (INSTITUTO DE PESQUISA..., 

2001) e a modernização do campo que impulsionaram o êxodo rural (TEIXEIRA, 

2005). 

Na Amazônia, na década de 1970, ao longo dos eixos rodoviários, a 

implantação de núcleos urbanos tem em sua origem as migrações provenientes de 

todo o território brasileiro incentivado pelo Governo Federal, por meio de políticas 

econômicas objetivando o aquecimento econômico (TAVARES, 2011). No final da 

década de 1980, ocorre uma redução da população rural devido ao aumento da 

migração urbana (VOGT et al., 2015). Na década de 1990, a migração na Amazônia 

ocorre de forma intra-regional (TAVARES, 2011).   

Nos períodos entre 1970 e 2010, o movimento migratório (inter-regional/intra-

regional) que ocorreu na Amazônia teve como reflexo uma intensificação no 

processo de urbanização, mais significativo do que o que foi verificado no Brasil. 

Com o aumento da população na região, há excesso de mão de obra, enquanto que 

a geração de emprego e renda é baixa (BECKER, 2013). Ainda no século XX, esse 
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foi um problema de ordem econômica que continuou fazendo parte da realidade do 

país, e ainda está explícito na Amazônia, caracterizado pelas diferenças 

socioespaciais (TAVARES, 2011). 

Por todo o território brasileiro, são apresentadas diversas características que 

explicitam suas desigualdades socioespaciais e acesso a uma infraestrutura urbana 

precária, devido às políticas públicas mal aplicadas e a sua dinâmica econômica 

(KLINK, 2013). “A desigualdade socioespacial tem uma clara expressão regional, 

mas tem também uma dimensão intra-urbana persistente no modelo de 

desenvolvimento urbano do país” (ROLNIK; KLINK, 2011, p. 99). Para os autores, o 

território brasileiro (regional e urbano), ficou marcado principalmente pelas 

desigualdades sócioespaciais, que o acompanhou por diversos ciclos econômicos 

vivenciado pelo país ao longo dos anos, e ainda hoje, é um obstáculo a ser 

superado (ROLNIK; KLINK, 2011). 

Podemos citar como exemplo a Amazônia, que mostra isso com o seu 

crescimento populacional, durante o qual surgem, também, os problemas urbanos, 

pois há carência de infraestrutura, serviços e emprego. Em função da aglomeração 

urbana, tem aumentado os problemas relacionados a favelização e poluição 

(COSTA; BRONDÍZIO, 2009), e, na atualidade, em torno de 70% da população 

amazônica ou mais vivem em áreas urbanas (CASTRO, 2008; IBGE, 2010). 

Aproximadamente, 8% da Amazônia internacional é ocupada por áreas de 

inundação (várzeas) (FERREIRA et al., 2005), sendo que, no Brasil a várzea ocupa 

mais de 300 mil Km² dos rios Amazonas e Solimões (RIBEIRO, 2007). Esse 

ambiente é importante, pois fornece alimentos para as vidas terrestres e aquáticas 

da região e contribui com a economia local (RIBEIRO, 2007; FRAXE et al., 2008; 

SOUZA, 2012), e a subsistência do morador ribeirinho por meio de suas práticas 

tradicionais (CRUZ, 2007), originários das culturas indígenas (ARRUDA, 1999). A 

várzea amazônica é um ambiente frágil e complexo (PEREIRA, 2007, BRONDÍZIO 

et al., 2010), pois é frequentemente submetida a fortes estresses ambientais. 

Entretanto, para Santos (2008), isso não é uma barreira para o homem, que, apesar 

das dificuldades físicas impostas pela natureza, o mesmo consegue se adaptar. 

As comunidades ribeirinhas que habitam os ambientes de várzea amazônica 

já estão adaptadas à sua dinâmica e exercem atividades realizadas pela extração de 

recursos da natureza pela família e que contribuem para sua subsistência 
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(MURRIETA et al., 1989; CRUZ, 2006). Além dos recursos da floresta, os moradores 

ribeirinhos fazem uso constante dos rios, exibindo estreita relação e se beneficiando 

do mesmo, seja para navegar, retirar alimentos e renda, banhar, entre outros 

(ARAÚJO, 2014). 

Na Amazônia, as populações rurais, na busca por uma qualidade de vida 

melhor e que contribua com sua sobrevivência, optam por se mudar para as cidades 

(LIMA; ALENCAR, 2000; CASTRO, 2008), apesar de estarem adaptados a viver do 

sistema agroflorestal e práticas tradicionais em seus locais de origem (SOUZA, 

2012). Contudo, esse movimento migratório para os centros urbanos não tem 

significado melhoria na qualidade de vida dessa população (COSTA; BRONDIZIO, 

2009; BELLO; HÜFFNER, 2012), pois o que se percebe nessas cidades é a baixa 

acessibilidade a serviços e equipamentos urbanos, utilização de benefícios do 

governo federal pelo fator dependência e economia frágil (COSTA; BRONDIZIO, 

2009), demonstrando que talvez essa não seja a melhor estratégia para a 

manutenção da sua sobrevivência. 

Na realidade dos espaços urbanos da Amazônia, principalmente das 

pequenas cidades, a estrutura e a economia urbana é deficiente e precária 

(OLIVEIRA, 2004). Nestas cidades, a população originária do campo carrega 

consigo a confluência da vida no campo com a vida na cidade, pois ocorre uma 

mescla de práticas de atividades ribeirinhas tradicionais com práticas de trabalhos 

urbanos (ARAÚJO, 2013). Nos espaços urbanos das cidades ribeirinhas é possível 

encontrar trabalhos vinculados à informalidade (coleta de açaí, pesca e serviços), e 

trabalhos formais relacionados ao poder público (MONTOIA, 2010; 2018). 

Entretanto, apesar de todos os problemas e dificuldades encontrados nas 

cidades (SILVA, 2007; ARAÚJO, 2013), o morador de origem rural que vai habitar as 

áreas urbanas, além de conhecer e utilizar as práticas tradicionais ribeirinhas como 

estratégia de sobrevivência (SOUZA; CAÑETE, 2010), também faz uso dos 

trabalhos e rendas obtidos de empregos urbanos, além dos benefícios vindos do 

Governo Federal (MONTOIA, 2010; 2018). 

Porém, não se pode afirmar que os moradores de origem urbana que vivem 

nas áreas que sofrem influência das marés nas cidades também possuem os 

mesmos conhecimentos e usos quanto ao sistema agroflorestal intensivo e a pesca, 

assim como o ribeirinho de origem rural que vivem à beira dos rios. De qualquer 
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maneira, independentemente dos conhecimentos desse morador, para Padoch et al. 

(2008, p. 2), “os bons empregos nas cidades em crescimento continuam escassos, 

tornando o emprego e a residência exclusivamente urbanos uma estratégia 

arriscada”. Ou seja, as mudanças de estratégias de sobrevivência, tanto no campo 

quanto na cidade, podem ser benéficas ou não. Na menção dos autores, a 

estratégia de mudar para a cidade pode não ser benéfica. 

Um exemplo de estratégia de sobrevivência benéfica é demonstrado por 

Murrieta et al. (1989), que, há quase trinta anos atrás, afirmavam que a população 

rural que ocupava as áreas de várzea e terra firme nas proximidades do rio Marajó-

Açu, demonstravam a redução de algumas práticas tradicionais (pesca, caça, 

sistema agroflorestal intensivo, agricultura), influenciando as suas estratégias de 

sobrevivência. Especificamente neste caso, naquele momento ocorreu abandono 

das roças pela atividade extrativista de açaí, muito em função de uma forte demanda 

dos centros urbanos.  

As estratégias de sobrevivência podem ser identificadas como sendo “formas 

espontâneas e tradicionais de satisfação das necessidades básicas dos indivíduos, 

além de funcionarem como fator de proteção social” (ALMEIDA, 2005, p. 51). A 

somatória de habilidades e competências que objetivam a subsistência de um 

indivíduo ou família, pode ser considerada uma estratégia de sobrevivência 

(LOMBARDI, 2014). A escolha das estratégias de sobrevivência é determinada por 

concordância de todos da família (COSTA; RODRIGUES, 2002; RODRIGUES, 

2006), sendo a unidade doméstica o ponto de partida para o início de uma análise 

(CHAMBERS; CONWAY, 1991; RAKODI, 1995; 1999, 2002; SCOONES, 1998; 

BEBBINGTON, 1999; HAAN et al., 2002; CABRERA et al., 2010). 

As estratégias de sobrevivência relacionam-se às ações que a unidade 

doméstica escolhe para satisfazer as necessidades primordiais para sua 

sobrevivência (CARTAXO, 1995; ALMEIDA; CARVALHO, 2003; LOMBARDI, 2014). 

As estratégias de sobrevivência podem ser identificadas através de análises sobre 

os recursos de subsistência (capitais ou ativos) (MEIKLE; RAMASUT; WALKER, 

2001; LOMBARDI, 2014). Na atualidade, algumas das decisões familiares ou 

individuais são tomadas por influência do capital financeiro (MASSEY, 1994). 

Além da combinação dos recursos de subsistência, os integrantes dos 

domicílios também participam de redes familiares de multilocalização, mantendo a 
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conexão entre moradores do campo e os moradores da cidade, ampliando assim a 

capacidade de conseguir mais renda e alimentos para as unidades domésticas 

(PINEDO-VASQUEZ et al., 2008; NASUTI et al, 2015), além, da busca por uma 

melhor qualidade de vida e acesso aos serviços públicos básicos (CASTRO, 2008; 

COSTA; BRONDIZIO, 2009; NASUTI et al, 2015) garantidos pela constituição 

(SOUZA; CAÑETE, 2010). 

Em pesquisa desenvolvida por Padoch et al. (2008, p. 2), foi observado que 

na Amazônia algumas famílias possuem residências multilocalizadas, ou seja, essas 

famílias mantêm relações de dependência e reciprocidade tanto na área urbana 

quanto na área rural. Nesse sentido, essas famílias têm utilizado a multilocalização 

de residências como uma de suas estratégias de sobrevivência. Entretanto, em seus 

estudos a respeito das estratégias de sobrevivência sobre a fronteira na Amazônia, 

Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), averiguaram que na atualidade alguns 

moradores mais jovens dessa região, estão cada vez mais ligados à área urbana, 

mantendo apenas uma residência na cidade, reduzindo assim as relações 

multilocais ou até mesmo conquistando a independência da unidade doméstica com 

relação ao campo. Para os autores (Ibid., p. 172), “pouco se sabe sobre como as 

dinâmicas urbanas estejam se organizando. 

A partir dessa premissa, acredita-se que a vida urbana tem influenciado as 

estratégias de sobrevivência das populações ribeirinhas que moram em cidades. As 

cidades ribeirinhas vêm aumentando sua expansão urbana ao longo dos anos. Para 

Valota (2015), antigamente populações rurais ribeirinhas ocupavam áreas alagadas 

nas cidades pois faziam uso desses ambientes alagados como estratégia de 

sobrevivência. Na atualidade, as populações que ocupam esses locais são 

praticamente de vida urbana, e têm esquecido as práticas tradicionais e tornando-se 

mais dependentes dos benefícios e empregos do Governo Federal e dos poucos 

empregos formais e informais encontrados na cidade, como suas únicas opções 

para manutenção da sua subsistência. De acordo com Lombardi, Guedes e Barbieri 

(2015, p. 192-193), “a urbanização [...] representa um elemento importante para a 

promoção de oportunidades das novas gerações que já nascem neste contexto 

urbano”, além do que, as estratégias urbanas influenciadas pela urbanização 

perdem a conexão com as áreas rurais. 
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Desta maneira, essa tese apresenta uma importante questão: quais são as 

estratégias de sobrevivência estabelecidas pelos moradores de várzea urbana nas 

cidades ribeirinhas do Delta Amazônico? 

Uma hipótese para essa questão é que, na atualidade, as práticas tradicionais 

de sobrevivência (sistema agroflorestal intensivo, pesca, agricultura de subsistência 

e criação de animais) podem não estar sendo utilizadas por alguns grupos de 

moradores ribeirinhos que vivem ou nasceram em áreas urbanas e habitam nos 

ambientes de várzea das cidades. É possível que isso ocorra devido a possibilidade 

de conseguirem empregos que lhes tragam um mínimo de renda financeira, 

permitindo-lhes comprar o próprio alimento, ao invés de, precisarem produzi-lo ou 

extraí-los da natureza, além de, auxiliá-los nas suas despesas mensais.  

Não há probabilidade desse conhecimento tradicional desaparecer, pelo fato 

de ser a Amazônia um território formado por uma imensa floresta e pela maior bacia 

hidrográfica do mundo, onde a prática tradicional sempre existirá, pois o uso dos 

recursos naturais é próprio do local. De acordo com Lombardi, Guedes e Barbieri 

(2015, p. 193), na Amazônia, o capital natural é o elo entre o rural e o urbano, pois 

“o rural usa o urbano como espaço potencial de novas oportunidades de trabalho e 

acesso a serviços, ao passo que o urbano preserva importantes características 

rurais de organização do espaço residencial e da base nutricional de suas 

populações”. 

No Delta do Estuário Amazônico estão localizadas as regiões metropolitanas 

de Belém e Macapá, e ao todo somam cinquenta municípios, dentre os quais, 

pertencem 34 pequenas cidades. De acordo com Vogt et al. (2015), os municípios 

do Canal do Norte são mais influenciados pela dinâmica das enchentes na foz do rio 

Amazonas, enquanto que, os municípios do Canal do Sul são mais influenciados 

pela dinâmica das marés na foz do rio Tocantins. 

Na intenção de reduzir as dificuldades da pesquisa, optou-se por utilizar 

apenas duas cidades ribeirinhas para uma análise empírica/comparativa, sendo que 

as mesmas possuem áreas que ainda estão sob constante influência das marés. 

Desta maneira, as cidades escolhidas foram Afuá (localizada na porção oeste da 

Ilha de Marajó e próxima da Região Metropolitana de Macapá) e Ponta de Pedras 

(localizada na porção leste da Ilha de Marajó e próxima da Região Metropolitana de 

Belém), ambas situadas no estado do Pará.  
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Nesse sentido, essa tese tem como objetivo principal compreender as 

estratégias de sobrevivência estabelecidas pelos moradores de várzea urbana nas 

cidades ribeirinhas de Afuá e Ponta de Pedras, ambas localizadas no estado do 

Pará, no arquipélago do Marajó. 

Para se alcançar o objetivo geral foram determinados os objetivos específicos 

a seguir, que conduziram o desenvolvimento da pesquisa: 

1) Averiguar as estratégias de sobrevivência da população que nasceu 

urbana e ocupa as áreas de várzea urbana de duas cidades 

ribeirinhas; 

2) Avaliar se os moradores urbanos que nasceram em comunidades 

ribeirinhas mantêm suas estratégias próximas às suas práticas 

anteriores; 

3) Aferir se a população mais jovem faz uso das práticas tradicionais 

ribeirinhas como suas estratégias de sobrevivência; 

4) Analisar quais capitais são mais influentes nas estratégias de 

sobrevivência desses moradores ribeirinhos; 

5) Compreender se as conexões de redes familiares de multilocalização 

são utilizadas como estratégia de sobrevivência pelos moradores. 

Por meio dessa pesquisa pretende-se ampliar as discussões a respeito das 

pequenas cidades da Amazônia, principalmente as cidades ribeirinhas que fazem 

parte do Delta Amazônico, fornecendo material que colabore com a compreensão 

desse urbano, além de fornecer informações que corroborem que esse morador 

urbano da Amazônia possui um perfil próprio, porém com algumas estratégias de 

sobrevivência não tão distintas de outras localidades do país. 

Essa pesquisa contribuirá com os demais estudos sobre o urbano da 

Amazônia, além de demonstrar com evidências empíricas que esse morador urbano 

possui certas peculiaridades, assim, como toda a região, sendo que, ao serem 

elaboradas determinadas políticas públicas, as mesmas não deveriam ser 

desenvolvidas com a mesma visão das outras regiões brasileiras. 

O relatório de tese está organizado em seis capítulos e mais um tópico para 

considerações finais. O capítulo 1, DA APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO AO 

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO, objetiva descrever o processo de ocupação do 

território brasileiro e o seu processo de urbanização, além de explanar sobre a 
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ocupação e a produção social do espaço urbano na Amazônia desde o início do 

século XVII ao século XX. O capítulo 2, DAS PEQUENAS CIDADES BRASILEIRAS 

AO CONTEXTO AMAZÔNICO, aborda a complexidade de análise e compreensão 

sobre as cidades brasileiras, principalmente as pequenas cidades, para a qual, 

existem poucos trabalhos desenvolvidos. O capítulo 3, AS POPULAÇÕES 

RIBEIRINHAS E A PRÁTICA TRADICIONAL DO USO DO AMBIENTE DE VÁRZEA 

AMAZÔNICA, discute quem são as populações tradicionais e qual a origem deste 

termo. Na abordagem do tema foi evidenciado o que realmente caracteriza um grupo 

de moradores ou comunidades como sendo uma população tradicional, identificando 

que de fato não existe um modelo padrão que possa ser usado como referência para 

a definição dessa conceituação. O capítulo 4, A SOBREVIÊNCIA DA POPULAÇÃO 

DETERMINADA PELA ESCOLHA DAS ESTRATÉGIAS, discute a partir de qual 

momento esse conceito foi utilizado e entender de que forma é constituído. O 

capítulo 5, METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO, 

demonstra de que maneira a pesquisa foi desenvolvida, além de apresentar uma 

caracterização do Delta Amazônico, e das cidades de Afuá e Ponta de Pedras no 

estado do Pará. No capítulo 6, RESULTADOS E DISCUSSÃO, apresenta os 

resultados e sua análise e as Considerações Finais encerra essa tese. 
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CAPÍTULO I 

 

DA APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO AO PROCESSO DE 

URBANIZAÇÃO 

 

1.1 Processo de ocupação do território brasileiro 

 

Portugal praticou no Brasil a política de dividir, para povoar, isto é, 
multiplicou as circunscrições administrativas, tendo em vista provocar 
o seu devassamento territorial e o consequente povoamento. Por 
esse motivo, depois de recorrer à iniciativa particular, criando as 
donatarias, ainda no século XVI fundou as primeiras Capitanias 
pertencentes à própria Coroa, localizando-as em pontos onde 
houvessem malogrado as hereditárias, inclusive por abandono dos 
respectivos titulares (VIANNA, 1966, p. 88). 

 

As diversas atividades exportadoras relacionadas à extração dos recursos 

naturais influenciaram diretamente na ocupação do território brasileiro e na sua 

diferenciação regional, sendo que, isso ocorreu em distintos momentos dessa 

ocupação (FIGUEIREDO, 2016, p. 16). A princípio essa tomada de posse e efetiva 

ocupação do território brasileiro se inicia por meio das estratégias de conquista 

territorial e negociações diplomáticas1 (HERMANN, 2007, p. 19). 

O processo de ocupação urbana no território brasileiro tem sua origem a partir 

do século XVI, no período colonial e durante o Império escravista, ocorrendo 

inicialmente ao longo do litoral (INSTITUTO DE PESQUISA..., 2001, p. 86). De 

acordo com Figueiredo (2016), 

 

A estrutura espacial nas primeiras décadas do Século XIX, refletia, 
desse modo, um País de ocupação concentrada na faixa litorânea, 
cuja base econômica agrária, espacialmente descontínua e 
comandada pelo mercado externo, era marcada por dinâmicas 
pontuais que se reproduziam em diferentes áreas de seu território, de 
forma desintegrada, conforme as condições naturais reagiam à 
participação do Brasil no mercado internacional enquanto produtor de 
bens primários diferenciados (FIGUEIREDO, 2016, p.16, 17). 

 

                                                           
1 Esses aspectos podem ser observados desde o momento inaugural da chegada dos portugueses na 

costa brasileira atlântica, no Século XVI, com a expansão marítima e, a legitimidade do domínio 
português em função do célebre Tratado de Tordesilhas, de 1494, sobre as terras encontradas por 
Pedro Álvares Cabral. 
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Entretanto, o princípio da ocupação do perímetro do litoral atlântico no 

território brasileiro feito pelos portugueses somente ocorreu de fato a partir da 

criação das capitanias hereditárias em meados do século XVI, por D. João III, 

objetivando o controle absoluto sobre estas terras (HERMANN, 2007, p. 21-23). 

Ainda com relação ao controle do território pelos portugueses, Figueiredo destaca 

que, 

 

[...] a Coroa portuguesa teve uma política contínua de defesa 
utilitarista das matas brasileiras, tentando regular, através de 
inúmeros regimentos expedidos até início do Século XIX, o 
desmatamento provocado pela atividade agropecuária próxima ao 
litoral, uma vez que a madeira era particularmente necessária para a 
construção naval e civil, assim como servia de combustível para os 
engenhos (FIGUEIREDO, 2016, p. 13). 

 

Com relação à devastação ambiental que ocorrera nesse período, há de se 

entender que, de certa forma era algo a ser feito, pois considerando a imensidão que 

o território possuía, o processo de ocupação e desbravamento não poderia ocorrer 

de outra maneira senão pelo desmatamento. Apesar de essa ser a lógica de 

ocupação colonial, as áreas afetadas estavam relacionadas ao mercado ultramarino 

(FIGUEIREDO, 2016, p.13). 

A estratégia utilizada na ocupação territorial foi a criação de cidades para 

defesa militar e comercialização (VICENTINI, 2004, p. 63). Durante o processo de 

ocupação, há uma concentração de cidades com adensamento no Saliente 

Nordestino2, Baía de Todos os Santos (BA) e Baía da Guanabara (RJ), além das 

áreas da Baixada Santista, entre outras baixadas (INSTITUTO DE PESQUISA..., 

2001, p. 86). De acordo com Pinheiro (2007), a ocupação do território brasileiro no 

período colonial, 

 

[...] deu-se inicialmente com a implantação de cidades como pontos 
fortificados, a partir do qual se irradia o poder colonizador, 
submetendo as populações indígenas à autoridade política do rei e 
ideológica da Igreja, apropriando e redistribuindo terras, aniquilando 
quilombos e reprimindo o contrabando e forças colonialistas rivais 
(PINHEIRO, 2007, p. 63).   

 

                                                           
2 Área geoestratégica de interesse dos Estados Unidos da América durante a 2ª Guerra Mundial 
correspondida aos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 



 

 
 

25 

Entretanto, após a ocupação da costa litorânea, iniciou-se o avanço para o 

interior das terras brasileiras, com o intuito de explorar a porção central do país na 

busca de metais e pedras preciosas, além do interesse pela captura de indígenas 

para escraviza-los. De acordo com Figueiredo (2016, p. 18), é importante destacar 

que, a exploração de minério no território brasileiro foi um fator de extrema 

importância, pois além de contribuir com o processo de interiorização do país, 

também impactou diretamente o litoral nordestino, acabando com a sua supremacia 

política e econômica conquistada com a exploração da cana-de-açúcar.  

A mineração impulsionou também o avanço em direção ao Rio Grande, em 

função da criação de gado e variados rebanhos que eram destinados a alimentar 

essa população que crescia devido as riquezas das Minas Gerais (HERMANN, 

2007, p. 27). Essa articulação entre litoral e interior contribuiu efetivamente para a 

interiorização e ocupação das terras brasileiras, guiados também pelas margens do 

Rio São Francisco. É importante destacar que naquela época muitos rios foram 

utilizados no processo de interiorização, por serem meios naturais que facilitavam 

esse avanço e possibilitavam a formação de núcleos urbanos em suas margens, 

além de propiciar uma maior utilização do solo por meio da agricultura 

(FIGUEIREDO, 2016, p.17). O autor descreve ainda que, nesse processo de 

ocupação do território a atividade criatória servia para abastecer a região litorânea e 

também como 

 

[...] elemento consolidador de uma forma de ocupação territorial que 
iria marcar o povoamento do interior nordestino e brasileiro, na 
medida em que a criação de gado constituía em si uma atividade de 
subsistência de enorme capacidade de reprodução, mesmo nos 
períodos de refluxo da demanda externa e de crise da produção 
comercial (FIGUEIREDO, 2016, p.17). 
 

Ainda com relação à ocupação do território brasileiro, a partir do século XIX, 

na região do Planalto Paulista e o porto de Santos, ocorre um crescimento urbano 

direcionado pela atividade cafeeira, no qual, esse crescimento segue ao longo do 

traçado das ferrovias (CARDOSO, 1960; SILVA, 2013).  
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Há de se destacar que a expansão da produção cafeeira foi fundamental para 

a redução das atividades econômicas (extrativismo, pecuária e mineração)3 de 

diversas regiões do país. É importante observar que o “deslocamento do café pelo 

Vale do Paraíba Fluminense, até atingir o Planalto Paulista, representou [...] o 

grande movimento inicial de desmatamento contínuo em direção ao interior do País” 

(FIGUEIREDO, 2016, p. 20). 

As primeiras experiências de exploração do território amazônico ocorreram no 

século XVI, resultando assim no início do processo de ocupação da região 

(REZENDE, 2006, p. 23). Sendo que, o principal incentivador para o avanço de um 

contingente populacional na Bacia Amazônica e no Golfão Maranhense, foi a 

extração das drogas do sertão (VIANNA, 1966; CORRÊA, 1987; INSTITUTO DE 

PESQUISA..., 2001; BECKER, 2007; CASTRO, 2008). Portugal foi o principal país a 

se beneficiar com a exploração dos recursos naturais da Amazônia no período de 

ocupação do território brasileiro, sendo que, “a coleta das drogas do sertão foi 

essencial para a conquista da região. Além desta atividade econômica, a política 

pombalina também incentivou o desenvolvimento de atividades relacionadas ao 

comércio e à agricultura” (TRINDADE; TRINDADE JUNIOR., 2012, p. 39), 

principalmente quando o marquês decretou algumas leis que tornavam o índio parte 

integrante da vida colonial, além de determinar que todas as missões passassem a 

ser reconhecidas como vilas e aldeias (WAGLEY, 1957, p. 65). 

Entretanto, é possível que o processo de ocupação da Amazônia tenha 

ocorrido também devido à “expansão da lavoura canavieira, da criação de gado e da 

vontade dos colonos de se estabelecerem com sesmarias ao norte de Pernambuco” 

(REZENDE, 2006, p. 49). 

Com relação à colonização da Amazônia, a região já possuía uma 

concentração de população indígena quando os europeus iniciaram esse processo a 

partir do século XVII (OLIVEIRA; SCHOR, 2008a, p. 16). Entretanto, “a falta de 

unidade linguística e político-social entre os grupos indígenas da Amazônia tornou o 

processo da conquista difícil para os europeus e desastroso para os índios” 

(WAGLEY, 1957, p. 60).  

                                                           
3 Atividades econômicas praticadas na Planície Amazônica, no Cerrado do Planalto Central, na 
Caatinga da Região Semiárida nordestina e nos campos subtropicais da Região Sul do País. 



 

 
 

27 

Nesse período ocorreu a criação do Forte do Presépio, que mais tarde viria a 

ser Belém (OLIVEIRA; SCHOR, 2008a; GONÇALVES, 2008), sendo essa, uma 

estratégia adotada como meio de defesa e conquista do território, contribuindo assim 

com a interiorização dessa vasta região (OLIVEIRA; SCHOR, 2008a, p. 16). Com 

relação à criação das cidades ribeirinhas, Trindade Júnior, Silva e Amaral (2008, p. 

33) afirmam que as mesmas foram criadas ao longo dos principais rios que 

possibilitavam o processo de interiorização, processo esse que ocorreu devido a 

urgência de ocupação e defesa do território Amazônico e, “esta parece ser uma 

condição histórico-geográfica fundamental da produção das cidades ribeirinhas na 

Amazônia, pois ela nos fornece elementos para identificarmos características 

impostas a essas cidades por uma dinâmica de subalternização” (Ibid., p.34). 

 

1.2 Processo de urbanização no Brasil 

 

A urbanização como processo, e a cidade, forma concretizada deste 
processo, marcam tão profundamente a civilização contemporânea, 
que é muitas vezes difícil pensar que em algum período da História 
as cidades não existiram, ou tiveram um papel insignificante 
(SPOSITO, 2005, p. 11). 
 

No Brasil, foi a partir do século XVIII que o processo de urbanização começou 

a se desenvolver de fato, sendo que, foi no século seguinte que a urbanização 

atingiu sua maturidade e, ainda precisou de mais um século para terem as 

características atuais (SANTOS, 1993, p. 19). Maricato (2000), aborda essa questão 

de uma maneira mais esclarecedora quando afirma que,   

 

Considerando o universo das Américas, o Brasil  apresentava 
cidades de grande porte desde o período colonial, mas é somente a 
partir da virada do século XIX e das primeiras décadas do século XX 
que o processo de urbanização da sociedade começa realmente a se 
consolidar, impulsionado pela emergência do trabalhador livre, pela 
Proclamação da República e por uma indústria ainda incipiente que 
se desenrola na esteira das atividades ligadas à cafeicultura e às 
necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 2000, p. 21, 
22). 
 

Segundo Pinheiro (2007, p. 63), foi devido aos interesses comerciais que 

estavam relacionados aos ciclos econômicos (café, algodão e açúcar) que até os 
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anos 1930 começaram a surgir as cidades e o “desenvolvimento da estrutura 

territorial”. 

 No Brasil, entre as décadas de 1930 e 1960, o processo de industrialização 

teve importante influência na consolidação do espaço urbano, sendo que, a marcha 

para o Oeste4 pode ser considerada um dos principais impactos que refletiu desse 

processo. Os grandes centros urbanos, entre os anos de 1960 e 1980, tinham 

interesses políticos que visavam aumentar suas cotas no Fundo de Participação dos 

Municípios. Sendo assim, ocorreu um processo de desmembramento desses 

centros, o qual, foi de extrema significância para o Sertão Nordestino e os eixos que 

se direcionaram para a Amazônia (INSTITUTO DE PESQUISA..., 2001).  

De acordo com Pinheiro (2007, p. 64), após a Revolução de 1930, configurou-

se um sistema de incentivos que atraiu maciçamente os trabalhadores rurais às 

cidades, sendo eles: 

a) A derrubada da oligarquia cafeeira do poder; 

b) Um pacote de incentivos para a industrialização; 

c) O desarmamento dos “exércitos do sertão” (bandos de capangas 

armados chefiados por fazendeiros) que garantiam laços econômicos e 

psicossociais entre agregados, colonos e cativos ao senhor da terra; 

d) A criação de legislação trabalhista aplicável somente às áreas urbanas. 

Além dos motivos citados acima, também aconteceram outras razões que 

influenciaram na decisão da população rural migrar para as cidades, como por 

exemplo, a queda da mortalidade5 (DAVIS, 1977; SANTOS, 1993) e a construção de 

uma rede de rodovias interligando as regiões do país (PINHEIRO, 2007). De acordo 

com Brito e Pinho (2012), 

 

As mudanças profundas que passaram a sociedade e a economia 
brasileira, a partir dos anos trinta do século passado só se 
consolidaram com o acelerado processo de crescimento da 
economia urbano-industrial e com a expansão dos sistemas de 
transporte e comunicações, que têm início na década de cinquenta, 

                                                           
4 Avanço de frentes pioneiras entre o norte do Paraná e o centro de Goiás 
5 A queda acentuada da mortalidade teve forte influência nos movimentos migratórios campo/cidade. 
Essa queda se deu em função das campanhas de vacinação, ampliação do acesso à rede pública de 
água, atendimento básico para as gestantes e evolução do nível escolar materno. 
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em especial, na sua segunda metade, com o Plano de Metas, no 
governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) (BRITO; PINHO, 2012, 
p. 6). 

 

É possível considerar que um dos principais agentes que influenciaram no 

processo de urbanização brasileiro foi a modernização do campo, pois o mesmo 

colaborou com a expulsão da população rural para as cidades (TEIXEIRA, 2005), 

causando assim, consideráveis alterações estruturais na economia e na sociedade 

(BRITO; PINHO, 2012). 

Desta maneira, nas cidades, nos anos de 1930 até 1970, houve o surgimento 

de um exército de mão de obra que se torna acessível para a economia capitalista 

industrial, que são as populações que saíram do campo, e que se disponibilizaram a 

trabalhar nos centros urbanos por baixos salários (PINHEIRO, 2007, p. 64). 

No Brasil, em meados do século XX, mais precisamente desde o fim da 

segunda guerra mundial, o processo de urbanização tem se acentuado, pois é nesse 

momento que parte da população rural migra para as cidades (DEÁK; SCHIFFER, 

1999; UGEDA JÚNIOR, 2014). Nesse período o Brasil possuía 63,84% de sua 

população habitando nas áreas rurais, enquanto que sua população urbana era de 

36,16%. 

Atualmente, de acordo com o IBGE (2010), a população brasileira que vive 

nas áreas urbanas soma pouco mais de 160 milhões de habitantes, enquanto que 

nas áreas rurais a somatória de habitantes está em torno de 30 milhões (Gráfico 1). 

No entanto, apesar do maior número de habitantes viver nos centros urbanos não 

significa que o país é totalmente urbanizado, porém, é possível considerar que o 

Brasil possui caráter urbano (DEÁK; SCHIFFER, 1999).  
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Gráfico 1 – População brasileira nos censos demográficos (1950 a 2010). 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). 

 

Entre os anos 1980 e 1993, novas áreas urbanas surgiram nos estados de 

Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, configurando uma ocupação de forma esparsa 

e em grandes dimensões, ocorrendo de maneira diferente das frentes pioneiras da 

década de 1930. Pois naquele período, quando as cidades foram criadas, ocorria um 

adensamento urbano por contribuição da população que emigrava do campo, 

diferentemente do que ocorreu na Amazônia (INSTITUTO DE PESQUISA..., 2001). 

Com relação à Amazônia, é importante observar que o favorecimento da 

expansão da fronteira agrícola iniciada no Sudeste, contribuindo com a implantação 

de núcleos urbanos, de certa forma foi uma das estratégias utilizadas pelo governo 

para a ocupação em definitivo desse vasto território (BECKER, 2013). Ainda de 

acordo com a autora, 

 

Os núcleos urbanos foram as pontas de lança para a ocupação do 
território, pequenos aglomerados com poder mais simbólico do que 
efetivo, mas que garantiram sua posse. Serviram de apoio a 
incursões fluviais para explorações na floresta em busca de riquezas, 
bem como de entrepostos para a circulação no grande rio (BECKER, 
2013, p. 11). 

 

De acordo com Oliveira e Schor (2008b, p. 17), é a partir do final do século 

XIX que ocorre de fato o surgimento do processo de urbanização da Amazônia, o 

qual, se dá por meio da exploração do látex, intensificando a ocupação de algumas 
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áreas deste vasto território que mais tarde se transformariam em vilas e depois em 

cidades. Para esse período Wagley (1957) destaca que: 

 

De 1900 a 1912 o Vale do Amazonas deteve praticamente o 
monopólio da produção de borracha. Durante esse período o Vale foi 
fabulosamente próspero. Houve uma tremenda e dramática corrida 
ao “ouro líquido”; foi uma verdadeira arremetida pela posse de 
florestas de seringueiras. Inúmeros habitantes do nordeste do Brasil, 
onde as secas ocorriam cada dez ou doze anos, causando a morte 
de milhares de pessoas pela sede, pela fome, pelas doenças, ou 
obrigando-as a emigrar, fugiram em busca da Amazônia onde iam 
trabalhar como seringueiros (WAGLEY, 1957, p. 76). 

 

Porém, vale destacar que “o ciclo da borracha não contribuiu para a melhoria 

do nível de renda das populações locais que eram e continuaram sendo muito 

pobres” (OLIVEIRA; SCHOR, 2008b, p. 17), pois apesar de toda ostentação de 

riqueza e prosperidade naquele momento, ocorre a queda da economia da borracha 

na Amazônia depois de 1912, tornando muitas das pequenas cidades dessa região 

debilitadas economicamente, causando um novo movimento migratório de 

população para outras regiões em busca de trabalho, fazendo com que a região 

retornasse ao marco zero, voltando a ser vista como isolada e atrasada (WAGLEY, 

1957, p. 82-83). 

De acordo com Oliveira (2014, p. 3), essa crise que se instalou com a quebra 

econômica do ciclo da borracha não pode ser considerada generalizada, pois o 

movimento migratório de nordestinos para suas regiões de origem contribui para a 

redução no consumo das fontes de alimentos, aumento e diversificação da produção 

extrativista e liberação da mão de obra dos seringais para a pequena agricultura de 

várzea. Desta maneira, há uma melhora na condição de vida da população pobre, 

principalmente as que vivem nas florestas, pois “a borracha levou à destruição, mas 

também criou os mecanismos da resistência e de reconstrução”. 

 

1.3 Produção do espaço urbano na Amazônia: uma abordagem sobre a 

Floresta Urbanizada 

 

A história da ocupação da Amazônia é marcada por uma economia 
baseada na exploração de certos recursos naturais que formavam o 
sistema predominante de produção em cada período. Esses períodos 
podem ser considerados ciclos econômicos, como o boom das 
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“drogas dos sertões” e o “boom da borracha”, que compartilham as 
seguintes características: (1) baseiam-se em um sistema extrativo de 
produção de recursos naturais, (2) eles repousam em uma base 
econômica frágil e (3) são marcados por períodos de prosperidade e 
declínio devido à mudança de demanda por esses produtos florestais 
ou ao seu esgotamento econômico. Cada ciclo econômico está 
associado a fluxos e refluxos populacionais, resultando em dinâmicas 
demográficas afetadas tanto pelos fluxos migratórios internos quanto 
pela imigração de pessoas de outras regiões, e também pelo 
deslocamento e desaparecimento de populações indígenas, 
refletindo mudanças nos processos de migração, ocupação territorial 
e exploração de produtos florestais naturais valorizados pelo 
mercado (ALENCAR, 2010, p. 54). 

 

Em acordo com essa afirmação, Gomes (2018, p. 130) destaca que a 

construção da história econômica da Amazônia está atrelada à exploração dos 

recursos naturais e possui seus altos e baixos, constituídos pela prosperidade 

destes ciclos econômicos e as subsequente recessões.  

No início do século XVII é implantada a cidade de Belém, com a função de 

servir como ponto de defesa do território contra as pretensões de invasão de outros 

países (Holanda, Inglaterra e França), e também, como ponto de penetração e 

conquista do território. Belém foi criada em posição estratégica, objetivando o 

acesso e domínio do vale amazônico e do litoral. Os primeiros núcleos de 

povoamento da Amazônia são originários das expedições militares e núcleos junto 

aos fortes (CORRÊA, 1987). 

Entre os séculos XVII e XVIII, há ocorrência de expansão de fortes, criação de 

aldeias missionárias e uso da mão-de-obra indígena6. Ainda nesse período, Portugal 

objetivava a procura, coleta e comércio das especiarias (CORRÊA, 1987). A 

princípio, o ciclo das drogas do sertão se dá nesse momento, no qual a região 

Amazônica começa a abastecer o mercado europeu com seus produtos extraídos da 

natureza, seja de origem vegetal ou animal (GOMES, 2018, p. 130). 

Ao longo da expansão territorial, ocupação e exploração extrativista, foi criada 

a cidade de Manaus7 em 1669, com o intuito de demonstrar presença lusitana e fixar 

o domínio Português na região Amazônica. A implantação da rede urbana ocorreu 

                                                           
6 Controle sobre indígenas em função da economia extrativista. 
7 Teve início com a construção do Forte da Barra de São José, idealizado pelo capitão de artilharia, 
Francisco da Mota Falcão, em 1669, data que foi convencionada a usar como o nascimento da 
cidade. 
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ao longo dos rios, e sua organização espacial também teve a contribuição das 

atividades vinculadas às drogas do sertão (CORRÊA, 1987). 

Em meados do século XVIII ocorre de maneira mais breve um 

desenvolvimento da vida econômica e urbana, tendo como principal responsável a 

Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, criada em meados do século XVIII8 e 

que estava sob a proteção e interesse do Primeiro Ministro português Marquês de 

Pombal. Nesse período acontece a expansão das atividades produtivas em áreas 

economicamente incorporadas, e política colonial de Portugal nos pequenos núcleos 

preexistentes. As relações entre os núcleos de povoamento eram intensificadas pela 

circulação de produtos de matéria prima (borracha), bens de consumo (charque, sal, 

açúcar, cachaça, café, farinha e fumo) e instrumentos de trabalho para atividades 

extrativistas, ocasionadas devido o sistema de aviamento9  (CORRÊA, 1987). 

Entretanto, de acordo com Corrêa (1987), entre o final do século XVIII e 

meados do século XIX tem-se início a estagnação econômica e urbana, que ocorre 

devido a influência da Revolução Industrial e a depreciação dos produtos tropicais 

da Amazônia na Europa. Nas palavras de Gomes (2018), 

 

[...] a economia das drogas do sertão enfrentou muitos problemas 
relacionados com a realidade socioeconômica da colônia. O 
comércio era severamente limitado pelas circunstâncias da 
produção, como por exemplo, a irregularidade das quantidades 
extraídas de um ano para o outro. Além disso, o comércio no Pará 
acontecia inteiramente em uma base de longo prazo, visto que os 
produtores raramente tinham grandes estoques armazenados, uma 
vez que eram produtos perecíveis e, como hoje, a coleta era rarefeita 
(GOMES, 2018, p. 136). 

 

Ocorre assim, a paralisação da expansão agrícola, a diminuição do 

crescimento urbano e perda de população urbana. Isso ocasiona a diminuição da 

arrecadação tributária, que vai impactar diretamente nos serviços urbanos prestados 

pela má administração pública (CORRÊA, 1987). 

Em meados do século XIX, a rede urbana amazônica é caracterizada por um 

padrão espacial predominantemente ribeirinho, acompanhando o eixo do rio 

Amazonas e alguns de seus afluentes. Ao final da Primeira Guerra Mundial, 

                                                           
8 Período de fundação da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, futura Ponta de Pedras. 
9 Aviamento é um termo criado no ciclo da borracha na Amazônia, que significa sistema de 
adiantamento de mercadorias a crédito. 
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acontece a expansão do extrativismo da borracha e a criação de pequenos núcleos 

de origem rural, distantes dos rios, em áreas de terra firme, tendo como acesso 

picadas abertas na mata ou estradas carroçáveis. Pequenos agricultores de origem 

nordestina são responsáveis pelo surgimento de pequenos núcleos rural-urbano na 

Amazônia. Na Amazônia, esse tipo de ocupação urbana se tornou uma prática, onde 

ocorre uma hierarquização dos núcleos urbanos (agrovilas, agrópolis e 34iference) 

(CORRÊA, 1987). Oliveira (2014) destaca que foi imprescindível intervir no espaço 

amazônico por meio das grandes obras de infraestrutura10, objetivando sua provável 

utilização para a reprodução do capital, mesmo que ocorresse por um curto período. 

O autor afirma ainda que, 

 

Essa ação é reforçada na década de 1960, com a ditadura militar que 
estabeleceu modificações significativas na malha urbana da 
Amazônia. Esta política atraiu grandes empresas nacionais e 
estrangeiras, incentivou projetos agropecuários, minerais, 
madeireiros e industriais, concomitante ao processo de produção 
controlada do espaço por meio do fluxo migratório e da política de 
colonização. Além disso, o Estado também construiu a infraestrutura 
básica necessária para sua instalação como estradas, portos, 
ferrovias e rede de comunicação (OLIVEIRA, 2014, p. 3).  

 

Nesse sentido, Becker (2013) explica que, por meio da geopolítica de um 

governo militar, o Estado implantou uma fronteira urbana na Amazônia, pois devido 

aos grandes projetos e obras desenvolvidos nessa região é que se deu o surgimento 

dos novos núcleos urbanos, muitas vezes com surgimento espontâneo motivado 

pela mão de obra oriunda de outras regiões do país. Sendo que, esses núcleos 

urbanos serviam de residências para os trabalhadores, locais de articulação e 

conectividade da região e do país, além de, concentrar os serviços básicos e 

recursos necessários à população. É possível afirmar que esses “núcleos urbanos 

foram elementos intrínsecos ao processo de colonização na Amazônia” (BECKER, 

2013, p. 17). 

                                                           
10 O Estado Desenvolvimentista, principalmente no período da ditadura militar (1964-1985), foi 
responsável pelos investimentos de infraestrutura, além, de estabelecer políticas que realizassem 
certos propósitos, como por exemplo, o controle de excedente demográfico e criação em 1970 do 
Plano Nacional de Integração (PIN) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA); incorporação da Amazônia ao mercado de consumo de produtos industrializados e de 
matérias-primas, criando-se a rodovia Belém-Brasilia (1960), e mais tarde, as rodovias (BR-364) para 
Porto Velho (1960-1961), Cuiabá-Santarém (BR-163) para Santarém (1973), a Transamazônica (BR-
230), ligando os estados da Paraíba e Amazonas (1971-1974) e em 1973 a Perimetral Norte (BR-
210). 
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Na década de 1970 na Amazônia, o governo federal disseminou as migrações 

oriundas de todo o país, no intuito de incentivar a ocupação desse território, além de, 

um conjunto de políticas econômicas (cobrança de menos impostos ou de sua não 

cobrança), visando o aquecimento econômico, principalmente com capitais 

exógenos. Entretanto, para a década de 1990, o movimento migratório já não tem 

sua origem de maneira geral por todo o país, mas sim, na própria região (TAVARES, 

2011, p. 119).  

Segundo Machado (1999, p. 13), no final do século XX, a retração do governo 

federal com relação aos projetos de financiamento e expansão dos projetos de 

infraestrutura foram paralisados aos poucos, sendo esses considerados alguns dos 

fatores que influenciaram nas mudanças populacionais da Amazônia. De acordo 

com Becker (2005),  

 

No final do século XX, houve, portanto, impactos negativos, mas 
também mudanças estruturais e novas realidades geradas na 
fronteira, a qual tomo como espaço não plenamente estruturado e 
por isso mesmo capaz de gerar realidades novas. Dentre as 
mudanças, destaca-se a da conectividade regional, um dos 
elementos mais importantes na Amazônia. Não se trata apenas das 
estradas, elementos que contribuíram para depredação dos recursos 
e da sociedade, mas sim, sobretudo, das telecomunicações, porque 
a rede de telecomunicações na Amazônia permitiu articulações 
locais/ nacionais, bem como locais/ globais. Outra mudança 
importante é a da economia, que passou da exclusividade do 
extrativismo para a industrialização, com a exploração mineral e com 
a Zona Franca de Manaus, que foi um posto avançado geopolítico 
colocado pelo Estado na fronteira norte, em pleno ambiente 
extrativista tradicional. Há problemas na Zona Franca, mas hoje ela é 
grande produtora não só de bens de consumo duráveis, como da 
indústria de duas rodas, de telefonia e mesmo de biotecnologia 
(BECKER, 2005, p. 73). 

 

Sendo assim, o que ocorreu na Amazônia não foi diferente do que aconteceu 

em todo o país, demonstrando que essa região, diferentemente dos anos sessenta 

(BECKER, 1996), momento em que a borracha dava destaque a esse vasto território 

devido sua valorização pelo mercado internacional (MACHADO, 1999, p. 19), “se 

constituiu numa selva urbanizada e industrializada, e a sociedade civil se organizou 

como nunca antes verificado” (BECKER, 1996, p. 224). 

As maiores taxas de urbanização do país entre os períodos dos anos 1970 a 

2000 ocorreram na Amazônia (BECKER, 2013). De acordo com o Censo 
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Demográfico do IBGE 2010 (INSITUTIO BRASILEIRO..., 2010)11, a população 

urbana para a Amazônia Legal no ano de 1970 era de 2.623.757 habitantes, 

enquanto que, para o ano de 2010 essa região atingiu a soma de 17.654.117 

habitantes urbanos. Se comparada a população dessa região entre os anos 1970 e 

2010, o ano de 1970 tinha pouco menos de 15% de habitantes com relação a 

população total do ano de 2010 (Gráfico 2). Ou seja, em quarenta anos a população 

urbana amazônica aumentou em 572,86%, tendo em vista que, para esse mesmo 

período, o aumento populacional urbano brasileiro foi menor, atingindo uma soma de 

208,89%. Segundo Costa et al. (2012), nas cidades de Belém e Manaus, no 

Território de Rondônia, Sul do Pará entre outros, este crescimento populacional da 

Amazônia foi mais evidente.  

 

Gráfico 2: Porcentagem da população urbana do Brasil e da Amazônia Legal. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

 

A geração de empregos, renda e serviços na região, é considerada baixa, 

pois há poucos setores de produção agregado em cadeias produtivas, o que 

contribui para o aumento de pessoas desempregadas ou com empregos informais 

(BECKER, 2013). Isso demonstra a necessidade de políticas públicas sociais 

direcionadas a essa população, principalmente no que diz respeito à área 

                                                           
11 Ver em séries temporais no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/series-temporais/series-temporais/ 
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educacional e de formação profissional (BRASIL, 2018). Nessa região há um 

predomínio da economia informal, sendo o termo conhecido e utilizado pelos setores 

administrativos, legislativos e judiciais local (RODRIGUES; BORGES, 2012). Na 

Amazônia, a maioria dos empregos formais da população é destinada ao 

funcionalismo público (BECKER, 2013). Com relação à dependência econômica e 

ou de benefícios do Estado, Costa et al. (2012), afirmam que, 

 

Cada vez mais, uma parte significativa destas economias é 
associada aos programas federais de transferência de recursos, tais 
como “bolsa família”, a qual representa a principal fonte de renda 
para muitas famílias que vivem em várias pequenas cidades da 
região e caracterizadas por um setor informal crescente e por 
distinções entre o rural/urbano imprecisas (COSTA et al., 2012, p. 
60). 

 

A população da Amazônia continua crescendo, e isso, demanda 

investimentos em equipamentos e infraestrutura urbana na região. Contudo, a falta 

de investimentos financeiros ou prioridades inapropriadas feitas pelo poder público, 

tem mantido a região carente destes serviços (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p. 90). 

De acordo com Sousa e Binsztok (2012, p. 1), está ocorrendo também um 

investimento massivo em construções de estradas e hidrelétricas realizados na 

Amazônia nas últimas décadas, ocasionando efeitos negativos à diversidade 

(biológica, social e cultural) local, “que é traduzida no embate entre um modo de vida 

tradicional e outro proporcionado pelo capitalismo cada vez mais selvagem”. 

Inclusive, uma das questões que devem ser constantemente debatidas, é a questão 

da política ambiental para esse território de florestas e rios que abrigam muitas 

vezes de maneira precária populações urbanas. Para Chagas, Santos e Silva 

(2016), 

 

Uma das lacunas da política ambiental diz respeito às 
particularidades dos problemas urbanos na Amazônia. Via de regra, 
sua existência é negligenciada pelos mitos que percebem a região 
como um espaço verde vazio, habitado por populações indígenas e 
ribeirinhas ou fronteira agropecuária. No entanto, a Amazônia possui 
uma população de 25 milhões de habitantes, dos quais 72,6% 
concentrados em núcleos urbanos. Esses dados revelam a força da 
questão urbana e fortalece a tese de que a Amazônia é uma floresta 
urbanizada a ser protegida, mas também a ser humanizada 
(CHAGAS; SANTOS; SILVA, 2016, p. 127-128). 
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Tavares (2011) reforça essa discussão ao mencionar que em pleno século 

XXI ainda ocorre um modelo de desenvolvimento econômico que não está atento 

para os problemas socioeconômicos e ambientais da Amazônia. Para Oliveira (2004, 

p. 9), “a questão ambiental não é um problema das populações locais, por isso essa 

população não pode assumir o ônus das soluções quase sempre preconizadas de 

fora”. Reforçando a afirmação de Chagas, Santos e Silva (2016), também para 

Castro (2008, p. 9), praticamente 70% da população amazônica vive em cidades, 

demonstrando assim a necessidade dessa região ser vista como urbana de fato. No 

entanto, com relação ao tipo de estrutura que mais se assemelha a um caráter rural-

urbano seja talvez o que contrarie essa afirmação. 

Desde a década de 1980, Becker (1985, passim) já demonstrava em suas 

pesquisas que os modelos de urbanização na Amazônia ocorriam de diversas 

formas, sendo: a) urbanização espontâneo; b) urbanização dirigida; c) urbanização 

dos grandes projetos; d) de urbanização em áreas tradicionais (Quadro 1).  

 
Quadro 1:Modelos de urbanização na Amazônia. 

Modelo de urbanização 
espontâneo 

Característico da Amazônia Oriental em áreas onde a ação 
do Estado é indireta, onde domina a apropriação privada das 
terras por empresas de grupos econômicos ou fazendeiros 
individuais, cujas relações de trabalho se fundamentam em 
forte mobilidade, sendo do tipo assalariado combinado, 
respectivamente, com trabalho mecanizado e com 
pagamento de renda, restando pouco espaço para o 
campesinato. 

Modelo de urbanização 
dirigida pela colonização 
particular e pelo Estado 

Colonização planejada e executada diretamente pelo Estado 
ou companhias colonizadoras, baseada na filosofia do 
urbanismo rural do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), que prevê um sistema de núcleos 
urbano-rurais hierarquizados a partir de Rurópolis, polo de 
desenvolvimento rural integrado para uma área de influência 
constituída de agropolis e agrovilas. 

Modelo de urbanização 
dos grandes projetos 
privados 

Projetos de grande escala, distantes, interessados em 
investimentos de longo prazo na terra, e na produção 
principalmente de gado e madeira efetuando por vezes 
investimentos experimentais com outros recursos. 

Modelo de urbanização 
em áreas tradicionais 

Áreas onde a expansão de frentes e o crescimento das 
capitais estaduais não foi suficientemente dinâmico para 
alterar o padrão tradicional de um centro regional 
comandando a rede de povoados de uma artéria fluvial. 

Elaborador pelo autor a partir de Becker (1985), 2019. 
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A partir dos anos 1960, o processo de expansão capitalista causou algumas 

transformações no espaço urbano da Amazônia, como por exemplo nas formas de 

urbanização (TRINDADE JUNIOR et al., 2011, p. 118). Seguindo essa lógica, e se 

baseando nos modelos de urbanização na Amazônia propostos por Becker (1985), 

Trindade Junior et al. (2011), reforçam o discurso da autora e, acrescentam que nas 

cidades da Amazônia localizadas às margens de rios, os padrões espaciais de 

ocupação predominantes são, o padrão ribeirinho (direcionado pelo rio), o padrão 

espontâneo (construção aleatória devido a interesses de apropriação espacial), o 

rodoviário (direcionado pela circulação rodoviária), e padrão pré-definido (na maioria 

das vezes, loteamentos privados ou públicos) (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Padrão de ocupação espacial das cidades ribeirinhas da Amazônia. 

Ribeirinho A evolução do espaço urbano da cidade ocorre tomando 
como referência o direcionamento dado pelo rio 

Espontâneo Ocorre quando há evolução da malha urbana sem nenhuma 
referência espacial mais específica, inclusive da via fluvial, 
sendo geralmente associado a interesses mais particulares 
de agentes privados e às necessidades básicas da 
população, como a moradia 

Rodoviário Que consiste em um padrão cuja dinâmica de apropriação do 
espaço está direta ou indiretamente relacionada à circulação 
rodoviária, ou seja, definido e direcionado pelas estradas 
principais ou vicinais 

Modelo de urbanização 
em áreas tradicionais 

Consiste em um padrão de ocupação do espaço com base 
em loteamentos públicos ou privados. 

Adaptado de Trindade Júnior et al. (2011, p. 123). 

 

É fato que no Brasil, o processo de urbanização tirou muitas pessoas do 

campo para habitar as cidades, inclusive na Amazônia, na qual, algumas populações 

rurais ribeirinhas deixam seus locais de origem em direção às cidades, motivados 

pela busca por melhores condições de trabalho, estudo, saúde, melhor qualidade de 

vida, entre outros (CASTRO, 2008; COSTA; BRONDIZIO, 2009), e, 

independentemente de sua origem ou residência, a constituição garante esses 

direitos a todo cidadão (SOUZA; CAÑETE, 2010, p. 11). Os autores (Ibid.), de 

maneira complementar esclarecem que, 
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 [...] os motivos pelos quais os moradores do meio rural mudam para 
a cidade não se referem à busca aos equipamentos considerados 
urbanos, representa a necessidade aos serviços públicos básicos 
que deveriam ser disponibilizados a toda população do município, 
independentemente da localização onde reside, pois se trata de um 
direito garantido constitucionalmente a todo cidadão brasileiro 
(SOUZA; CAÑETE, 2010, p. 11). 

 

Souza e Cañete (2010, p. 11) explicam que, “morar na cidade não representa 

garantia de acesso a todos os serviços públicos”. Muitas vezes não há melhora na 

condição de vida de alguns moradores, sendo que, em alguns casos os locais que 

serão ocupados por esses migrantes são áreas que alagam periodicamente e, 

praticamente não existe um acesso adequado aos serviços de saneamento básico, 

entre outros problemas (VALOTA, 2015; VALOTA; COSTA, 2016). Na maioria das 

vezes, esses locais estão localizados nas periferias das cidades e são identificados 

por áreas periurbanas, pois possuem características ou relações que transitam entre 

o rural e o urbano (NUNES, 2008). 

Desta maneira, a Amazônia é uma região que precisa ser compreendida 

numa lógica global, na qual, a analise vai além da sua contextualização histórica, 

objetivando principalmente analisar as relações espaciais presentes (TRINDADE 

JUNIOR et al., 2011; COSTA et al., 2015). De acordo com Edna Castro (2008), é 

possível afirmar que, 

 

As cidades na Amazônia sempre tiveram importância para o 
desenvolvimento regional. De início eram cidades portuárias, onde 
Belém e Manaus serviam como portos de exportação para o exterior. 
O local de produção eram os seringais, enquanto as cidades 
exerciam a função comercial, o que caracteriza o urbano na 
Amazônia como local de fluxos econômicos, função adquirida no 
período da borracha (CASTRO, 2008, p. 18). 

 

Na Amazônia, muitas cidades estão localizadas no meio da floresta, e em 

muitos casos nascem e crescem margeadas por grandes rios (CASTRO, 2008), 

sendo que, em determinadas situações, algumas cidades crescem de costas para 

esses rios (GONÇALVES, 1989), mudando suas características locais com aterros 

nas áreas de várzea, além mudar a função natural de drenagem dos igarapés para 

canais condutores de esgoto e lixo (OLIVEIRA, 2004; VALOTA, 2015). A ausência 

de saneamento básico compromete a saúde da população, aumentando o índice de 
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doenças endêmicas nas cidades. Soma-se a isso a fraca infraestrutura ofertada 

(SOUZA; CAÑETE, 2010, p. 11).  

Trindade Junior. (2010, 2013a, 2015), destaca que, com relação à floresta, as 

cidades da Amazônia podem ser observadas por dois pontos de vista diferentes, 

sendo eles analisados como “tipos ideias” de cidades, identificados por “cidades da 

floresta” e “cidades na floresta”12 (Quadro 3). As cidades da floresta e sua população 

possuem uma relação muito estreita com o rio e a floresta (TRINDADE JUNIOR; 

SILVA; AMARAL, 2008; TRINDADE JUNIOR, 2010, 2013a, 2015), possuindo um 

ritmo de vida mais lento, típico de cidade rural e, característico de cidade pequena, 

sendo que, até meados do século XX as cidades da floresta predominavam na 

região Amazônica (TRINDADE JUNIOR, 2010, 2013a, 2015). Com relação às 

cidades na floresta, o autor informa que, nestas, ocorrem pouca integração com os 

elementos da floresta, os quais, na concepção da vida urbana são específicos para 

exploração econômica. Estas cidades possuem forte articulação com áreas que vão 

além da região, como por exemplo, uma economia voltada para o mundo global. 

 

Quadro 3: “Tipos ideais” e atributos da forma urbana na Amazônia. 

ATRIBUTOS  CIDADES NA FLORESTA  CIDADES DA FLORESTA 

Circulação  Rodoviária, ferroviária, aeroviária  Fluvial, ferroviária 

Tempo  Técnico-científico e informacional  Lento 

Relações  Organizacionais  Orgânicas 

Práticas 
Econômicas  

Mercantis, corporativas  
Tradicionais, de subsistência e 
solidárias 

Inserção  Nacional, global  Local, regional 

Valores  Estandardizados  Enraizados 

Modo de Vida  Sociedade urbana  Sociedade rural 

Natureza  Recurso, simulacro  
Recurso, lazer, circulação, 
simbolismo 

Entorno  Distanciamento  Proximidade 

Ecossistema  Impactado  Potencializador 

Fonte: Trindade Júnior (2013b). 

 

                                                           
12 A expressão “cidade na floresta” já é utilizada pelos professores José Aldemir de Oliveira, Edna 
Castro e Saint-Claire Trindade Júnior. 
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Porém, a definição a respeito de cidades da floresta e na floresta não se limita 

a uma cidade ou outra, podendo ocorrer um hibridismo entre essas duas 

características de cidades no mesmo município, como por exemplo, no caso do 

município de Barcarena.  

Em pesquisa desenvolvida por Carmo (2015), abordando questões referentes 

às contradições na definição determinada pelo IBGE sobre espaço rural ou urbano 

no município de Barcarena, localizado no estado do Pará, é evidenciado o que 

Trindade Jr. Chama de “cidades da floresta” e “cidades na floresta”. Especificamente 

nesse caso, é possível observar que Barcarena possui essas duas características de 

cidades em localidades diferentes do município, sendo Barcarena-sede, 

popularmente denominada de Velha Barcarena, identificada pelo IBGE como área 

urbana, possuindo características típicas de cidades da floresta, possuindo estreita 

relação com o rio e a floresta, onde predomina a informalidade. Com relação à outra 

área do município que possui claramente um perfil de cidade na floresta, é 

destacado pela autora a Vila dos Cabanos, identificada pelo mesmo instituto como 

área rural, mas que possui infraestrutura semelhante às grandes cidades, além de 

estar desvinculada da floresta. De acordo com a autora (2015),  

 

Barcarena-sede se caracteriza como uma cidade da floresta, 
usualmente possui as mesmas características que as outras 
pequenas cidades da Amazônia, a mesma não foi usada para 
agregar a modernização do espaço e principalmente pela realidade 
socioespacial estar longe ser considerada justa, por se tratar de um 
município que tem como base econômica a atividade proveniente da 
indústria. Em contraponto a Vila dos Cabanos se caracteriza como 
uma cidade na Floresta, porque ela não somente possui toda a 
modernização e infraestrutura, mas principalmente por estar 
articulada a áreas externas à região, além de não ter nenhum vínculo 
com os recursos da floresta. Os modos de vida que estão presentes 
na Vila dos Cabanos refletem muito mais uma negação à antiga 
realidade que estava ligada aos costumes tradicionais da vida do 
caboclo (CARMO, 2015, p. 96). 

 

Em pesquisas mais recentes, Trindade Junior (2015), sugere a necessidade 

em se pensar as “cidades para a floresta”, devido a uma sociedade urbana 

amazônica que vive uma urbanização difusa, na qual, os espaços produzidos pela 

sociedade se tornam alheios ao que realmente a floresta tem a oferecer, como por 

exemplo, no que diz respeito às questões ecológicas e culturais. Nesse sentido, é 

fundamental pensar as cidades amazônicas de maneira que não seja uma 



 

 
 

43 

reprodução de modelos de outras regiões e, tão pouco que seja pensada visando 

somente o ritmo de vida local com suas práticas tradicionais. É de extrema 

importância pensar as cidades para a floresta no seu contexto de biodiversidade e 

sociodiversidade numa junção com a urbanodiversidade, sendo essa última melhor 

esclarecida pelo autor da seguinte maneira: 

 

Trata-se de uma diversidade urbana que se revela empiricamente 
não apenas por diversos tipos de cidades e pela existência de 
múltiplos tipos de urbanização, decorrentes normalmente de 
processos originados externamente à região, mas, também, por 
formas complexas de espaços que indicam a hibridização de 
relações, resultado de contatos e interações em face desses 
movimentos de diferentes naturezas que chegam de fora e que se 
mesclam aos que nela são originados, revelando espaços residuais e 
de resistências (TRINDADE JUNIOR, 2015, p. 104). 

 

Independentemente se as cidades são analisadas como sendo da floresta ou 

se estão somente localizadas dentro dela, na atualidade é possível observar que o 

desenvolvimento das tecnologias, assim como no mundo todo, também já atingiu 

estas cidades, mesmo que de maneira mais tímida13. Oliveira (2004), descreve esse 

avanço tecnológico nas cidades da (na) floresta da seguinte maneira: 

 

Nas últimas décadas do século 20, a vida nas cidades da Amazônia 
mudou de modo significativo. Mesmo nas pequenas cidades, em 
pouco mais de uma geração, as informações tornaram-se mais 
ágeis, pois os lugares foram atingidos por dimensões das técnicas 
que possibilitaram maior circulação de ideias e acesso “a 
modernização” (OLIVEIRA, 2004, p. 5). 
 

Nesse sentido, é possível perceber que o avanço ocasionado na região 

Amazônica vai muito além da conexão originada pelas hidrovias e rodovias, pois 

notadamente o acesso às redes de telecomunicações possibilitaram um amplo 

avanço e estreitamento nas relações entre as cidades amazônicas e também com o 

restante do mundo.  

                                                           
13 Meio técnico-científico informacional (ver Trindade Jr., 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

DAS PEQUENAS CIDADES BRASILEIRAS AO CONTEXTO 

AMAZÔNICO 

 

Inicialmente queremos chamar atenção para a seguinte afirmação: a 
ideia de cidade é clara para todos, diferentemente da ideia de 
urbano. No entanto, o conceito de cidade é obscuro. Como um 
conceito pode açambarcar desde cidades pequenas, de 2.000 
habitantes, até cidades que abrigam milhões e milhões de 
habitantes? Como pode se referir a um objeto que se apresenta com 
características bem distintas e, que por isso, exige, frequentemente, 
o complemento de um adjetivo, a exemplo de: cidade de fronteira, 
cidade grega, cidade colonial, cidade medieval, cidade portuária, 
cidade turística, cidade mineradora, cidade industrial?  Como pode 
se colocar como conceito, o que implica em ser reflexo de um objeto 
– segunda observação – quando esse objeto se apresenta múltiplo e 
variável? (LENCIONI, 2008, p. 114-115). 

 

 A partir da citação da professora Sandra Lencioni, na qual, é feita uma crítica 

construtiva e, esclarece que utilizar o conceito de cidade para explicar as múltiplas 

variações de tal objeto é uma questão um tanto complexa, pois com essa mesma 

finalidade se faz necessário adjetivar as diversas cidades com características 

específicas. Como reflexo disso, o adjetivo toma para si o direito de ser conceito. 

Desta maneira, nesse capítulo a discussão a ser abordada caminhará na direção 

das pequenas cidades e, finalizará com as pequenas cidades ribeirinhas da 

Amazônia. 

 

2.1 As pequenas cidades no Brasil 

 

De maneira simplificada, é possível compor um quadro geral da 
cidade a partir da consideração de algumas dimensões 
fundamentais, para além da dimensão organizativa ou institucional. A 
cidade teria, assim, outras dimensões a serem compreendidas: 
populacional, econômica, morfológica, política, cultural, imaginária 
(BARROS, 2007, p. 49). 

 

A maneira pela qual ocorreu a apropriação do território nacional é 

representado pelas cidades, fato esse que ocorreu ao longo da história. É importante 

observar que as cidades formam uma rede urbana, pois possuem áreas territoriais e 
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populações de tamanhos variados, além, de possuírem diferentes relações e 

representatividade no território (MOREIRA JUNIOR, 2013, p. 25). 

Nas cidades dos países menos desenvolvidos, destaca-se um sistema urbano 

precário (habitação, transporte, condições de trabalho, saneamento) que contrasta 

com uma estrutura (concentração populacional, infraestrutura e investimentos) de 

maior importância (FERNANDES, 2009, p. 65). Ou seja, na cidade há uma valoração 

maior da “estrutura primaz” em detrimento das condições de vida do cidadão. De 

acordo com Fernandes (Ibid.), a cidade passa a ser entendida da seguinte maneira: 

 

[...] como concentrações geográficas de excedente social, produto da 
articulação entre comércio (especialmente no caso de comércio de 
longa distância) e funções de mercado regional, centros de cultura e 
de acesso a bens e serviços de cidadania, lugares de interação e 
aprendizagem, descoberta, produção e difusão de ideias e 
inovações, que se beneficiam das condições propiciadas por 
economias de escala e aglomeração; convencionou-se também que 
cidade é um modo de organização social que promove eficiência e 
dinâmica econômica, desempenhando papel crucial para o produto 
nacional via prestação de serviços e distribuição de bens para a 
sociedade de um determinado espaço geográfico, maior que o seu – 
a região (FERNANDES, 2009, p. 66). 

 

Na intenção de tornar mais clara a compreensão do que venha a ser uma 

cidade, Barros (2007), em sua percepção, descreve que é possível fazer uma 

classificação de alguns aspectos que são característicos das cidades, sendo eles: 

a) Uma localização permanente; 

b) Uma considerável extensão espacial; 

c) Um padrão de espacialidade e de organização da propriedade; 

d) A ocorrência de um certo padrão de convivência; 

e) A identificação de um modo de vida característico dos citadinos; 

f) Presença de ocupações não-agrícolas; 

g) Localidade de mercado; 

h) Uma abertura externa; 

i) Multifuncionalidade; uma relativa autonomia política; 
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j) Uma concentração de poderes; 

k) A presença de um quantitativo populacional considerável; 

l) A ocorrência de uma considerável densidade populacional; 

m) Quantitativo populacional formado por indivíduos socialmente 

heterogêneos. 

Vale lembrar que a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 os 

municípios conquistaram autonomia de ente federativo. Ou seja, o número de 

cidades-sedes aumentou consideravelmente após o final da década de 1980 

(TOMIO, 2002). Apesar do aumento de municípios anterior à década de 1970 ser 

maior que na atualidade, é possível observar pela Tabela 1 que esse aumento é 

contínuo. 

 

Tabela 1: Quantidade de municípios no Brasil. 

 
Fonte: Tomio (2002). 

 

 Nesse mesmo período, na Constituição Federal de 1988, foi incorporado a 

temática a respeito da política urbana, tratando do direito à moradia e abordando 

questões sobre a função social da cidade e da propriedade, direito de posse nas 

periferias e favelas, além da inclusão da população nas decisões a respeito dessa 

questão (ROLNIK; KLINK, 2011). 

Em se tratando de direitos na questão da política urbana, é interessante 

destacar também outros direitos do cidadão que influenciam no seu 

desenvolvimento, e em consequência o desenvolvimento das cidades. De acordo 

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (ATLAS..., 2010, p. 3), 

independente da classe social, raça, gênero ou origem, qualquer indivíduo não 
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deveria viver eternamente na miséria ou ter vida curta, pois “toda a pessoa tem o 

direito a viver uma vida plena de acordo com seus próprios valores e aspirações”. 

Ainda para o PNUD (ATLAS..., 2010), a igualdade acelera a regularidade do 

desenvolvimento humano, sendo que em determinados casos em que a 

desigualdade está presente, faz com que o desenvolvimento humano seja 

paralisado definitivamente. Sendo assim, desenvolvimento humano se reflete no 

desenvolvimento das cidades. Entretanto, para Klink (2013), o Estado brasileiro 

sempre privilegiou um projeto político centrado na produção econômica em 

detrimento da reprodução social. Isto gerou um espaço comprometido pelas 

contradições socioespaciais e ambientais. 

Nesse sentido, comtemplar, beneficiar ou favorecer a população menos 

favorecida sem atender, ou pelo menos atender parcialmente os interesses políticos 

de alguns agentes estruturadores do espaço é uma questão de difícil resposta. Pois 

até o momento é possível perceber que o poder do capital é o que vale, e quem se 

beneficia são os que o possuem. 

É notório pelo mundo que investimentos na educação, saúde e bem-estar 

social, que tragam uma melhor qualidade de vida para a população, é um forte 

mecanismo que movimenta a dinâmica econômica de uma cidade, estado, país, etc. 

Para que isso aconteça, se faz necessário um maior investimento nas classes de 

baixa renda ou nenhuma, pois da maneira que já foi comentado anteriormente, é 

preciso comtemplar essas classes com novas oportunidades, permitindo assim uma 

maior atuação desses com os mercados. É imprescindível acabar com essa injustiça 

chamada pobreza (ATLAS..., 2010).  

Desta maneira, o ideal seria a presença de um Estado mais forte, 

participativo, justo e atento com os problemas socioespaciais causados pelo 

contínuo processo de urbanização. De acordo com o Atlas (2010), é necessário para 

uma nação que haja um maior comprometimento do Estado com relação à igualdade 

de direitos e a solidariedade coletiva, pois apesar da sua diversidade populacional, 

suas políticas não têm sido eficazes. 

Com relação ao aumento das cidades, de acordo com o IBGE (2010), se 

comparado o Censo de 2000 com a atualidade, esse aumento das cidades-sedes foi 

extremamente baixo, pois passou de 5.560 municípios para 5.565 apenas. 

Entretanto, cidades continuam surgindo, independente se grandes, médias ou 
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pequenas. Ou seja, as pequenas cidades são criadas a partir de aglomerações 

urbanas, enquanto que as cidades médias e grandes são assim definidas em função 

do seu aumento populacional.  

Para Rolnik e Klink (2011), as cidades têm crescido muito devido à influência 

das dinâmicas econômicas, fazendo que surjam diversos desafios, os quais vão 

além da expansão da infraestrutura das cidades, a qual absorve toda a problemática 

no território (diferenças socioespaciais, degradação ambiental e ineficiência), 

constituindo o processo de urbanização. Klink (2013), corrobora com esse discurso 

quando afirma que o crescimento das cidades brasileiras fez surgir um acúmulo de 

contradições socioespaciais e ambientais desde os anos 1930. Essa questão já 

havia sido mencionada de outra maneira por Wagley (1957, p. 58) quando o autor 

mencionou que, “o Brasil é uma nação de acentuadas diferenças regionais 

produzidas por diversas circunstâncias de ambiente e pela precariedade dos meios 

de comunicação”. 

 A importância da temática com abrangência das pequenas, médias e grandes 

cidades é de extrema relevância, porém, direcionando a abordagem para as 

pequenas cidades, Gonçalves (2005), em sua pesquisa realizada no Agreste 

Potiguar faz a seguinte explanação: 

   

Mesmo diante, da indefinição que envolve essa categoria de cidades, 
compreendemos as cidades pequenas como uma das dimensões 
socioespaciais, geradas pelo processo histórico de produção do 
espaço urbano e regional. As dimensões espaciais, o número de 
habitantes, a pouca diversidade de funções urbanas, a dependência 
de um centro maior, a temporalidade lenta, a relação com a vida rural 
e a proximidade entre as pessoas são os principais elementos que 
caracterizam as cidades pequenas [...] (GONÇALVES, 2005, p. 20). 

 

As pesquisas relacionadas às pequenas cidades aumentaram no final do 

século XX, mais precisamente a partir dos anos 1980 (GONÇALVES, 2005), quando 

se dá uma renovação da Geografia, na qual, ocorre uma redução das pesquisas 

estatísticas, objetivando uma análise mais crítica (SPOSITO; SILVA, 2013, p. 23). 

Sendo que, o professor Milton Santos foi um dos primeiros geógrafos a fazer 

abordagens sobre esse tema14. 

                                                           
14 Ver SANTOS, Milton. Espaço e Sociedade: ensaios. Petrópolis: Vozes, 1979. 
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Porém, mesmo ocorrendo um avanço das pesquisas com relação às 

pequenas cidades brasileiras, o debate se mantém em aberto, pois existe ainda uma 

carência com relação às discussões sobre esse tema. De acordo com Moreira Junior 

(2013), 

 

A carência ou insuficiência do pensar científico sobre as cidades 
pequenas precisa ser corrigida por pesquisas teórico-conceituais e 
empíricas que tanto façam abordagens comparativas quanto 
estabeleçam uma agenda comum de pesquisa para a compreensão 
das cidades e da vida urbana. A questão ainda parece estar em 
aberto, apesar de sua importância no quadro da urbanização 
brasileira (MOREIRA JUNIOR, 2013, p. 29-30). 

 

Entretanto, ainda é complexo conceituar o termo cidade pequena, pois é um 

termo utilizado de uma forma diferente da que se emprega em outros conceitos 

científicos, sendo utilizado tanto pela ciência quanto pelo senso comum e pelo 

Estado (SPOSITO; SILVA, 2013, p. 19).  

Ao se estudar as cidades pequenas é de extrema importância ter ponderação, 

pois por apresentarem distinções e peculiaridades, corre-se o risco de generalizá-las 

e apresentar um conceito de maneira universal para esses locais (SPOSITO; SILVA, 

2013, p. 25). Nas palavras de Moreira Junior (2013), 

 

[...] fica claro que refletir sobre a dinâmica interna das cidades 
pequenas engloba pensar os conteúdos sociais, políticos, 
econômicos e ideológicos presentes no processo de produção e 
transformação do espaço urbano. Desse modo, modificações na 
morfologia e nos conteúdos sociais são adicionados ao espaço 
urbano das cidades pequenas (MOREIRA JUNIOR, 2013, p. 29). 

 

Essa é uma temática de inesgotável discussão, com diferentes e controversas 

visões, na qual, Corrêa (2011, p. 6), considera “a pequena cidade na confluência do 

urbano e do rural”, apesar das suas questões relacionadas ao seu modo de vida e 

sua organização espacial intraurbana. Para o período pós década de 1970, há um 

esforço do autor em conceituar as pequenas cidades, mesmo que de maneira 

provisória ou com pouca consistência.  

Na concepção de Corrêa (Ibid., p. 7), as pequenas cidades possuem as mais 

variadas formas de origem (período de criação, as motivações, agentes sociais e ao 

padrão de localização), e possuem a função de sede municipal (político-
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administrativa). São núcleos onde há um envolvimento maior da população com 

prestação de serviços e atividades de transformação e circulação. Devido às 

atividades rural-urbano existentes, não há um limite visível entre o rural e o urbano 

nesses núcleos de povoamento. As pequenas cidades possuem uma característica 

de centro local em relação ao seu território municipal.  

As pequenas cidades brasileiras se realizam de maneira particular, apesar de 

possuírem características gerais (matriz cultural e antiguidade do povoamento da 

área, estrutura agrária e densidade demográfica da hinterlândia15, relações com o 

mercado, nível de renda da área e acessibilidade), e se combinam gerando 

diferentes combinações (das áreas de colonização europeia do sul do país; do 

Planalto Ocidental paulista; da Zona da Mata mineira; da área de cerrado; do Sertão 

nordestino; da Amazônia ribeirinha; da “terra-firme” da Amazônia). Entretanto, há de 

se tomar o cuidado nos estudos e pesquisas com relação a esses núcleos urbanos, 

devido às variadas combinações que formam as pequenas cidades (Ibid., p. 6). 

Para Corrêa (2011), é possível propor cinco tipos ideais de cidades pequenas, 

sendo elas: 

1) Lugares centrais: áreas incorporadas à industrialização do campo, 

localizadas entre a junção do urbano com o agrário moderno, 

distribuindo bens e serviços para as atividades agrárias; 

2) Centros especializados: locais no qual a população possui 

característica diferenciada com atividades específicas (têxtil, 

confecções, celulose e papel, de mineração, de peregrinação, entre 

outros), como por exemplo, as Company Towns. 

3) Reservatórios de força-de-trabalho: áreas onde ocorrem 

centralização e aglomeração de mão de obra destinada principalmente 

aos complexos industriais, sendo mais agrários do que urbanos. 

4) Centros que vivem de recursos externos: situado em áreas 

agrícolas em semelhante situação, possuindo características 

especificamente mais agrárias, com evidente movimento migratório. 

Sendo que, nesses locais há excesso de mão de obra. 
                                                           
15 De modo geral, as definições convergem no sentido de caracterizar a zona de influência de um 
porto como a área de mercado do porto em terra da qual ou para a qual o porto envia e recebe 
cargas (Ver conceito em Pizzolato, Scavarda e Paiva (2010). 
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5) Subúrbios-dormitório: consequência derivada pela expansão de uma 

grande cidade que ocupa um local central mais antigo, possibilitando 

assim, os movimentos migratórios devido à proximidade existente entre 

ambas, facilitando esse movimento pendular dos que trabalham nas 

grandes cidades e moram nas pequenas cidades. 

Corrêa (2011, p. 12) destaca ainda que a “apropriação, separação, fusão, 

reflexo e absorção parecem ser as palavras-chave em torno das quais a pequena 

cidade situa-se entre o urbano e o rural”, sendo possível observar essas 

características em cinco formas principais deste encontro entre o rural e o urbano, 

sendo elas:  

a) Apropriação da parcela do valor produzido no mundo do complexo 

agroindustrial e gestão local dessas atividades; 

b) Relativa separação entre cidade e campo; 

c) Fusão, em diferentes graus, do rural com o urbano; 

d) O urbano exibe e sintetiza a transformação do rural; 

e) O rural e as relações com o urbano cedem lugar ao urbano. 

De acordo com o contexto exposto, é possível observar que, apesar das 

diferenças, as pequenas cidades possuem suas semelhanças no que diz respeito às 

problemáticas enfrentadas. Bacelar (2003), reforça o discurso de Corrêa quando 

afirma que, 

 

[...] estas pequenas cidades merecem um estudo mais aprofundado 
de suas realidades neste mundo da globalização e das megacidades. 
Existem ainda vários pontos a serem analisados sobre as pequenas 
cidades do Brasil: a situação do desemprego, a migração e involução 
populacional, a perda de arrecadação, a situação do poder público 
frente às necessidades da população residente, os problemas 
ambientais, a inserção destas pequenas cidades no mundo da 
globalização produtiva, a relação destas com seu entorno rural, as 
porcentagens de repasse e de distribuição das verbas federais e 
estaduais em relação a outras categorias populacionais de cidades, 
etc...sem estas análises, as realidades das pequenas cidades ficará 
escondida pelo mito do lugar sem problemas (BACELAR, 2003, p. 
205). 
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As pesquisas sobre pequenas cidades ainda são poucas no Brasil, 

principalmente com relação às pequenas cidades da Amazônia (PEREIRA, 2008, p. 

73). A complexidade da temática sobre as pequenas cidades vai além das ideias 

propostas nesta pesquisa, apesar de sua pertinência, pois não se isenta da 

discussão. Porém, em se tratando de uma pesquisa relacionada com a Amazônia, a 

discussão caminhará em direção das pequenas cidades desta região de rios e 

florestas.  

 

2.2 Pequenas cidades da Amazônia 

 

A estas cidades chega-se pelo rio e delas temos a primeira 
impressão que nem sempre fica, pois em seguida vem a segunda 
impressão que é a concretude da cidade que nos coloca em contato 
com arruamento caótico, falta de saneamento básico, improvisação 
de toda ordem parecendo que tudo está inacabado ou precocemente 
envelhecido. Mas essa segunda visão talvez não seja a última, pois 
pode ser apenas aparente, por conta de basearmos nossas 
concepções a partir de realidades de um urbano que na maioria das 
vezes não pode ser encontrado na Amazônia (OLIVEIRA, 2014, p. 1-
2). 

 

Com relação ao contingente populacional da Amazônia, na primeira década 

do século XXI, ocorreu um aumento das populações que habitam as planícies 

aluviais localizadas na área rural do estuário, apesar, de não ocorrer o mesmo com 

algumas populações rurais de alguns municípios amazônicos. Provavelmente, esse 

crescimento foi motivado pelo valor econômico dos recursos da várzea, 

regularização fundiária, entre outros, possibilitando uma maior conexão com as 

economias urbanas (COSTA; BRONDÍZIO, 2011).  

Porém, observa-se que, considerável quantidade de habitantes dos 

municípios amazônicos vive dos recursos da floresta, sendo que, na maioria dos 

casos esses recursos não trazem retorno aos municípios, pois de acordo com 

Brondízio et al. (2010, p. 350), “as administrações municipais não têm a capacidade 

de captar receitas da riqueza de recursos que a região gera”, ou seja, o extrativismo 

não gera imposto. Desta maneira, a economia das cidades perde um pouco da sua 

dinâmica interna por falta de capital de giro. 
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Para os municípios da região Amazônica, existe ampla deficiência com 

relação à coleta dos esgotos sanitários e do lixo, pois apenas 8% dos 807 

municípios possuem esgotamento sanitário e somente 36% dos municípios possuem 

coleta de lixo, sendo que, em algumas cidades tanto o lixo quanto os dejetos 

humanos são depositados a céu aberto (SILVA, 2007), ou até mesmo despejados 

em ambientes inundados pelas marés, como por exemplo, as várzeas (VALOTA, 

2015; VALOTA; COSTA, 2016). “A falta de infraestrutura como saneamento básico 

se evidencia com a incidência de doenças endêmicas, constantes na cidade” 

(SOUZA; CAÑETE, 2010, p. 11). 

Apesar do serviço de coleta de lixo ter aumentado consideravelmente devido 

a sua municipalização, ocorre uma preponderância de lixões, pois não existem 

aterros sanitários ou os mesmos são raros nas cidades. Com relação ao acesso à 

agua, pode-se dizer que existe água encanada, entretanto, não é possível afirmar 

que seja de ótima qualidade (OLIVEIRA, 2004, p. 4). 

Além desses problemas sugeridos, é possível incluir os problemas 

relacionados à saúde, educação e renda, que também são considerados precários 

(SILVA, 2007; LIMA et al., 2012), além da dificuldade no acesso à moradia 

(MARICATO, 2002; RANGEL, 2011) e da questão fundiária (MCGRATH; GAMA, 

2005). 

Nesse sentido, essas cidades possuem deficiência de infraestrutura e 

saneamento básico, e carência de serviços sociais que atendam aos seus 

habitantes (SILVA, 2007; OLIVEIRA; SCHOR, 2008a; ARAUJO, 2013; TRINDADE 

JUNIOR, 2013b). Em meados do século XX, Charles Wagley (1957), já fazia alguns 

questionamentos com relação à situação das cidades e populações da Amazônia, 

que já demonstravam as dificuldades que esta região ainda vivenciaria ao longo 

anos, sendo as indagações do autor à época e ainda na atualidade as seguintes: 

 

A população esparsa, as péssimas condições sanitárias, os padrões 
de vida deploravelmente baixos e a ausência da indústria serão um 
indício de que o ambiente da Amazônia é um obstáculo insuperável 
ao ambiente? Em outras palavras, o ambiente tropical, quente e 
úmido, imporá limitações ao desenvolvimento humano a ponto de 
tornar quase impossível o aumento do padrão de vida nessas 
regiões? Esta é uma questão decisiva para todas as regiões 
(WAGLEY, 1957, p. 22, 23). 
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Vale lembrar que essas problemáticas não são exclusivas das cidades da 

Amazônia, pois há casos semelhantes em outras partes do Brasil, como por 

exemplo, a Região Nordeste do país e o Vale do Ribeira (SP e PR), que sofrem 

também com as mesmas dificuldades socioeconômicas, em maior ou menor grau 

(VALOTA, 2015, p. 34). Entretanto, há de se destacar que, as peculiaridades e 

singularidades que se apresentam nas pequenas cidades amazônicas não são um 

tema de fácil compreensão, pois de acordo com Costa et al. (2017, p. 2), “muitas 

vezes somos levados, por críticas acadêmicas, a estabelecer um exercício de busca 

por aquilo que as torna tão particular, no contexto urbano brasileiro”. Ou seja, 

encontrar uma particularidade que seja única em determinado local não significa que 

essa particularidade não possa existir em outras localidades, muito pelo contrário. O 

que torna determinada especificidade importante é a maneira que ela impacta 

variados locais de maneiras diferentes. 

De acordo com os dados do IBGE para o ano de 2000, em torno de 85% das 

cidades da Amazônia Legal possuíam menos de 20.000 habitantes, enquanto que 

para o ano de 2010, foram contabilizadas aproximadamente 81% das cidades com 

contingente semelhante. Ou seja, no geral, as cidades aumentaram sua expansão 

urbana sendo consideradas médias ou grandes e, elas continuam crescendo 

(COSTA et al., 2012), principalmente as pequenas cidades. Para Alencar (2010, p. 

58), “as capitais dos estados que compõem a Amazônia Legal continuaram a 

crescer, embora os principais centros da população urbana hoje sejam cidades de 

pequeno a médio porte”. 

Para a última década, na Região Norte, mais precisamente na Amazônia 

Legal, ocorreu o maior crescimento de população urbana do país (OLIVEIRA, 2004; 

SILVA, 2007), sendo que, do montante aproximado em torno de 20 milhões dessa 

população, praticamente 70% moram nas pequenas cidades (SILVA, 2007). Nas 

palavras da autora (Ibid., p. 7), na conexão do espaço regional da Amazônia, as 

pequenas cidades são essenciais. De acordo com Costa et al. (2015), 

 

Durante as duas últimas décadas (desde 1990), um sistema 
complexo de nós de redes urbanas emergiu e continua a expandir-se 
no nível sub-regional. Por um lado, redes conectando áreas rural-
rural e rural-urbana desenvolveram-se e intensificaram-se em 
consequência da expansão do sistema de transporte e de 
comunicação e de um mercado crescente para os produtos da 
floresta e os outros recursos, enquanto, de outro lado, redes 
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conectando pequenas cidades às cidades médias, e grandes se 
desenvolveram, ao mesmo tempo as populações se movem e 
circulam na busca de serviços e de oportunidades econômicas 
(COSTA et al., 2015, p. 3). 

 

Com relação às pequenas cidades, inclusive na Amazônia, mesmo não 

havendo um significado inconteste para explica-las ou classifica-las, Oliveira (2004, 

p.2-3) descreve que o perfil de uma pequena cidade pode ser em função da baixa 

articulação com as cidades do entorno, possuindo atividades econômicas quase 

nulas com o predomínio de trabalho ligado aos serviços públicos, além de ter baixa 

capacidade de oferecimento de serviços, mesmo os básicos ligados à saúde, à 

educação e à segurança e, por fim, com predominância de atividades caracterizadas 

como rurais.  

Na interpretação de Oliveira (2004, p. 6), existe a pequena cidade que se 

localiza à beira do rio e a que se localiza à beira da estrada, sendo que nessa última, 

ocorreu surgimento de novos espaços de vida a partir dos “fluxos de intercâmbios e 

os centros de negócios” (mineração, extração de madeira, soja). Entretanto, de 

acordo com Trindade Junior (2013b), é possível 

 

[...] discutir o perfil de três tipos de cidades pequenas (as cidades 
empresa, as cidades rodoviárias e as cidades tradicionais) inseridas 
de maneira diferenciada no contexto regional. Entretanto, para além 
de tratar da existência de realidades sócioespaciais imutáveis e 
paradas no tempo, busca-se 55iference-las dentro de contextos 
geográficos dinâmicos e sujeitos a constantes transformações 
(TRINDADE JUNIOR, 2013b, p. 4). 

 

Na Quadro 4 é possível observar a descrição feita por Trindade Junior 

(2013b), para os tipos de cidades pequenas. 

Ainda com relação às pequenas cidades, Oliveira (2004) afirma que na 

realidade desses espaços urbanos é possível perceber que em sua maioria, apesar 

de possuírem estrutura de cidade, não existe uma estrutura urbana, pois possuem 

deficiência econômica urbana. Desta maneira, as atividades tradicionais (pesca, 

extrativismo, agricultura familiar) acabam sendo uma das poucas opções 

econômicas que a população possui. Montoia e Costa (2014), reforçam o discurso 

de Oliveira, quando afirmam que, 
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Nestas cidades o desenvolvimento e as atividades econômicas 
seguem um fim quase autossuficiente, e que não vingou projetos de 
ordem federal, seja pela ineficácia dos representantes municipais, 
seja até mesmo pela dinâmica que se desenvolveu sem esperar 
recursos do poder público. Não se trata, portanto, da Amazônia de 
grandes projetos federais como ocorreu na Amazônia Oriental e foi 
tratado por Bertha Becker, mas sim, das cidades pequenas, 
dependentes de recursos do governo federal devido a ineficácia de 
gerar empregos e desenvolver a economia, mas, que até o momento, 
não sofreram projetos de porte nacional (MONTOIA; COSTA, 2014, 
p. 203). 

 
Quadro 4: Descrição das pequenas cidades da Amazônia. 

Cidades Pequenas 

Cidades empresa Cidades fechadas (maior controle); 
Cidades semiabertas (menor controle); 
Cidades abertas (maior interação). 

Cidades rodoviárias Colonização oficial (Amazônia Oriental); 
Colonização partícula (Amazônia Meridional); 
Espontânea (Amazônia Centro-oriental). 

Cidades 
tradicionais 

Cidades ribeirinhas (ocupação várzea/rio/floresta); 
Cidades de colonização agrária antiga (ocupação terra 
firme/estrada/colônia agrícola); 
Cidades híbridas (padrão multiforme). 

Adaptado de Trindade Júnior et al. (2011, passim). 

 

Nas pequenas cidades da Amazônia há uma confluência entre os modos de 

vida na floresta com a vida moderna, criando assim uma condição difusa do que é 

ser urbano (VICENTINI, 2004, p. 177). Desta maneira, é importante tratar os tipos de 

cidades existentes na Amazônia de maneira peculiar em função das suas 

temporalidades e espacialidades, evitando fazer análises engessadas num padrão 

nacional (TRINDADE JUNIOR, 2013b, p. 19).  

De acordo com Massey (1994) não devemos pensar os limites somente como 

fronteiras, é necessário dar ênfase às redes de relações sociais que ocorrem no 

espaço urbano, e que tenha uma dimensão de análise maior do que foi 

anteriormente. Ou seja, para a autora, não se deve haver uma análise por meio da 

contraposição do externo, mas sim das ligações diretas com o exterior. 

Para uma região na qual o padrão de ocupação varia conforme as ações dos 

agentes estruturantes, torna ainda mais difícil a definição de uma escala de análise. 
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Por isso, a necessidade de entender o local a partir do ponto de vista de quem vive e 

sobrevive na região, e não apenas por meio da construção de modelos de análise 

semelhantes aos de outras localidades do país. Nas palavras de Oliveira (2014), 

 

As cidades amazônicas não são apenas produtos do nosso tempo, 
mas de tempos pretéritos cristalizados na paisagem. Por seu turno, a 
paisagem urbana das cidades amazônicas não se resume ao 
conjunto de objetos, pois contém modos de vida os quais, como os 
primeiros, são resultantes das relações de produção continuamente 
produzidas, reproduzidas, criadas e recriadas, contendo as 
dimensões da sociedade de cada tempo. Essa paisagem urbana 
também comporta as coisas da natureza. As cidades de hoje são 
lugares bem diversos das cidades pretéritas, não só porque o 
conjunto arquitetônico e a infraestrutura foram profundamente 
modificados, mas porque foram mudados também a terra, a floresta, 
os rios e sobretudo a cultura, quer pela dinamicidade, quer pela 
estagnação (OLIVEIRA, 2014, p. 10). 

 

Entretanto a discussão sobre as cidades Amazônicas é um tema que precisa 

ser abordado com mais frequência, pois da maneira que Oliveira e Schor (2008a, p. 

19) informam, a Amazônia é uma região que possui diversos estudos que priorizam 

a natureza e ainda há poucos estudos sobre as cidades e principalmente sobre as 

pequenas cidades. Neste sentido, é importante seguir na mesma linha de 

compreensão de Wagley (1957, p. 11), e ter a “consciência da riqueza da cultura 

amazônica e da necessidade de um estudo da vida do homem da Amazônia”, para 

assim avançarmos no conhecimento e entendimento desta região que ao mesmo 

tempo em que se assemelha às outras regiões também se difere delas em várias 

circunstâncias. A mesma preocupação é demonstrada por Gonçalves (2008), 

quando o autor faz a seguinte explanação de maneira crítica: 

 

Todo esse patrimônio cultural e natural representado pela Amazônia 
só poderá ser devidamente valorizado se conseguirmos entender 
que a verdadeira ameaça a esses patrimônios vem de uma 
sociedade cuja relação com a natureza e as outras matrizes de 
racionalidade é de submetê-las aos desígnios de acumulação, 
transformando tudo em recursos a serem explorados na medida em 
que transforma valores em preços, e os preços, sabemos, são 
medidos abstratamente por números que não têm limites 
(GONÇALVES, 2008, p. 30). 

 

Sendo assim, compreender a Amazônia vai além de compreender as cifras 

que nela são geradas em benefício de uma lógica capitalista (produção, circulação e 
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consumo). Compreender a Amazônia é enxergar a população que nela habita e, 

entender que dentro da floresta existem cidades que possuem certas semelhanças 

com cidades de outras regiões, porém, com especificidades próprias de uma região 

de rios e florestas. 

 

2.3 Cidades Ribeirinhas Amazônicas 

 

A análise das cidades ribeirinhas deve levar em consideração a 
floresta e a água como ponto de partida e não de chegada. Nas 
pequenas cidades amazônicas localizadas no meio da floresta e às 
margens dos rios, o habitante deste espaço pode ser levado 
inconscientemente a estabelecer a dimensão de espacialidade a 
partir do encantamento da realidade física. Entretanto, a 
generosidade da paisagem natural esvai-se e o que fica é o 
construído artificialmente. Deve-se considerar que o conjunto 
formado pelos sistemas naturais existentes numa região como a 
Amazônia ainda é muito importante e não pode nem deve ser 
desconsiderado, porém é necessário concentrar as análises no que 
lhe acrescem os homens (OLIVEIRA; SCHOR, 2008a, p. 19). 

 

Na vastidão sucessiva de matas às margens dos rios, vez ou outra é possível 

observar a cidade, que tem como destaque inconfundível o seu colorido. Cidade 

essa que repousa calmamente em sua monotonia estampada no verde dessas 

matas que se apresentam como fundo de tela (WAGLEY, 1957, p. 45). A chegada 

nessas cidades ocorre pelo rio, sendo percebida com a aproximação do barco ao se 

avistar a torre da igreja desde os tempos remotos até a antena de telefonia na 

atualidade, sendo que, a porta de entrada se concretiza com o trapiche (OLIVEIRA, 

2004, p. 2). 

Ao longo das margens dos rios tiveram origem os primeiros núcleos urbanos 

na Amazônia (CRUZ, 2008; TRINDADE JUNIOR; TAVARES, 2008; COSTA et al., 

2016), sendo que, foi através das vias fluviais que a dinâmica socioeconômica local 

ocorreu, principalmente durante o período inicial com a exploração das drogas do 

sertão. Contudo, esse não foi o único fator que influenciou a ocupação das margens 

dos rios, pois posteriormente a esse período, a agricultura comercial e a exploração 

da borracha também contribuíram com esse processo de surgimento das cidades 

ribeirinhas (TRINDADE JUNIOR; TAVARES, 2008, p. 9).  
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A presença das cidades às margens dos rios foi uma importante estratégia 

desempenhada, pois ao estabelecer uma conexão “entre o povoamento, os rios e os 

destinos dos fluxos”, fizeram valer a importância dos seus espaços dinâmicos 

(TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 39). Para os autores existe uma 

estreita relação entre as cidades ribeirinhas com o local e o regional no que diz 

respeito à dinâmica socioeconômica e cultural que trazem em suas origens (Ibid., p. 

42). Outra questão importante e destacada por Harris (2010), é que a ocupação das 

margens dos rios também foi ocasionada em função das possibilidades de 

subsistência e segurança de residência que esse ambiente propiciava. 

Nas cidades ribeirinhas amazônicas, há um confronto entre a vida moderna e 

as tradições herdadas de um passado não tão distante. Com o avanço das cidades 

nessa região de florestas e rios, a modernidade empurra o morador ribeirinho para 

uma sociedade que não possui memória e vive de maneira diferente daquela 

existente nas comunidades, com uma lógica de organização diferente da existente 

nas populações tradicionais (ARAÚJO, 2013, p. 2).  

Desta maneira, o modo de vida nas cidades tem influenciado a identidade do 

ribeirinho, que misturam práticas urbanas com costumes tradicionais de várzea 

(ARAÚJO, 2013, p. 3). No espaço das cidades ribeirinhas o tempo e a temporalidade 

são apresentados de diversas maneiras, pois apesar de possuir uma urbanização do 

tipo tradicional, com práticas tradicionais ribeirinhas, essas cidades também 

possuem a dinâmica da produção do espaço urbano por meio das relações sociais 

vinculadas ao sistema capitalista (TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 2012; CRUZ, 

2008).  Ou seja, as relações sociais estão sendo diretamente influenciadas pelas 

relações capitalistas de produção existentes no meio urbano e influenciando no perfil 

das populações ribeirinhas.  Trindade Junior (2013a), reforça essa questão da 

confluência entre o rural e o urbano ao afirmar que 

 

[...] as cidades situadas em regiões pouco ou apenas indiretamente 
impactadas pelas frentes econômicas tendem a estabelecer outras 
relações com o ambiente da floresta. São cidades tidas como 
tradicionais e consideradas pioneiras no processo de organização do 
território, posto que algumas surgiram ainda nos primeiros momentos 
da colonização. Tais núcleos urbanos são presididos por um tempo 
lento e dinamizados por atividades econômicas tradicionais, 
praticadas principalmente no seu entorno, mas que, internamente, 
imprimem-lhes dinamismo e particularidades, tal a relação entre as 
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dimensões do rural e do urbano nelas existentes (TRINDADE 
JUNIOR, 2013a, p. 157). 

 

É possível acrescentar ainda que essas são cidades que possuem ligação 

direta com as hidrovias e práticas econômicas tradicionais ribeirinhas, articulando 

com os modos de vida modernos, nas quais há a interação entre o rural e o urbano, 

conferindo assim ao espaço da cidade um “caráter híbrido” (TRINDADE JUNIOR; 

TAVARES, 2008, p. 10). A diversidade de temporalidades históricas entre o 

tradicional e o moderno possibilitam perceber que existem diferentes identidades 

territoriais que caracterizam essa realidade híbrida (CRUZ, 2008, p. 51). Contudo, “é 

importante compreender que as cidades ribeirinhas não são isoladas do movimento 

total da sociedade e nem a classificação que se faz delas representa uma dualidade” 

(MONTOIA, 2018, p. 122). 

A origem das cidades na Amazônia e praticamente em todo o Brasil se deu às 

margens de algum rio e, as cidades que tiveram origem a partir de meados do 

século XX, também tiveram sua localização próximas de um rio ou riacho, porém, se 

expandindo sempre de costas para os mesmos (MIRANDA, 2015, p. 84). 

De acordo com Gonçalves (2001), no princípio, as cidades ribeirinhas se 

desenvolveram com um padrão de ocupação do tipo rio-várzea-floresta, nos quais, é 

estreita a relação da população com os recursos naturais desses ambientes. E, 

posteriormente, outro padrão de ocupação surge em função da estrada, iniciando a 

fase atual de degradação da Amazônia (GONÇALVES, 2008, p. 28).  

Segundo Trindade Junior (2013a), existem também as cidades que possuem 

uma relação com o rio, mas que, está mais organizada em terra firme com a 

produção agrícola e por meio da circulação ocasionada pelas rodovias e estradas de 

ferro. Nesse sentido, o autor destaca que nestas cidades, mesmo a população 

sendo de origem local, está ocorrendo uma mescla de população, caracterizada 

pelos tipos e particularidades e, que vão influenciar em outra classificação de 

cidades tradicionais, sendo elas, ribeirinhas, de colonização agrária e híbridas 

(Quadro 5). Com relação às cidades híbridas, o autor esclarece que, 

 

Por toda a região, é comum, entretanto, reconhecer a presença de 
cidades tradicionais, mas inseridas em diferentes processos de 
transformação que lhes conferem um caráter híbrido, em que 
permanências de formas e conteúdos se mesclam a elementos de 
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mudanças mais recentes e onde há ainda certo predomínio de 
populações nativas da região (TRINDADE JUNIOR, 2013a, p. 16). 

 

Quadro 5: Cidades Tradicionais: Tipos e Particularidades. 

 
Fonte: Trindade Junior (2013a). 

 

As cidades ribeirinhas são consideradas pequenas16, porém, não se pode 

afirmar o oposto, pois na Amazônia, nem toda pequena cidade é ribeirinha e 

tampouco local ou tradicional (TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 39). 

No caso do padrão de ocupação tradicional, é possível afirmar também que nem 

toda cidade é considerada ribeirinha (TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008; 

TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 2012; COSTA et al., 2016), pois para uma cidade 

ser considerada ribeirinha, ela precisa ter necessariamente uma relação direta com 

o rio, mesmo que exerça de maneira parcial o seu uso (TRINDADE JUNIOR, 2010; 

TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 2012).  

As cidades ribeirinhas, em princípio são relacionadas à beira do rio devido 

sua localização geográfica (TRINDADE JUNIOR; TAVARES, 2008; TRINDADE 

JUNIOR et al., 2008), porém, não é correto adjetiva-las desta maneira, pois esse 

caráter de cidade ribeirinha está mais relacionado às suas peculiaridades com 

relação à sua “identidade sócio geográfica, econômica, política e culturalmente 

tributária dos rios – a civilização das águas” (TRINDADE JUNIOR et al., 2008, p. 29). 

Ou seja, mesmo que não existam práticas ribeirinhas (pesca, banho, lavar louça 

etc.) sendo utilizadas por algum motivo específico, de alguma maneira, há uma 

relação do morador urbano com o rio, mesmo que seja apenas para auxiliá-lo na sua 

mobilidade (TRINDADE JUNIORR, 2010; TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 2012) 

ou lazer e até mesmo pelo seu simbolismo com relação ao imaginário social por 

meio de suas representações e significados (crenças, mitos, lendas etc.) (CRUZ, 

                                                           
16 São consideradas cidades pequenas devido ao tamanho populacional, forma, funcionalidade e 
concentração de atividades. 
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2008; DIAS, 2005). E, a existência dessa relação é de suma importância, pois é ela 

que caracteriza uma cidade ser ribeirinha ou não.  

De acordo com Trindade e Trindade Junior (2012, p. 40), “a cidade é como 

fronteira de diferentes mundos que nos possibilitam várias leituras de 

espaçostempos também diversos”. E especificamente no caso das cidades 

ribeirinhas há grande necessidade de compreender a dinâmica ou o ritmo de vida 

dessa população a partir desses aspectos. Segundo Silva (2017), existe uma 

relação entre o morador e o rio e, nesse sentido, Trindade e Trindade Junior (2012) 

afirmam que os indivíduos que habitam as cidades ribeirinhas, são imprescindíveis 

no auxílio para o conhecimento da vida ribeirinha na cidade, pois as narrativas 

destes moradores é que vão mostrar a dimensão do espaço socialmente produzido 

no dia a dia da cidade e toda a sua interação com o rio.  

Entretanto, para Trindade e Trindade Jr. (Ibid.), a identidade ribeirinha não 

representa a população de todas as cidades que margeiam algum rio. Existe um 

ritmo diferente da cidade ribeirinha com relação a cidade que está à beira do rio, 

pois a primeira possui uma relação mais estreita com a floresta, o rio, a cultura e a 

história local, enquanto que, segundo Oliveira (2004, p. 6), a cidade que está à beira 

do rio possui “espaços artificiais, desprovidos de memória que desprezam a história 

e a cultura específicas, levando à construção de objetos iguais, independentemente 

dos lugares onde estão localizados. 

Trindade Junior, Silva e Amaral (2008), afirmam ainda que, a cidade ribeirinha 

possui ruas que se conectam com o rio, pois terminam nele ou vão de encontro ao 

mesmo, sendo vistos também como seu início ou fim. No caso das cidades 

margeadas por rios, que possuem uma dinâmica vinculada à terra firme e às 

rodovias, são consideradas cidades beira-rio, pois são cidades que apesar de 

nascer de frente para o rio, cresceram de costas para ele. No entanto, os autores 

(Ibid.) destacam que em algumas cidades beira-rio, apesar de estarem dando as 

costas para o rio, 

 

A face ribeirinha não desapareceu da dinâmica urbana [...] pois [...] a 
presença de feiras, portos e trapiches, [...] circulação de canoas e 
barcos de pequeno porte que aí ancoram, numa dinâmica 
demarcada pelo comércio de produtos da floresta e da produção 
econômica ribeirinha, traz igualmente uma forte expressão cultural 
(TRINDADE JUNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 45). 
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Desta maneira, é possível perceber que apesar de algumas cidades estarem 

voltando suas costas para o rio, as mesmas ou algumas delas ainda possuem algum 

resquício de cidade ribeirinha, mesmo que a vida da população esteja totalmente 

voltada para as relações econômicas semelhantes às existentes nas sociedades 

urbano-industrial. Nas palavras de Oliveira (2014), 

 

Na Amazônia brasileira especialmente nas cidades localizadas às 
margens dos rios na maioria das vezes as espacialidades foram 
impostas, o que não significa reconhecer, de um lado, que estas 
formas não são homogêneas e, de outro, guardam resíduos de 
relações pretéritas como sinais de resistência. Na verdade, a 
espacialidade, revela as mais diferentes estratégias dos diversos 
agentes produtores do espaço urbano que buscam a partir das 
condições concretas defender seus interesses, o que nos leva a 
compreender a paisagem como o resultado das determinações 
múltiplas, do Estado e de diferentes sujeitos sociais, das relações 
sociais de produção, e mais que isso, como depositária de vida, 
sentimentos e emoções traduzidas no cotidiano das pessoas 
(OLIVEIRA, 2014, p. 8). 
 

Sendo as cidades ribeirinhas ou beira-rio, suas populações organizam suas 

vidas em função das águas (MOREIRA, 1960; MIRANDA, 2015), principalmente as 

cidades que não possuem ligação por vias terrestres, pois de certa forma para 

Miranda (Ibid., p. 83), as águas são a representação de seu lar. Para Moreira (Ibid., 

p. 63), a água é um agente de extrema importância, pois tanto no passado como no 

presente e no futuro tem influência direta na vida do homem, na terra e na história. 

Desta maneira, o rio dita o ritmo da vida no ambiente e na sociedade amazônica, 

sendo o protagonista na história desta região. 

Outra questão importante a ser observada é que, algumas cidades ribeirinhas 

possuem constante ação das marés, influenciando no ritmo de vida e adaptabilidade 

dessas populações. Nesses locais há ocorrência de ocupação urbana em áreas de 

várzea, as quais são inundadas periodicamente. De acordo com Pimentel et al. 

(2012), esse tipo de ocupação urbana tem ocasionado o surgimento frequente de 

periferias, com acesso a infraestrutura urbana insuficiente e presença de 

desigualdades socioespaciais. Junto com o aumento populacional nestas áreas 

surgiram também a baixa oferta de empregos e a falta de investimento do poder 

público no local. 

Em momentos pretéritos as várzeas amazônicas foram palco de ocupação 

humana, seja por pontos de paragem, pequenos aglomerados humanos, vilas ou 
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cidades recém-criadas. É compreensível que durante essas ocupações ocorreram 

impactos na várzea de maneira menos significativa do que ocorre na atualidade, 

pois a utilização desses locais se dava de forma menos densa, e possivelmente 

naquele momento as casas e os acessos nas várzeas foram construídos com o 

intuito de manter o acesso ao rio como meio de transporte e fonte de recursos 

naturais. Na sessão seguinte é abordada a questão da fragilidade das várzeas 

amazônicas e sua utilização como o espaço de ocupação humana contemporâneo. 

 

2.4 Várzea Amazônica: Ambiente Frágil e Antropizado 

 

[...] várzea: é uma palavra portuguesa e significa terra geralmente 
plana. No Brasil, passou a significar terra baixa composta de solos 
aluviais nas margens dos rios. A parte que se torna sazonalmente 
inundada é conhecida como a várzea [...] (HARRIS, 2010, p. 38-39). 

 

Na Amazônia, aproximadamente 8% do bioma é ocupado pelas áreas de 

inundação identificadas por várzeas, as quais, estão localizadas no Brasil, Bolívia, 

Colômbia, Peru etc. (FERREIRA et al., 2005, p. 104). As planícies amazônicas são 

divididas por dois grandes ecossistemas, sendo eles, a terra firme e a várzea 

(ADAMS, 2002; SCHERER, 2004; RIBEIRO, 2007; FRAXE et al., 2008), e, é a partir 

da várzea que os terrenos de terra firme estão dispostos, ocorrendo após as áreas 

de níveis mais baixos (MOREIRA, 1977; BENATTI, 2005).  

Em função das constantes inundações de rios e lagos (PRANCE, 1980; 

FERREIRA; REICHARDT; MIRANDA, 1999, RIBEIRO, 2007), existe a interação 

entre o ecossistema terrestre e aquático (RIBEIRO, 2007), sendo que, “esse pulso 

de inundação é vital para os processos ecológicos da várzea, o qual ocasiona a 

transformação periódica dos ambientes terrestres em aquáticos” (AFFONSO et al., 

2011, p. 5093). Nesse sentido, a paisagem amazônica pode ser transformada 

constantemente em função da dinâmica das várzeas com seu pulso de inundação, 

em que, a água exerce total influência (FRAXE et al., 2008; SOUZA, 2012). De 

acordo com Pereira (2007), 

 

Cada um desses domínios paisagístico (várzea e terra firme) é 
constituído por uma heterogeneidade de ambientes (meios, 
paisagens, hábitats e vegetações) que fazem da região Amazônica 
um mosaico de ecossistemas bem diferenciados. Esta diversidade 
paisagística reflete-se na diversidade ecológica e social da 
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Amazônia, registrada na história passada e presente da região 
(PEREIRA, 2007, p. 13). 

 

As várzeas amazônicas são ambientes que ficam submersos por um período 

de quatro a cinco meses do ano (FRAXE et al., 2008, p. 2) e, as inundações ocorrem 

em função do movimento das marés e do excessivo volume de água ocasionado 

pelas chuvas locais (SURGIK, 2005; FRAXE et al., 2008). Para Almeida, Amaral e 

Silva (2004, p. 515), o sistema hídrico da várzea permite dividi-la em dois grupos, 

sendo identificados como várzeas de marés devido a possibilidade de inundação 

diária (inundação por movimento de maré e por chuva irregular), e várzeas sazonais, 

com ocorrência de enchente e vazante devido seu ciclo anual (inundação por ciclos 

anuais regulares de rios). De acordo com Surgik (op. Cit.), as várzeas possuem duas 

classificações relacionadas ao seu relevo, sendo elas, a várzea baixa, com um longo 

período de inundação e, a várzea alta, quando ocorre inundação de período curto no 

ponto mais alto da cheia.  

As marés de várzea possuem diferenciações com relação ao seu nível, pois 

são influenciadas tanto pelas enchentes, cheias, vazantes e secas que ocorrem com 

o regime fluvial, quanto pelos períodos de inverno e verão com seu regime pluvial 

(PEREIRA, 2007), formando assim um ciclo hidrológico completo com períodos 

distintos (BITTENCOURT; AMADIO, 2007, p. 304). Wagley (1957, p. 29) descreve 

que “para os habitantes da Amazônia as estações são marcadas, mais pelo volume 

das chuvas do que pela variação da temperatura”.  

De acordo com Alves Valles (2013), na região estuarina, o alagamento é 

provocado mais em função das marés do que pelo volume de chuva, sendo que, a 

elevação do nível de água se dá duas vezes ao dia. Para Pereira (2007), o regime 

fluvial pode ser descrito da seguinte maneira: 

a) Enchente: subida das águas; 

b) Cheia: nível máximo das águas; 

c) Vazante: descida das águas; 

d) Seca: nível mais baixo das águas.  

As várzeas amazônicas possuem grandes dimensões e podem ser 

localizadas no Estuário (Ilha do Marajó) e também no Baixo e Médio Amazonas 

(CAMARÃO; SOUZA FILHO; MARQUES, 2006). Esse ecossistema pode ser 
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observado ao longo das calhas dos rios Amazonas e Solimões, além de seus rios e 

cursos de água menores, ocupando uma área com mais de 300 mil km², sendo que, 

na Bacia Amazônica, os ambientes de várzea podem ser considerados um dos mais 

ricos ecossistemas em consequência de seus recursos naturais, biodiversidade e 

produtividade biológica (RIBEIRO, 2007). De acordo com Thomas (2014, p. 65), na 

várzea amazônica, os corpos de água são classificados em sete categorias: 

1) Lagos: Pouca movimentação da água; invadidos pelas águas do rio 

durante a fase da enchente; alguns secam no verão. 

2) Igarapés: Igarapés são cursos de água de pequeno porte, geralmente 

de baixa profundidade e ligados a corpos de água maiores tais como 

rios e lagos. 

3) Canais: Cursos de água de pequeno porte que possuem maior 

profundidade. Ligados com rios e lagos. 

4) Baixas: Partes relativamente profundas nas cabeceiras de lagos, sendo 

geralmente cercadas de vegetação. 

5) Paranás: Ramificações de um rio que fazem um desvio e tornam a 

desaguar no mesmo rio mais à jusante, formando uma ilha entre o seu 

leito e o leito do rio. 

6) Furos: Pequenos cursos de água que conectam dois corpos de água 

maiores; de pequenas larguras e profundos 

7) Rios: Corpos de água corrente que tem cabeceira e foz; maiores no 

tamanho. 

Os solos são considerados férteis, pois o movimento das marés conduz e 

deposita sedimentos nesses locais, contribuindo com a agricultura de pequeno 

porte, entretanto, com incapacidade de manter práticas extensivas de cultivo. O 

ambiente de várzea amazônica possui vegetação de florestas inundáveis e 

macrófítas nos lagos, além de pastos naturais (RIBEIRO, 2007), e segundo Prance 

(1980, p. 497), podem ser classificados sete principais tipos de vegetação existentes 

nesta região que estão sujeitos a inundação, sendo elas, mata de várzea estacional, 
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igapó estacional, manguezal, mata de várzea de marés, floresta de planícies 

inundáveis, floresta de pântanos (permanente) e igapó permanente (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Classificação dos principais tipos de florestas inundadas. 

Florestas 
sujeitas a 
inundação 

Descrição da Floresta 

Mata de Várzea 
Estacional 

Floresta que sofre inundação anual ocasionada pela elevação dos 

rios de água branca e, com alto potencial de biomassa devido a 

quantidade e variação de árvores. Pode ser encontrada ao longo dos 

principais rios da Amazônia, sendo considerada a vegetação mais 

comum. 

Igapó Estacional 

Floresta inundada por água preta e água branca, o igapó possui a 

vegetação mais frágil que as matas de várzea em decorrência do solo 

arenoso. Possui diversidade de espécies em menor quantidade e as 

árvores geralmente são baixas e tortuosas, sendo essas espécies 

muitas vezes endêmicas deste habitat. 

Manguezal 

É uma vegetação de fácil identificação. Este tipo de vegetação tem 

forte presença no estuário Amazônico, principalmente ao longo da 

costa, onde ocorre inundação diária de água salgada, sem estar 

confinado a ela, se estendendo em direção da água doce. 

Mata de Várzea 
de Marés 

Floresta que sofre a ação das marés duas vezes ao dia, tornando-se 

frequentemente úmida. Essa inundação ocorre por água doce 

represada por marés. Neste tipo de floresta é regular a presença de 

palmeiras, apesar da variabilidade vegetacional. 

Floresta de 
Planícies 

Inundáveis 

Esta floresta é semelhante à mata de várzea estacional, possuindo 

praticamente as mesmas espécies. A inundação que se dá nesse 

local ocorre de maneira rápida e em função das fortes chuvas 

irregulares. 

Floresta de 
Pântanos 

(permanente) 

Possui vegetação em solo permanentemente encharcado devido as 

inundações das águas brancas. São encontradas em pântanos 

represados. É considerada uma vegetação mais rara que as florestas 

que inundam periodicamente. Apesar de possuir poucas espécies, as 

árvores são de grande porte e a floresta se assemelha à mata de 

várzea estacional.  

Igapó 
Permanente 

Existem poucas florestas do tipo igapó permanente na Amazônia. 

Estas florestas estão em ampla influência das águas pretas ou águas 

claras. 

Fonte: Adaptado de Prance (1980). 
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A várzea é um ambiente complexo (BRONDÍZIO et al., 2010), que fornece 

alimentação e abrigo para a vida aquática e terrestre da região amazônica, além de 

movimentar a economia por meio das práticas tradicionais (pesca, agricultura, 

exploração madeireira, extrativismo e pecuária) (RIBEIRO, 2007; FRAXE et al., 

2008; SOUZA, 2012). Desta maneira, ocupar essas áreas ambientalmente frágeis e 

inundadas têm se tornado uma estratégia de uso múltiplo (SOUZA, 2012, p. 96). A 

várzea é um local extremamente fascinante para se viver, apesar que, a 

imprevisibilidade da sua dinâmica é um fator complicador para a vida da população 

que opta por habitar nesses ambientes (SMITH, 2010, p. 4). 

Praticamente, foi na várzea amazônica que ocorreu o início expansão da 

colonização europeia (PEREIRA, 2007, p. 11), e nestes ambientes existem 

aproximadamente 1,5 milhão de pessoas conhecidas como ribeirinhos, que residem 

nesses locais e dali tiram seu sustento, fazendo uso dos recursos naturais (COSTA; 

BRONDÍZIO, 2011).  

A população que ocupa os ambientes de várzea já está adaptada à suas 

características físicas e ao ritmo das marés (PEREIRA, 2007; FRAXE et al., 2008; 

ARAÚJO et al., 2014), desta maneira, fazem uso de um calendário de atividades que 

se baseia pela mudança do nível das águas, como por exemplo, plantio na vazante 

e colheita na enchente, pesca na seca e extração de madeira na cheia, entre outros 

(LIMA; ALENCAR, 2000, p.133). Ainda com relação a esse modo de vida usual das 

várzeas, Harris (2010) destaca que, apesar desses habitantes possuírem uma 

dinâmica de vida ligada aos rios e às alterações do seu nível, seu modo de vida 

 

[...] também se baseava num terreno que proporcionava segurança 
de residência e potencial de subsistência. Dessa forma, os 
ribeirinhos sempre acessaram uma gama diversa de ambientes para 
sustentar seus meios de subsistência e atravessaram-nos com 
facilidade. Assim, eles não dependem de uma ou duas atividades, 
mas de muitas, e muitas vezes são realizadas juntas de maneira 
coordenada. Tal é a habilidade – de fato, o imperativo – de viver na 
várzea (HARRIS, 2010, p. 47). 

 

Apesar da capacidade de adaptação dos moradores, a várzea é considerada 

uma área de grande fragilidade para ocupação urbana por ser regularmente 

submetida à fortes estresses ambientais que ocorrem constantemente (PEREIRA, 

2007), dificultando a ocupação humana (LIMA; ALENCAR, 2000). Entretanto, há 

alguns anos, a ocupação urbana na região amazônica tem se dado de maneira 
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contínua, com expansão tanto em locais de terra firme quanto nas áreas 

ambientalmente frágeis das várzeas (VALOTA, 2015, p. 35). 

Fatores referentes às mudanças sociais, econômicas, ambientais e políticas 

influenciam na migração de algumas famílias que habitam as áreas rurais em 

direção aos centros urbanos. Esse movimento teve início entre os anos 1970 a 

1990, inclusive, por influência da Constituição Federal de 1988 que possibilitou a 

criação de novas cidades, contribuindo assim para o aumento da urbanização 

(ALENCAR, 2010, p. 57). Ainda de acordo com o autor, a intensificação e 

aceleração do processo de urbanização está introduzindo mudanças profundas na 

estrutura de assentamento regional da Amazônia, sendo essa uma das 

características de maior destaque nesse processo. 

Com relação ao processo de ocupação urbana dos ambientes de várzea 

Pimentel et al. (2012) destacam que tem ocorrido frequentemente o surgimento de 

periferias, na qual está ocorrendo o aumento de casas à beira de rios e igarapés. De 

acordo com o autor, as áreas de várzea 

 

expressam claramente a segregação sócioespacial, visto por meio do 
uso do solo urbano destinado a moradia. Todos os processos 
estruturadores da cidade, a saber: o processo de ocupação das 
baixadas, o processo de periferização da cidade, a verticalização 
acelerada, os vazios urbanos entre outros de caráter 
socioeconômico, estão na raiz da segregação sócioespacial. Fatores 
que contribuem para a concentração da população de baixa renda na 
periferia distante e nos terrenos de baixada, que representam 
características de insalubridade, dificuldade de acesso e localização 
desvalorizada (PIMENTEL et al., 2012, p.44). 

 

Apesar de todas essas circunstâncias, na atualidade, a ocupação das áreas 

de várzea urbana tem ocorrido de maneira permanente e, esse processo talvez seja 

contínuo devido à facilidade em acessar e ocupar esses locais, aliados à falta de 

fiscalização local (VALOTA, 2015, p. 37). Contudo, na Amazônia, várias cidades 

foram assentadas sobre as várzeas (COSTA et al., 2016, p. 115), demonstrando o 

uso desse ambiente frágil desde o início da ocupação dessa região. Com relação à 

ocupação urbana nas áreas de várzea, Rodrigues et al. (2012, p. 2), explica que 

esta é uma prática que contribui com a degradação do meio ambiente, em 

decorrência da má utilização dos solos que não estão alinhados com as leis 

ambientais empregadas nas áreas urbanas. 
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Alguns aspectos estão contribuindo com a dinâmica da paisagem na 

Amazônia que é representada não somente pelo ambiente natural, mas também, 

pelo ambiente construído. Neste sentido, as paisagens amazônicas estão sendo 

modificadas devido aos impactos causados pela ocupação humana, principalmente 

nos ambientes de várzeas, onde algumas cidades surgiram no meio da floresta. 

Para Moreira (1960, p. 51), a Amazônia tem papel de destaque entre os trópicos, 

tendo como sua principal característica a paisagem, que quase se repete de maneira 

simples e única por sua extensa dimensão. 

Desta maneira, ao mencionar o tema paisagem, se faz necessário sua 

conceituação, mesmo que de maneira sucinta, sem a pretensão de aprofundar a 

abordagem, tomando certo cuidado para não desviar da discussão que a tese 

pretende seguir.  

A paisagem é o reflexo do espaço geográfico (DOLLFUS, 1978), composta 

não apenas de elementos naturais, mas também, de elementos artificiais 

construídos ou desenvolvidos pelo homem (CORRÊA, 1990; SANTOS, 2008), além 

dos objetos que a compõem. É possível descrever que tudo que nossa visão pode 

alcançar em um determinado momento, numa fração de segundos, é considerado 

paisagem. Ou seja, é a materialidade composta pelos objetos materiais e não 

materiais (SANTOS, 2008) e por fatores invisíveis e inapreensíveis, frutos de 

relações concretas (POZZO; VIDAL, 2010). Afirma-se ainda que ao passar de cada 

segundo ou num piscar de olhos a paisagem pode ser alterada pela ação de forças 

naturais ou humanas (DOLLFUS, 1978; SANTOS, 2008; KAIMOTI, 2010; POZZO; 

VIDAL, 2010), possibilitando também que o espaço pretérito mantenha sua 

constante história no presente (DOLLFUS, 1978; KAIMOTI, 2010). De acordo com 

Moreira (1960), para sua completude, a paisagem necessita da presença humana. 

Neste sentido, o autor afirma que, 

 
O homem não é um elemento acrescido à paisagem, uma sorte de 
acessório destinada a orná-la ou completa-la, pois se assim fosse 
seria apenas uma expressão decorativa na superfície do Planeta. Na 
realidade, ele é o fator geográfico por excelência, e isso tanto pelas 
suas atividades como pela sua própria condição, tanto pelo que 
realiza como pelo que é: no primeiro caso por ser um modelador de 
paisagens, no segundo por ser um elemento necessário à sua 
significação. Daí porque, mesmo quando não figura na paisagem, ele 
está implícito nela. Sem o homem, o espaço é uma noção física, não 
uma noção geográfica (MOREIRA, 1960, p. 10). 
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Neste sentido, compreende-se que da mesma maneira que o homem 

influencia na paisagem, ele está contido nela e, qualquer prática que venha a ter no 

intuito de adaptar-se ao meio, o homem interage com a paisagem, 

independentemente se isso ocorre de maneira positiva ou negativa. De acordo com 

Valota e Costa (2016, p. 327), as transformações na paisagem podem ocorrer com a 

ocupação do espaço, na qual, há o auxílio das técnicas que os homens 

desenvolveram para se adaptar ao meio ambiente. 

No caso das várzeas amazônicas, quando a interação ocorre nas 

comunidades ou áreas rurais, o impacto se torna menor, pois também existe uma 

preocupação do morador em preservar o espaço que habita, se adaptando à lógica 

da dinâmica local. O impacto ocasionado pode ser positivo, como é o caso da volta 

da floresta ou manutenção da floresta. De acordo com Diegues (2008, p. 84), nesses 

locais vivem populações tradicionais que praticam atividades de baixo impacto 

ambiental e mantêm uma estreita relação com a natureza, preservando a área e 

utilizando-a para sua subsistência. No entanto, quando a ocupação ocorre em 

ambiente com características urbanas, talvez o cuidado e a preservação não sejam 

os mesmos, pois os impactos são maiores em função das estruturas existentes ali. 

Nos ambientes de várzea urbana existe uma outra lógica de vida que se 

assemelha à vida nas grandes capitais, mas, que também está próxima da vida nos 

campos. De certa forma, é uma população que vive de maneira tradicional num 

mundo contemporâneo, com práticas contemporâneas e tradicionais. Para Oliveira e 

Costa (2017, p. 152), “muito da degradação ambiental do espaço urbano está ligado 

ao cotidiano”. Valota e Costa (2016, p. 325-326), afirmam que a crescente ocupação 

e crescimento urbano nos ambientes de várzea amazônica, tem causado transtornos 

na vida da população, derivados da degradação que tem como influência direta a 

transformação ocorrida nas paisagens. Observa-se então que, as paisagens das 

várzeas amazônicas são transformadas constantemente tanto pela ação dos 

movimentos de marés quanto pela ação do morador ribeirinho, independentemente 

se este habita na cidade ou no campo.  
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CAPÍTULO III 

AS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS E A PRÁTICA TRADICIONAL DO 

USO DO AMBIENTE DE VÁRZEA AMAZÔNICA 
 

 

3.1 Populações Ribeirinhas Tradicionais 

 
Antes de se fazer qualquer discussão teórica é importante atentar 
para o fato de que não existe um modelo de população tradicional, 
suscetível de ser tomada como referência e monoliticamente 
enquadrada em um exemplo do real. O que existe são populações 
que por causa de algumas características gerais, podem ser 
denominadas como “tradicionais”, em que pese esses aspectos 
comuns não serem os mesmos em todos os ambientes, nem do 
ponto de vista quantitativo, nem qualitativo. As diferenças existem e 
são claramente justificadas, pois essas populações estão colocadas 
em realidades próprias de cada território, o que lhes inflige processos 
socioculturais e econômico-ambientais peculiares a seus contextos. 
Essas diferenças relacionam-se ao meio em que vivem, ao sistema 
de produção e proximidade com mercados consumidores, bem como 
ao modo de vida que levam cotidianamente, ao nível de suas 
organizações, tradições e construções simbólicas herdadas (SILVA, 
2010, p. 84). 

 

De acordo com Diegues (2000, p. 22), as sociedades tradicionais fazem 

referência a grupos humanos que vivem em comunidades, que possuem pouco 

contato com outros grupos além da natureza (manejo sustentado do meio ambiente) 

e, apresentam seu modo de vida expresso em suas diferentes culturas e histórias. 

Ao fazer tal enunciado, o autor demonstra a maneira que reconhece os grupos 

indígenas e os grupos que se adaptaram à determinados nichos ecológicos. Ainda 

nas palavras do autor, é possível tomar como exemplo de populações tradicionais 

“as comunidades caiçaras, os sitiantes e roceiros tradicionais, comunidades 

quilombolas, comunidades ribeirinhas, os pescadores artesanais, os grupos 

extrativistas e indígenas”. 

As características gerais das populações tradicionais estão relacionadas 

principalmente com a subsistência do grupo, com mercado e tecnologia de baixo 

impacto e mão de obra familiar (ARRUDA, 1999, p. 79). Ou seja, não é possível 

padronizar população tradicional como sendo semelhante em grupos diversos, pois 

cada grupo segue uma prática socioeconômica e histórico-cultural única, 

independentemente de sua origem.  
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Devido à grande imprecisão que existe na maneira que os conceitos sobre 

populações tradicionais, sociedades tradicionais, culturas tradicionais e 

comunidades tradicionais são utilizados, Diegues (2000, 2008), destaca a 

importância em diferenciá-los e, explica de maneira sucinta cada um deles no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7: Conceitos segundo Diegues. 

Sociedades 

Tradicionais 

São diferentes das sociedades capitalistas, pois não foram 

completamente introduzidas no modo de produção capitalista (lógica do 

lucro e do mercado). Sua produção é organizada em torno da produção 

de subsistência, com forte relação com a natureza e uso dos recursos 

naturais. São exemplos de sociedades tradicionais, as extrativistas, as 

ribeirinhas, grupos e povos indígenas. 

Populações 

Tradicionais 

São importantes na conservação da natureza devido ao papel que 

exercem por meio das relações homem/natureza e da cultura 

representadas pelas atividades econômicas de subsistência, tecnologia 

e organização social, sendo essas, as responsáveis e diferentes 

estratégias utilizadas pelos homens para se adaptarem ao meio 

ambiente. 

Comunidades 

Tradicionais 

Fazem uso dos espaços e recursos naturais de maneira comum. Essas 

práticas ocorrem por meio do extrativismo vegetal e animal, além da 

agricultura itinerante de pequeno porte. Nessas comunidades existem 

regras e valores que determinam o modo de utilização dos recursos 

naturais, impossibilitando assim a devastação dos mesmos. 

Culturas 

Tradicionais 

Estão relacionadas aos modos de produção pré-capitalistas, com baixa 

dependência do mercado e, forte dependência dos recursos naturais e 

ciclos da natureza, mantendo o respeito à capacidade de recuperação 

das espécies animais e vegetais durante sua exploração. Esse sistema 

revela os conhecimentos herdados dos habitantes mais velhos, por 

meio de práticas de uso sustentável dos ecossistemas naturais e, que 

estão representados também no imaginário e na simbologia, os quais 

se tornam base para a maneira que os habitantes agem no ambiente. 

Fonte: Adaptado de Diegues (2008, passim). 

 

Nas florestas tropicais são encontradas populações indígenas e outros grupos 

humanos que se adaptaram à determinados ambientes naturais. São grupos com 

característica sociocultural próprias e amplo conhecimento do mundo natural 

(ARRUDA, 1999, p. 86). O Brasil é um país tropical de grande diversidade cultural, 
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com presença de mais de 500 áreas indígenas, nas quais, habitam 

aproximadamente 200 sociedades indígenas distintas culturalmente (DIEGUES, 

2000, p. 26) e, atualmente na Amazônia são faladas aproximadamente 180 línguas 

diferentes (GONÇALVES, 2008, p. 23). 

Ao longo dos séculos essas populações desenvolveram técnicas de 

adaptação para todo o tipo de ecossistemas no território brasileiro, permitindo-lhes 

assim desenvolver a capacidade de sobrevivência por meio da utilização dos 

recursos naturais. Essas práticas de subsistência desenvolvidas por estas 

populações indígenas influenciaram as populações rurais que ocuparam o território 

no período da colonização portuguesa no Brasil (DIEGUES, 2000, p. 26). O autor 

(Ibid., p. 27) reforça essa afirmação quando menciona que, “frente a uma natureza 

desconhecida, os portugueses e a população brasileira, a qual se constituiu ao longo 

do empreendimento colonial, adotaram as técnicas adaptativas indígenas”. 

O modelo sociocultural de adaptação ao meio, impresso no Brasil a partir do 

período da colonização portuguesa (século XVI), que se reflete na ocupação do 

espaço e utilização dos recursos naturais possui influências diretas das populações 

indígenas, como por exemplo, o plantio, a coleta de frutos nativos, a caça e a pesca, 

além dos utensílios de uso doméstico (peneira, pilão, ralo etc.), entre outros 

(ARRUDA, 1999, passim). Em sua compreensão, Wagley (1957), destaca que, 

 

As tribos que viviam nas florestas tropicais eram de agricultores da 
técnica manual que plantavam uma série de culturas americanas 
nativas, como mandioca, milho, feijão, amendoim, cará, pimenta, 
abóbora e algodão. Dependiam também da pesca, da caça e da 
apanha de frutas e nozes selvagens para enriquecerem sua dieta. 
Seus métodos de subsistência, embora apropriados ao ambiente 
amazônico, limitavam o tamanho das suas comunidades, que 
raramente excediam a trezentas ou quatrocentas pessoas 
(WAGLEY, 1957, p. 59). 
 

A reprodução desse modelo, também identificado como “cultura rústica”, se 

deu em função da economia nacional dos núcleos urbanos que excluíam os 

pequenos povoados que habitavam em locais mais afastados (ARRUDA, 1999, p. 

81). De acordo com Diegues (2008, p. 81), “as populações humanas inseridas nas 

formas de produção pré-capitalistas, em grande parte, ocupam espaços territoriais 

mais distantes dos centros urbanos e dos polos econômicos mais importantes” 
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Desta maneira, alguns grupos se adaptaram e sobreviveram em comunidades 

pouco povoadas, possibilitando assim a reprodução desse modelo sociocultural 

identificado como população tradicional. Para Arruda (1999, p. 79), as populações 

tradicionais possuem as seguintes características: 

a) Possuem um modelo de ocupação do espaço e uso dos recursos 

naturais destinados à sua subsistência; 

b) Possuem fraca articulação com o mercado; 

c) Mão-de-obra familiar intensiva; 

d) Tecnologias de baixo impacto (sustentável). 

Paralelamente, a Amazônia passou por um processo semelhante, na qual, 

algumas populações indígenas que perderam sua identidade étnica e vivem em 

comunidades, também se direcionaram para a “cultura rústica”, sendo possível 

observar ainda hoje esse processo nas populações ribeirinhas (ARRUDA, 1999, p. 

82). É importante destacar que no caso das populações ribeirinhas da Amazônia, 

historicamente, a identidade dessas populações recebia diferentes olhares da 

sociedade, sendo descrita por Cruz (2008, p. 52-53) da seguinte maneira: 

 O olhar naturalista, que desprezou as populações da Amazônia e deu 

mais atenção à sua biodiversidade do que à sua diversidade, 

considerando a região como se fosse uma imensidão de espaço vazio 

e pouco habitado, onde o mais importante eram os recursos naturais; 

 O olhar tradicionalista ou romântico, que está mais voltado para a 

questão da particularidade da diversidade cultural expressa pela 

autenticidade e esoterismo dessas populações que foram consideradas 

isoladas e independentes da história. É praticamente um olhar da 

“diferença pela diferença”, no qual o morador ribeirinho ainda possui a 

pureza do ser que não foi corrompido pelo mundo moderno; 

 O olhar moderno ou colonial, no qual a identidade da população 

ribeirinha foi analisada com preconceito devido as representações que 

estavam presentes no imaginário social, em que, consistiam na ideia 

de atraso de um mundo selvagem e improdutivo. Ou seja, é uma visão 
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sustentada no estereótipo que contradiz a ideia de um mundo em 

constante desenvolvimento ou progresso. 

Entretanto estas visões reducionistas que tipificam a identidade das 

populações ribeirinhas amazônicas precisam ser superadas, pois a construção da 

identidade do ribeirinho vai muito além desse simplismo analítico. Cruz (2008), ao 

estudar a identidade ribeirinha na Amazônia, tomando o rio como objeto de análise 

sugere que essa identidade é construída pelo espaço produzido, o espaço das 

relações socioeconômicas e histórico-culturais que criam a sensação e o sentimento 

de pertencimento. O autor (Ibid.) destaca ainda que, 

 

Quando se fala de identidade das populações amazônidas, 
inevitavelmente a imagem do ribeirinho é lembrada como uma 
espécie de personificação daquilo que se considera como mais típico 
da cultura regional. A força dessa imagem construída no imaginário 
social mostra a importância do rio para a história, a geografia e a 
cultura da região (CRUZ, 2008, p. 49). 
 

No Brasil, o conceito de populações tradicionais está associado à criação das 

Unidades de Conservação de uso sustentável na Amazônia (SILVA, 2010, 2011), 

que foram utilizadas como estratégia para a conservação da natureza. A proposta da 

qual deriva as unidades de conservação (UC) surgiu no século XIX nos Estados 

Unidos com o objetivo de proteger os ecossistemas que sofriam com ameaças 

causadas pelo avanço da civilização urbano-industrial (ARRUDA, 1999; DIEGUES, 

2008; MOSCAL; KAMINSKI, 2014) e, a partir da década de 1960 essa prática é 

ampliada pelo mundo (ARRUDA, 1999; LITTLE, 2004).  

O conceito de populações tradicionais é reconhecido pelo Estado a nível 

institucional, ou seja, sua existência já está formalizada e legalizada (SILVA, 2010; 

BENATTI; ROCHA; PACHECO, 2015), sendo reconhecido no Instituto Chico 

Mendes17, ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis – IBAMA (SILVA, 2010).  

É relevante mencionar que na criação da Lei nº 9.985/2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e estabelece 

                                                           
17 Antigo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), 
órgão cogestor de áreas protegidas com populações extrativistas, criado em 1992, pela Portaria do 
IBAMA N° 22, de 10/02/92. A finalidade deste órgão é apoiar as populações tradicionais promovendo 
o desenvolvimento econômico visando a melhoria da sua qualidade de vida baseada na 
sustentabilidade, na cultura e nos conhecimentos por elas acumulados. 
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critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação, ainda não havia sido incorporada políticas direcionadas 

especificamente a povos e comunidades tradicionais, surgindo somente a partir da 

criação do Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

No Brasil, o sentido do conceito tem origem na relação dos seringueiros e 

castanheiros amazônidas, e, é a partir das contribuições de teóricos acadêmicos a 

respeito dos “Povos da Floresta” (trabalhadores extrativistas do Acre) que se iniciam 

as primeiras abordagens do termo populações tradicionais. Alguns autores 

consideram as populações tradicionais como sendo as que por um longo período 

(décadas a séculos) utilizam processos de adaptação ao meio ambiente natural, 

praticando o uso de determinadas estratégias por meio das técnicas desenvolvidas 

por eles próprios no ambiente em que vivem (SILVA, 2010, 2011).  

O histórico de baixo impacto ambiental no território que exploram, unido aos 

atuais interesses em retomar ou ao menos preservar o controle do mesmo, que 

outrora lhes pertencia, são características típicas das populações tradicionais, sendo 

importante a conservação e preservação do meio ambiente (CUNHA; ALMEIDA, 

2001, p. 3). De certa forma foram as análises sobre a preservação e degradação dos 

ecossistemas que deram início às discussões a respeito das populações tradicionais 

(SILVA, 2010, p. 86). 

Nesse sentido, a manutenção das relações existentes entre os ecossistemas 

naturais e as tradições, cultura e valores são essenciais para contribuir com a 

conceituação de população tradicional, demonstrando também a importância que 

esses povos tem no processo de desenvolvimento atuais (SILVA, 2010, p. 89). É 

possível afirmar ainda que foram “as práticas econômicas, ambientais e simbólicas 

de coletores, extrativistas e catadores de produtos da floresta amazônica brasileira 

que deram a base real para a construção conceitual de população tradicional” 

(SILVA, 2011, p. 5). Pereira e Diegues (2010), afirmam que, 

 

Devido à demanda global a favor da proteção da natureza, 
juntamente com o crescimento de correntes ambientalistas 
detentoras de perspectivas diferentes da preservacionista, as 
populações tradicionais passaram a ser consideradas importantes 
como atores responsáveis pela proteção do ambiente natural no qual 
estão inseridas. Neste sentido, a Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) enfatizou a 
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necessidade de se proteger essas populações, assim como os 
conhecimentos dos quais são detentoras (PEREIRA; DIEGUES, 
2010, p. 38). 

 

Desta maneira, a partir do momento em que houve a união entre populações, 

conhecimentos tradicionais e a conservação ambiental, o julgamento que se fazia 

com relação às populações tradicionais da Amazônia como sendo um impedimento 

ao desenvolvimento se encerra e, alavanca esses grupos para a “linha de frente da 

modernidade” (CUNHA; ALMEIDA, 2001, p. 1). 

De acordo com Arruda (1999, p. 83), apesar da simbiose existente entre as 

populações tradicionais e os ecossistemas naturais, o seu conhecimento a respeito 

do meio ambiente tem sido desprezado pelo poder público ou pelos órgãos 

competentes que elaboram as políticas públicas regionais. De certa forma, são 

esses povos que sofrem com a destruição ambiental e quase não se beneficiam das 

políticas destinadas à conservação ambiental18. Silva (2014), destaca ainda que, 

 

No processo atual de busca por um desenvolvimento social e/ou 
comunitário próprio na Amazônia, essas populações enfrentam 
grandes dificuldades para efetivar projetos de melhoria coletiva de 
vida. Tais melhorias englobam o controle do território e a 
sustentabilidade do modus vivendi das famílias locais, segurança 
fundiária e alimentar, saúde e educação de qualidade. Em grande 
medida, isso se dá porque não há políticas públicas voltadas à 
qualificação dessas pessoas, historicamente ligadas ao patronato, 
clientelismo e favorecimento individual, próprios do sistema de 
aviamento. Por estarem mergulhadas nesse caldo histórico, possuem 
baixo capital social e apresentam extrema dificuldade para formação 
de redes de confiança e solidariedade para além da família nuclear. 
Isso tem rebatimentos negativos diretos na criação, desenvolvimento 
e gerenciamento de associações comunitárias ou cooperativas 
(SILVA, 2014, p. 13). 

 

 Algumas questões que são colocadas entre o meio ambiente e as populações 

tradicionais, no que diz respeito às contradições entre tradicional e moderno ou entre 

o progresso e o atraso acabaram vindo à tona. De certa maneira, havia um 

entendimento de que as práticas tradicionais poderiam barrar o desenvolvimento das 

comunidades locais, além de serem práticas que possivelmente seriam extintas 

(SILVA, 2010; 2011). Assim como qualquer outra população humana, as populações 

tradicionais também podem ser consideradas modernas, desde que se considere a 

                                                           
18 Vide exemplos recentes: moradores ribeirinhos ao longo do Rio Doce em Mariana (2015) e aldeia 
Naõ Xohã, às margens do rio Paraopeba em Brumadinho (2019). 
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importância das questões ambiental e da biogenética durante as análises (SILVA, 

2010). Lima e Andrade (2010), quando abordam a questão dos saberes das 

populações ribeirinhas afirmam que,  

 

Os ribeirinhos, sábios na arte do devir e marcados historicamente 
pelos rincões solitários que se impunham como uma sobrevida, estão 
imbricados numa rede de saberes permitindo-lhes a sobrevivência na 
selva. O ribeirinho não fica parado contemplando o rio que passa. 
Pelo contrário, vai em busca de respostas e soluções para os 
problemas impostos. Seja para matar a fome, seja para conseguir 
ajuda, quiçá diversão ou outros cuidados que a vida exige, seja uma 
curandeira ou os conselhos de um velho sábio da localidade. Foi isso 
que eles aprenderam, ao longo da vida, com os ensinamentos 
passados de geração a geração, com a prática do observar e do 
fazer (LIMA; ANDRADE, 2010, p. 59). 

 

Desta maneira, o ritmo de vida ribeirinho, sua capacidade de adaptação, seu 

conhecimento e suas estratégias desenvolvidas no ambiente de várzea não podem 

ser consideradas uma questão de atraso ou empecilho para o desenvolvimento da 

região, muito pelo contrário. É de extrema importância aprender e compreender com 

as populações tradicionais a dinâmica de uma região envolta por florestas e riscada 

por diversos rios de variados tamanhos, nos quais os moradores tiram seu sustento 

e, de onde saem muitos produtos naturais para o mundo. 

 

3.2 A multifuncionalidade da várzea amazônica 

 

A várzea embora seja um ambiente produtivo e rico em recursos se 
comparada aos ambientes de terra firme adjacentes, ao mesmo 
tempo, se constitui como um ambiente muito arriscado para os 
agricultores familiares. Sua dinâmica caracterizada por flutuações 
drásticas anuais e a instabilidade de seus ambientes impõem 
limitações para as formas de uso produtivo dos recursos disponíveis. 
Sendo relativamente previsíveis, essas alterações sazonais e cíclicas 
da várzea permitem que os agricultores familiares desenvolvam 
estratégias adaptativas que vêm garantindo a ocupação humana da 
várzea seja como espaço de moradia ou de uso, gerações após 
gerações (PEREIRA, 2007, p. 29). 

 

Há séculos as populações ribeirinhas habitam nas várzeas do rio Solimões-

Amazonas, desenvolvendo seus modos de vida e suas culturas, margeados por 

pequenos e grandes rios desta região (LIMA; TEIXEIRA; SOUZA, 2007, p. 36).  Nas 

várzeas amazônicas, a utilização desse ambiente para atividades agropastoris, 
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florestais e aquáticas é uma prática constante dos ribeirinhos (CRUZ, 2007, p. 67), 

sendo estas atividades desenvolvidas para a manutenção de sua sobrevivência.  

O amazônida e a biota19 desenvolveram diversas formas de adaptação, 

apesar da fragilidade ambiental das várzeas que são submetidas a fortes estresses 

(PEREIRA, 2007, p. 15). Os ribeirinhos que habitam as várzeas amazônicas são 

considerados agricultores, pescadores e extratores, entre outros, pois praticam um 

conjunto de atividades na terra, na água e na floresta, como por exemplo, 

agricultura, criação de pequenos animais, caça, pesca, coleta etc., que possibilitam 

sua subsistência nesse ambiente, além da construção de suas casas (CRUZ, 2007, 

p. 102). Pereira (op. Cit.) reforça essas informações quando afirma que, 

 

Os ambientes de várzea se caracterizam por uma sazonalidade 
marcante devido às enchentes periódicas dos seus rios, que regulam 
os ciclos de vida da biota local e consequentemente regulam as 
oportunidades de subsistência disponíveis para as populações 
humanas. Assim como os demais componentes da biota das áreas 
inundáveis, as populações humanas locais precisam adotar 
estratégias de adaptação em relação às mudanças drásticas 
ocorridas na passagem entre as fases aquáticas e terrestres. Estas 
estratégias implicam na coordenação das atividades produtivas tais 
como a criação de gado, o cultivo de plantas anuais e perenes, a 
caça e a pesca, às modificações sazonais da paisagem e biota 
locais.  (PEREIRA, 2007, p. 16). 

 

Apesar de ser a várzea amazônica a maior faixa contínua de solos férteis 

(LIMA; TEIXEIRA; SOUZA, 2007, p. 36), o relevo topográfico dessa região causa 

influência direta na agricultura, possibilitando pouca ocupação do solo, pois nem 

todo ambiente de várzea é plenamente cultivável, além de não haver continuidade 

do terreno em algumas áreas devido a existência de lagos temporários ou charcos 

(PEREIRA, 2007, p. 24-25). Entretanto, a maior intensidade das atividades da pesca 

e da agricultura se concentraram nessas áreas (LIMA; TEIXEIRA; SOUZA, 2007, p. 

36).  

De acordo com Cruz (2007, p. 72), o processo de subida e descida das águas 

na várzea amazônica interfere diretamente nos diferentes tipos de cultivos 

realizados pelos ribeirinhos. Contudo, o autor (Ibid., p. 130), afirma que, “ocorre uma 

relação sociedade-natureza, a qual tem por mediações o trabalho e as técnicas 

                                                           
19 Biota é o conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado 
ambiente geológico. 
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executadas pelo homem na busca dos seus meios de existência nesse ambiente”, 

possibilitando assim a sua sobrevivência nesta região. 

Com relação às atividades agropastoris, estas são divididas em terras 

existentes e terras que surgem, além das terras de pousio, que são as áreas 

separadas pelos ribeirinhos para o descanso da terra durante o período de um a três 

anos (CRUZ, 2007, p. 67). As áreas cultivadas ocorrem próximas das residências e 

dos rios, facilitando assim o deslocamento dentro da propriedade, pois o trabalho 

desempenhado é apoiado na força de tração humana (PEREIRA, 2007, p. 25), 

sendo “baseada em sua maioria, na unidade de produção assentada na mão-de-

obra familiar” (CASTRO et al., 2007, p. 56). 

Nas proximidades da casa do ribeirinho, nas terras existentes são feitos o 

roçado e o sítio (terras de cultivo) e, em vários trechos mais ao interior, são feitas 

derrubadas na floresta para o assentamento dos pastos e a criação do gado (CRUZ, 

2007, p. 68). Além do pasto plantado, o pasto natural também é utilizado para 

alimentar a criação de gado bovino, ocorrendo principalmente no período de águas 

baixas (Ibid., p. 137). Nas palavras do autor (Ibid., p. 73), para a utilização das terras 

na mata é preciso seguir as seguintes etapas de preparação do roçado: broca, 

derrubada, rebaixamento, queimada e coivara: 

a) Broca: consiste na roçagem das plantas rasteiras, cipós, arbustos, por 

meio da utilização do terçado; 

b) Derrubada: corte da mata, sobretudo dos componentes arbóreos; 

c) Rebaixamento: consiste no corte dos galhos e das ramagens. A 

realização dessa operação tem como objetivo facilitar a ação do fogo 

durante a queimada; 

d) Queimada: é realizada, quando a vegetação está totalmente seca; 

e) Coivara: consiste em juntar o material (troncos, galhos), que não foi 

queimado ou que foi parcialmente queimado e novamente atear-lhe 

fogo. 

Porém, esse processo de preparo das terras para o cultivo ocorre apenas nas 

várzeas altas, pois nas várzeas baixas a limpeza do terreno é realizada pelos 

moradores logo após a descida das águas, com o fim das colheitas (CASTRO et al., 
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2007, p. 86). Neste sentido, a partir da remoção dos componentes vegetais dá-se 

início ao plantio. 

Nos períodos de enchentes e cheias que ocorrem anualmente, e 

desencadeiam o processo de deposição dos rios Solimões-Amazonas, há o 

surgimento de novas terras (terras surgidas), que são utilizadas para a plantação de 

ciclo curto e, assim como as terras de cultivo, também são utilizadas para abertura 

de pasto (CRUZ, 2007, p. 67). 

É importante destacar que, após o recuo das águas, durante o período de 

águas baixas (vazante/seca), quando ocorre a limpeza dos terrenos para o cultivo, o 

ribeirinho também prepara o local para a prática pesqueira, conhecida como pesca 

de lanço, que vai ocorrer durante o período de águas altas (cheias e enchentes) 

(Figura 1). Além da alimentação da família, essa prática tem também como objetivo 

a comercialização do excedente de peixes (CRUZ, 2007, p. 218). 

 

Figura 1: Pesca de lanço. 

 

Fonte: Cruz (2007). 

 

O autor (Ibid., p. 146), informa ainda que, com relação às atividades 

aquáticas, muito antes do processo de colonização, na Amazônia, diferentes 

sociedades indígenas já possuíam praticas pesqueiras. 

No período das águas altas (enchente e cheia), as florestas são invadidas 

pelas marés, possibilitando assim a utilização dos lagos para a pesca, pois muitas 

espécies de peixes frequentemente visitam os ambientes de várzea durante este 

período em busca de alimentos, como por exemplo, flores, frutas e sementes que 

caem nas águas. Os lagos criados pelas inundações são fundamentais para a 
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manutenção da vida dos ribeirinhos que tiram parte significativa da sua alimentação 

por meio da pesca (CRUZ, 2007).  

Com relação às atividades florestais, vários trechos das áreas de várzea são 

considerados pelos ribeirinhos como os territórios para a caça, a coleta e o 

extrativismo (CRUZ, 2007, p. 231). Os ribeirinhos fazem uso de madeiras e lenhas 

extraídas tanto das florestas de várzea quanto das florestas de terra firme, sendo a 

madeira utilizada na construção das casas, galinheiros, chiqueiros, varas para 

amarrar canoas e/ou malhadeiras, entre outros, e, a lenha é utilizada na cozinha e 

em determinados casos nos fornos para a produção de farinha (CRUZ, 2007, p. 

235).  

No tocante ao extrativismo, de acordo com Cruz (Ibid., p. 237), nas várzeas 

amazônicas existem duas espécies típicas de palmeira de açaí, que possibilitam a 

extração de ambas para consumo, sendo, o açaí-do-pará (palmeira multicaule, 

encontrado na Amazônia oriental, com possibilidade de extração de palmito e 

retirada de frutos devido à alta capacidade de brotação a partir do pé principal) e o 

açaí-do-mato (palmeira monocaule, encontrada frequentemente na Amazônia 

central, sendo possível somente a extração do palmito). 

Com relação à caça, Cruz (2007, p. 241), informa que essa atividade é 

intensificada durante as inundações devido a facilidade na captura dos animais por 

estarem confinados em pequenas partes de terras que não sofreram a ação das 

marés. Porém, o autor destaca que essa atividade de caça na várzea pode ocorrer 

tanto nos períodos de águas altas quanto no período de águas baixas. 

A várzea amazônica é um ambiente que propicia recursos naturais que 

podem ser utilizados para a manutenção da sobrevivência do morador ribeirinho. De 

acordo com Valota (2015, p. 91), esses recursos naturais fazem referência à 

“multifuncionalidade da várzea, com relação a pesca, o açaí, outras plantas da 

várzea, acesso ao rio para trocar bens do interior ou outros fins”. Da maneira que foi 

informado anteriormente por Cruz (2007), utilizar o ambiente de várzea para 

atividades agropastoris, florestais e aquáticas faz parte do cotidiano do morador 

ribeirinho. 

Além das atividades mencionadas anteriormente, é necessário destacar 

também a importância dos rios na várzea amazônica, principal via de circulação dos 

moradores ribeirinhos. Para Araújo et al. (2014, p. 2), o rio influencia diretamente na 
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vida dos ribeirinhos e na sua convivência com o meio ambiente, pois é por ele que 

ocorrem os traslados de passageiros e cargas de uma localidade à outra, além de 

contribuir com sua alimentação (água e peixe). De acordo com o autor (Ibid., 2014), 

 

[...] os rios amazônicos constituem meios de transporte dos 
ribeirinhos, assumindo importância socioeconômica fundamental 
para a região, fortalecendo a socialização nas comunidades 
ribeirinhas, por meio da aproximação das pessoas que navegam 
pelos rios, igarapés, furos e igapós do Amazonas (ARAÚJO et al., 
2014, p. 2). 

 

Desta maneira, é possível perceber que o morador ribeirinho faz uso do 

ambiente que habita e, por meio de técnicas que desenvolve se adequa à dinâmica 

das várzeas amazônicas, elaborando estratégias de sobrevivência por meio das 

atividades agropastoris, florestais e aquáticas, além da utilização dos rios, que 

representa um papel fundamental na vida dessa população. Ou seja, as várzeas 

amazônicas não são simplesmente ambientes frágeis e de difícil ocupação, mas, sim 

um imenso ecossistema que fornece recursos para sobrevivência dos seres vivos da 

fauna, da flora e dos seres humanos. 
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CAPÍTULO IV 

A SOBREVIÊNCIA DA POPULAÇÃO DETERMINADA PELA 

ESCOLHA DAS ESTRATÉGIAS 

 

Viver em um ambiente urbano é claramente uma experiência distinta 
da vida em um ambiente rural. No entanto, apesar dos contrastes em 
termos de contexto, há um fator que permanece inalterado: as 
próprias pessoas. Onde quer que as pessoas vivam, elas retêm 
essencialmente as mesmas necessidades humanas e o desejo pelos 
mesmos direitos ou desejos. Eles exigem acesso a recursos 
produtivos como terra, conhecimento e capital, e destes uma renda 
para sustentar as necessidades de consumo. Elas requerem comida, 
abrigo, roupas, acesso a instalações médicas, a capacidade de 
educar as crianças e a capacidade de participar, em todos os 
sentidos (social, política, intelectual e espiritualmente), na sociedade 
da qual fazem parte. Assim, esses requisitos equivalem ao direito 
que cada pessoa tem de levar uma vida que é fundamentalmente 
segura, respeitando tanto as necessidades básicas quanto os 
sentidos sociais e psicológicos mais amplos de um meio de 
subsistência (HAAN et al., 2002, p. 3). 

 

 A partir da afirmação feita por Haan et al., é possível ter uma breve 

compreensão da necessidade do ser humano em buscar e fazer uso dos mesmos 

direitos que qualquer outro cidadão, objetivando sua sobrevivência e suas 

conquistas. De certa forma vivemos em sociedade. No entanto, em alguns casos, 

existe a necessidade de elaborar estratégias que colaborem com o alcance desse 

objetivo. 

 

4.1 Conceito de Estratégias de sobrevivência 

 

As pesquisas sobre “estratégias de sobrevivência” surgiram em fins 
dos anos 70, influenciadas pela crítica de Eunice Durham à 
abordagem marxista que tendia a conceber a família como instância 
ideológica, mera reprodutora de relações sociais de dominação, 
sobretudo através de sua função de socialização (SARTI, 1994, 
p.40). 

 

A partir dos anos 70 do século XX alguns autores (BILAC, 1978; MACEDO, 

1979; WOORTMANN, 1984; SARTI, 1994) começaram a desenvolver pesquisas a 

respeito de estratégias de sobrevivência. De acordo com Almeida (2005), estas 
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pesquisas demonstraram que as famílias eram as principais colaboradoras nas 

questões da sobrevivência e proteção social devido à ausência do Estado. E essa 

colaboração ocorria de maneira espontânea.  

Desta forma, Rodrigues (2006) explica que as realidades socioeconômicas e 

politicas se apresentam de tal maneira à determinados indivíduos ou grupos, que os 

mesmos, por meio de suas estratégias e com o apoio da estrutura familiar, se 

organizam para 86iferenciá-las. Costa e Rodrigues (2002), em suas pesquisas 

referentes a estratégias desenvolvidas por famílias em Luanda e Maputo (África), 

quando abordam a questão da sobrevivência, informam que,  

 

A sobrevivência simples, a reprodução física e a satisfação das 
necessidades básicas, tem como pano de fundo uma lógica de 
reprodução, própria dos grupos sociais, que visa a perpetuação dos 
indivíduos e dos grupos e a melhoria das suas condições de 
existência (COSTA; RODRIGUES, 2002, p. 116). 

 

Durante a década de 1980 ocorreu um aumento da desigualdade social no 

Brasil devido à crise da modernização econômica20, fazendo com que o país 

sofresse uma instabilidade nesse período, ampliando os problemas com relação à 

sobrevivência da população brasileira de baixa renda que estavam localizadas nos 

centros urbanos (ROMANELLI; BEZERRA, 1999). Para os autores, a modernização 

econômica acarretou um maior empobrecimento da população, devido à redução de 

empregos e salários, problemas nas relações de trabalho,  

  

[...] acompanhadas pela demissão do Estado na manutenção de 
conquistas sociais, o que produz redução e ineficácia dos serviços 
públicos, como saúde e educação, e dos equipamentos urbanos, que 
incluem transporte, serviços de água, luz, esgoto (ROMANELLI; 
BEZERRA, 1999, p. 77). 

 

Observando este exemplo, compreende-se que a pobreza per si já é um 

grande problema na vida das famílias, e se acompanhada da ineficácia do Estado 

em fornecer os serviços públicos, torna a vida das famílias ainda mais difícil. Desta 

maneira, o que lhes resta de opção é buscar estratégias ou alternativas que 

colaborem com a sobrevivência da família. Silva, L. (2011, p. 99), em sua pesquisa 

sobre as estratégias de sobrevivência das famílias em extrema pobreza, reforça o 

                                                           
20 Período em que o país passa a ser urbano-industrial com a atuação do Estado. 
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discurso ao evidenciar que, “enquanto as políticas sociais não revertem o quadro de 

desigualdade e pobreza em que estão instaladas as famílias, estas são desafiadas a 

criar mecanismos de enfrentamento ao contexto de desigualdade e pobreza em que 

se encontram”. No início da década de 1990 Chambers e Conway (1991) já 

informavam a necessidade de políticas públicas e ações direcionadas para a 

população pobre, objetivando mais equidade e melhora da capacidade destes em 

executar certas funções. 

No caso das famílias que vivem em extrema pobreza, é nítido que no seu dia 

a dia elas fazem uso de estratégias de sobrevivência que suprem de alguma 

maneira as suas necessidades, pois além de não possuírem uma renda fixa, as 

mesmas não têm poder de compra ou negociação e seu acesso às políticas sociais 

como benefícios são restritos, inibindo assim sua capacidade de superar as 

desigualdades (Silva, L., 2011). Ainda de acordo com a autora, 

 

[...] as estratégias de sobrevivência das famílias em extrema pobreza 
centram-se no campo das necessidades na maioria das vezes 
materiais e se desenvolvem como uma prática que envolve todo o 
grupo familiar devido à perda da renda e privações (SILVA, L., 2011, 
p. 99). 

 

Dependendo das circunstâncias, algumas pessoas, num momento de 

desespero, acabam improvisando meios de subsistência, influenciados pelo 

ambiente em que vivem (social, econômico e ecológico) (CHAMBERS; CONWAY, 

1991, p. 6). O que se observa pela literatura, é a existência de pessoas 

economicamente pobres em qualquer parte do território brasileiro ou internacional, 

que usam suas habilidades para elaborar práticas que possam satisfazer suas 

necessidades básicas.  

Vale lembrar que, foi a partir dos trabalhos de Ian Scoones nos anos 1990 

que o conceito de estratégias de sobrevivência ganhou maior destaque (LOMBARDI, 

GUEDES; BARBIERI, 2015, p. 174), contudo, esse conceito surgiu do “debate sobre 

como definir e como acessar o que faz e o que compõe a sobrevivência humana” 

(LOMBARDI, 2014, p. 55). Desta maneira, a partir do final do século XX em diante, 

foram realizados diversos trabalhos (REARDON; VOSTI, 1995; SCOONES, 1998; 

BEBBINGTON, 1999; RAKODI, 1999; COSTA; RODRIGUES, 2002; HAAN et al., 

2002; COSTA, 2003; RODRIGUES, 2006; SHERBININ et al., 2008; PETRINI et al., 
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2012; BHANDARI, 2013; LOMBARDI, 2014; entre outros) abordando o tema 

estratégias de sobrevivência, os quais, dão destaque para os tipos de recursos 

utilizados para sobrevivência pelas unidades domésticas.  

Quando ocorreu o desenvolvimento do conceito de estratégias de 

sobrevivência por Carole Rakodi e Ian Scoones, havia a pretensão de que o 

conceito funcionasse como um modelo de ação e também como um mecanismo 

para avaliação de políticas públicas e projetos de desenvolvimento que fossem 

implementados (LOMBARDI, 2014). Bebbington (1999), destaca a importância deste 

tipo de abordagem embasada nas estratégias de sobrevivência como modelo de 

avaliação e arcabouço para entender a resiliência das unidades domésticas, 

podendo comprovar isso em sua pesquisa nos Andes. Porém, o autor, afirma que, 

caso a abordagem sirva como modelo de avaliação baseada apenas numa relação 

unidirecional, esta pode ser considerada deficiente. 

Para alcançar as propostas de um modelo de ação e um mecanismo de 

avaliação, é necessário acrescentar outros elementos que passem a fazer parte da 

análise, sendo eles, a resiliência, a sustentabilidade e a adaptação. Porém, a junção 

da resiliência e da sustentabilidade “como elementos da estratégia de sobrevivência 

permanecem ainda mais no nível teórico que prático, embora haja um esforço em 

construir parâmetros para acessá-la e avalia-la”. Sendo assim, para identificar as 

estratégias de sobrevivência é necessária uma junção de características, práticas 

cotidianas diversas e recursos, utilizando corretamente critérios de análises que 

ocasionarão diferentes arranjos das estratégias de sobrevivência, possibilitando 

também entender o que a tornaria resiliente e sustentável (LOMBARDI, 2014, p. 54-

55).  

Sherbinin et al. (2008) e Lombardi (2014), afirmam que a principal qualidade 

encontrada nos estudos sobre estratégias de sobrevivência é o princípio 

organizativo, o qual, proporciona subsídios práticos e teóricos para o conceito. Com 

suas palavras Lombardi (Ibid.), descreve que, 

 

[...] se poderia dizer que até esse momento a preocupação principal 
do conceito girava em torno de questões e problemas ligados 
essencialmente à discussão sobre pobreza, e que isso mudou 
quando novas pesquisas viram o potencial do conceito em servir de 
modelo ou arcabouço teórico e prático a outras temáticas de estudo 
(LOMBARDI, 2014, p. 57-58). 
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Para as análises a respeito das estratégias de sobrevivência, Rodrigues 

(2006) argumenta que a base das decisões é responsabilidade primordial das 

famílias. Em período anterior Costa e Rodrigues (2002, p. 117), já afirmavam que, a 

família é o grupo central da organização e administração das estratégias de 

sobrevivência (tradicionais e modernas), na qual, estão distribuídos os recursos, as 

atividades e redes de relações. Ou seja, a família ainda é uma importante instituição, 

pois é nela que as pessoas costumam buscar recursos para enfrentar algum tipo de 

adversidade. Esta afirmação pode ser melhor representada pelas palavras de 

Rezende (2012): 

 

Entendemos que, nos dias atuais, as estratégias de sobrevivência 
utilizadas pelas famílias, são criadas e recriadas num contexto muito 
desfavorável. Se por um lado constatamos que a família, apesar de 
ter que enfrentar inúmeras dificuldades – independentemente de 
como está organizada hoje – continua sendo o melhor lugar para a 
garantia da sobrevivência, da proteção de seus membros e que é ela 
que proporciona aos seus componentes, suporte emocional, afetivo e 
material para que os mesmos possam desenvolver suas 
potencialidades, por outro, as possibilidades que a família tem de 
efetivar tal amparo são limitadas pela realidade social, que é 
estruturalmente marcada pela desigualdade e pela existência de 
classes sociais, sendo que muitas vezes o próprio modo de 
organização familiar configura-se também como uma estratégia de 
sobrevivência familiar (REZENDE, 2012, p. 59). 

 

Do ponto de vista estabelecido por Chambers e Conway (1991), Rakodi 

(1995, 1999, 2002), Scoones (1998), Bebbington (1999), Haan et al. (2002), e 

Cabrera et al. (2010), em suas pesquisas, a unidade doméstica21 é tida como o 

ponto de partida para as decisões tomadas, pois a partir dela é possível identificar 

todos os recursos materiais e não materiais que podem ser alcançados pelas 

estratégias de sobrevivência. Scoones (1998) afirma que em níveis hierárquicos 

distintos, como por exemplo, o individual ou intrafamiliar, a família ampliada, o grupo 

social, a comunidade, uma nação, são possíveis definir um meio de subsistência. 

Porém, de acordo com Chambers e Conway (1991, p. 6), o nível hierárquico 

frequentemente utilizado é a unidade doméstica, “geralmente significando o grupo 

                                                           
21 Unidade doméstica tem origem na palavra inglesa household (termo utilizado por Chambers e 
Conway). De acordo com Lombardi (2014), essa é a tradução que mais se aproxima da definição dos 
autores citados anteriormente e, está mais próxima da definição de domicilio, termo utilizado pelo 
IBGE como espaço físico de moradia. 
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humano que compartilha a mesma lareira para cozinhar”. Lombardi (2014), descreve 

que família é o grupo que compartilha residência, renda e alimentos. 

Contudo, nem sempre em uma residência habitam somente familiares, pois 

de acordo com Lombardi (2014), não há a obrigatoriedade de uma unidade 

doméstica ser constituída simplesmente por indivíduos aparentados. Nesse sentido, 

não há a necessidade de fazer uma divisão entre a família e os não-aparentados 

que residam na mesma casa, podendo considerar todos do grupo como sendo uma 

unidade doméstica. De acordo com Rezende (2012), na atualidade, é possível, 

 

dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um 
conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, 
afetivos e, ou, de solidariedade, sendo ainda que de acordo com o 
nosso entendimento ela continua sendo um espaço de afeto e 
sobrevivência (REZENDE, 2012, p. 61). 

 

É importante compreender que as estratégias de sobrevivência estão 

relacionadas ao conjunto de ações que um indivíduo ou grupo escolhe para 

satisfazer suas necessidades básicas, tanto fisiológicas (alimento, repouso, moradia) 

quanto de segurança (corpo, família, propriedade). Desta maneira, as estratégias de 

sobrevivência são uma soma de competências que contribuem para seu meio de 

subsistência22 (CARTAXO, 1995; ALMEIDA; CARVALHO, 2003; LOMBARDI, 2014), 

sendo esse último, a maneira que as pessoas vivem (OSMAN; ABDELKARIEM, 

2011), no qual compreende as pessoas, suas capacidades e modos de vida23, 

incluindo alimentos, renda e bens (CHAMBERS; CONWAY, 1991; SCOONES, 

1998). A compreensão do termo modo de vida é difícil de ser alcançada devido às 

ambiguidades em sua definição (BRAGA; FIUZA; REMOALDO, 2017). Este conceito 

surge a partir dos anos 1990 nas discussões sobre a pobreza e diversificação nos 

países em desenvolvimento (SITOE, 2011). 

Osman e Abdelkariem, (2011, p. 2), acrescentam ainda que, de maneira 

conceitual, a análise de meios de subsistência é dividida por todas as organizações 

                                                           
22 Um meio de subsistência pode ser considerado ambientalmente sustentável se ocorrer a 
capacidade de manter e melhorar os meios de subsistência locais e globais dos quais dependem, 
possibilitando lidar com estresses e choques (CHAMBERS; CONWAY, 1991). 
23 Para esta pesquisa compreende-se modos de vida como sendo formas de se viver, respeitando os 
valores éticos e morais construídos durante as relações sociais. 
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em dois componentes, sendo eles, os recursos de subsistência (ativos ou capitais24) 

e a estratégia de sobrevivência. Meikle, Ramasut e Walter (2001) e Lombardi (2014), 

afirmam que as estratégias de sobrevivência podem ser constituídas, acessadas e 

explicadas por cinco elementos, sendo eles, o contexto, os recursos para a 

sobrevivência, as estratégias de sobrevivências, os desdobramentos/resultados e o 

processo institucional que media o contexto/situação estudada/analisada (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Elementos das estratégias de sobrevivência. 

Contexto 
Ligações urbano/rural, governança, dinâmica 
socioeconômica, meio ambiente e saúde, etc. 

Recursos para a 
sobrevivência 

Capital (financeiro, humano, natural, físico e social) 

As estratégias de 
sobrevivências 

Uma combinação dos capitais disponíveis, os fatores 
contextuais (urbano/rural) que determinam a 
disponibilidade desses ativos e os objetivos das pessoas 

Os desdobramentos/ 
resultados 

Os resultados de subsistência de indivíduos ou famílias 
são o resultado do sucesso ou fracasso das pessoas em 
transformar, através de uma variedade de estratégias, os 
bens disponíveis para eles em renda ou bens e serviços 
básicos 

O processo 
institucional que 
media o 
contexto/situação 
estudada/analisada 

Os formuladores de políticas devem ter uma compreensão 
completa das diferenças entre os meios de vida 
(rural/urbano), que só pode vir de uma revisão detalhada 
da experiência de campo, concebendo e implementando 
intervenções que visam melhorar a vida da população. O 
desenvolvimento de indicadores pode contribuir 

Fonte: Adaptado de Meikle, Ramasut e Walker (2001) e Lombardi (2014). 

 

Esses recursos para sobrevivência identificados por capitais, passam a ser o 

principal elemento de análise das estratégias de sobrevivência. Ou seja, os capitais 

são o que os indivíduos possuem para a manutenção da sua sobrevivência, quando 

se é possível acessá-los. Para Bebbington (1999), os capitais são recursos que 

permitem a capacidade de ser e agir do indivíduo, estando relacionado com a 

sobrevivência, a mudança e o empoderamento, pois de certa forma não são apenas 

                                                           
24 Para Bourdieu (1986), o termo econômico "capital" demonstra a existência de tantos interesses e 
valores a serem maximizados quanto campos sociais.  
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um meio ou uma estratégia de sobrevivência, mas também uma opção de saída. De 

acordo com Meikle, Ramasut e Walker (2001, p. 11), a simples existência dos 

capitais não torna completa a promoção dos meios de subsistência, sendo de 

extrema importância o acesso a eles. Thieme (2008, p. 10), afirma que “em qualquer 

análise da sociedade, o capital deve ser levado em conta em todas as suas formas, 

e não apenas no capital econômico, que é provavelmente o mais conhecido”. O 

autor reforça a narrativa ao descrever que, 

 

O capital é uma concentração de força ou poder que opera em todos 
os campos sociais. Podemos, portanto, considerar que tipos de 
capital são importantes para os diferentes tipos de migrantes e nos 
diferentes campos sociais de forças em que eles lutam durante sua 
vida [...] (THIEME, 2008, p. 11). 

 

Entretanto, trabalhar com os tipos de capital não é uma regra, pois nem todas 

as pesquisas que abordam estratégias de sobrevivência que foram desenvolvidas 

aprofundam suas discussões na direção deste tema. Vale destacar que, trabalhos 

como o de Murrieta et al. (1989; 1992), entre outros, também foram desenvolvidos 

sobre estratégias de sobrevivência, porém, sem a necessidade de abordar 

especificamente os tipos de capitais, fazendo sua classificação. Outro exemplo a ser 

citado é o trabalho feito por Haan et al. (2002), que analisaram o desenvolvimento 

de metodologias para tentar entender a pobreza urbana e os meios de subsistência. 

Desta maneira, apesar dos capitais como recursos de subsistência estarem 

efetivamente vinculados ao conceito de estratégias de sobrevivência, não 

necessariamente há a necessidade de abordá-los. 

O que se percebe, é que o fluxo de produtos ou receita financeira são 

gerados pelos chamados ativos, ou também identificados por capitais (RAKODI, 

1999), possibilitando assim determinar o nível de pobreza das famílias (REARDON; 

VOSTI, 1995). Nesse sentido, com relação à maneira que os capitais são testados 

nas pesquisas, Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), esclarece que, 

 

As estratégias de sobrevivência oferecem flexibilidade para testar 
diferentes conjuntos de capitais cuja conjunção ou falta revelariam 
relações diversas com o lugar em que vivem indivíduos, unidades 
domésticas, ou famílias (LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 2015, p. 
172). 
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De acordo com a literatura, parte considerável dos trabalhos relacionados às 

estratégias de sobrevivência foram desenvolvidos num contexto rural, nos quais, 

pode-se observar que os capitais utilizados nas análises são variados. Por exemplo, 

para Reardon e Vosti (1995), em sua análise sobre a relação entre pobreza e meio 

ambiente em áreas rurais de países em desenvolvimento, os ativos ou capitais 

utilizados em sua análise foram os seguintes: a) Ativos de recursos naturais; b) 

Ativos de recursos humanos; c) Ativos físicos e financeiros na fazenda; d) Ativos 

físicos e financeiros não agrícolas; e) Recursos de propriedade da comunidade. 

Segundo Scoones (1998), em sua definição de capitais como sendo os 

recursos de subsistência, o autor descreve sua análise em um contexto rural, no 

qual, classifica os tipos de capitais da seguinte maneira: a) Capital Natural; b) 

Capital Econômico ou Financeiro; c) Capital Humano; d) Capital Social. É importante 

mencionar que dentro da sua estrutura de análise o autor (SCOONES, 1998) 

identifica também três grupos de estratégia de subsistência, sendo elas, 

intensificação ou extensificação agrícola (mais produção por unidade de área ou 

mais terra cultivada), diversificação de meios de subsistência e migração. Destaque 

para a intensificação ou extensificação, pois é um tipo de estratégia utilizada para 

tentar manter os pequenos produtores no campo, contribuindo com a posse da terra 

e da produção25.  

É possível observar também pela literatura que os capitais natural, 

econômico, humano e social são os mais utilizados nas discussões. Entretanto, há 

autores que utilizam outros capitais e nomenclaturas para complementar a pesquisa, 

como por exemplo, o capital produzido e o capital cultural utilizado por Bebbington 

(1999) em sua pesquisa, na qual, o autor desenvolve uma estrutura de análise dos 

meios de subsistência rural com relação à sustentabilidade e suas implicações para 

a pobreza rural. Neste caso, o autor dá uma atenção maior à importância do capital 

social.  

Outro exemplo a ser citado é o trabalho desenvolvido por Rakodi (1999), que 

acrescenta em sua pesquisa os capitais financeiro, político e físico. Essa autora 

avalia as implicações políticas da adoção de uma estrutura de estratégias de 

sobrevivência familiar para entender a pobreza e a privação.  Num contexto 

                                                           
25 Ver Murrieta et al. (1992). 
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comparativo, a discussão considera as características das estratégias domésticas 

adotadas e os efeitos da política sobre os pobres rurais e urbanos.  

Dando sequência aos exemplos, não é possível deixar de mencionar o 

trabalho desenvolvido por Haan et al. (2002), pois os exemplos citados 

anteriormente estavam relacionados a uma pesquisa num contexto rural e a outra 

num contexto comparativo entre rural e urbano. Neste caso, a pesquisa feita por 

Haan et al. (Ibid.) foi realizada num contexto urbano, na qual, os autores descrevem 

uma abordagem para o desenvolvimento de uma compreensão dos meios de 

subsistência das famílias em nível local, e depois discute os pontos fortes e fracos 

de uma variedade de fontes de dados quantitativos. Ou seja, primeiramente, fornece 

uma estrutura analítica que orienta as avaliações de maneira holística e flexível, e 

depois descreve os dois principais tipos de processos analíticos que foram usados 

na prática. Em sua análise, os autores procuram compreender os níveis típicos de 

capital (humano, social, econômico e natural), possuídos por diversos domicílios, 

além da natureza e atribuição das atividades de produção, renda e intercâmbio. 

Neste sentido, é possível observar que as pesquisas que abordam as 

questões sobre estratégias de sobrevivência estão ligadas aos tipos de capitas e, 

que cada autor utiliza determinados tipos e quantidades de capitais para 

desenvolverem seus trabalhos (Quadro 9). 

No desenvolvimento dessa tese, a qual aborda as estratégias de 

sobrevivência, optou-se por trabalhar com os capitais utilizados nas pesquisas 

realizadas por Meikle, Ramasut e Walker (2001), Osman e Abdelkarem (2011), 

Lombardi (2014), Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), sendo eles classificados da 

seguinte maneira: capital natural, físico, social, humano e financeiro. O Quadro 10 

apresenta de maneira sucinta os recursos para sobrevivência (capital). 

O capital natural é composto e constituído pelos recursos naturais (terra, flora 

e fauna, água, ar e serviços ambientais) que dão origem aos meios de subsistência 

(BHANDARI, 2013, p. 5). Este, possui maior importância nas áreas rurais do que 

urbanas, apesar da prática da agricultura urbana. Em algumas regiões, os recursos 

naturais (rios e florestas), apesar da sua pouca relevância em áreas urbanas, alguns 

moradores pobres urbanos ainda fazem uso desse recurso como fonte de água para 

consumo, banho, lavar louça e roupa, pesca etc. (MEIKLE; GUEDES; BARBIERI, 

2001). De certa forma, os moradores urbanos são dependentes dos recursos 
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naturais, mesmo que indiretamente, pois é a partir destes que se tem a origem para 

o fornecimento de alimentos, água e energia para as cidades e acesso à terra 

(RAKODI, 1999, p. 316). 
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Quadro 9: Quadro comparativo. 

Comparação de tipos de capitais ou ativos por diferentes autores 

 
Reardon e Vosti (1995) 

 
a) Ativos de recursos 

naturais; 
 

b) Ativos de recursos 
humanos; 

 
 

c) Ativos físicos e 
financeiros na 
fazenda; 

 
 

d) Ativos físicos e 
financeiros não 
agrícolas; 

 
 

e) Recursos de 
propriedade da 
comunidade. 

 
 

 
Scoones (1998) 

 
a) Capital Natural; 

 
b) Capital Econômico ou 

Financeiro; 
 

 
c) Capital Humano; 

 
 

d) Capital Social. 

 
Bebbington (1999) 

 
a) Capital Natural; 

 
b) Capital Produzido; 

 
 

c) Capital Humano; 
 

 
d) Capital Social; 

 
 

e) Capital Cultural. 

 
Rakodi (1999) 

 
a) Capital Natural; 

 
b) Capital Produzido / 

Físico; 
 

 
c) Capital Humano; 

 
 

d) Capital Social; 
 

 
e) Capital político e 

financeiro. 

 
Haan et al. (2002) 

 

a) Humano; 
 

b) Capital Social; 
 

 

c) Capital Econômico; 
 

 

d) Capital Natural. 

Fonte: Adaptado de Meikle, Guedes e Barbieri (2001). 
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Quadro 10: Classificação de capitais. 

Capital natural 
Estoque de recursos naturais ou a possibilidade de acesso a 

eles; 

Capital físico 

Bens tangíveis possuídos ou disponíveis para a unidade 

doméstica (casa, ferramentas) ou bens comuns (estradas, 

fábricas) que ofereçam possibilidade de acesso aos meios 

físicos básicos que garantem a sobrevivência; 

Capital social 

Bens intangíveis, como as redes sociais, acesso e existência 

de instituições sociais (igreja, grupos comunitários), redes 

familiares, organização social, composição da unidade 

doméstica, entre outros; 

Capital humano 

Bens intangíveis, contudo, está mais diretamente ligado a 

características individuais dos membros da unidade 

doméstica como escolaridade e status de saúde; 

Capital financeiro 

Circunscreve os meios através dos quais a unidade 

doméstica consegue sua renda, como empréstimos, salários, 

poupança, aposentadorias, entre outros. 

Fonte: Adaptado de Lombardi (2014). 

 

A possibilidade de acessar o capital físico é uma estratégia essencial para 

redução da pobreza de famílias pobres (RAKODI, 1999), pois além de apoiar os 

meios de subsistência (OSMAN; ABDELKAREM, 2011), também pode proporcionar 

mais opções de subsistência (RAKODI, 1999). O capital físico está representado na 

infraestrutura e nos equipamentos26, sendo esses utilizados como estratégia nas 

áreas rurais e urbanas (OSMAN; ABDELKAREM, 2011). As estradas, os sistemas 

de irrigação, as fábricas e maquinaria dentro de fábricas, escolas, são típicos 

exemplos de capital físico (OSTROM; AHN, 2003; 2008). Em muitos casos, a 

residência é o bem mais representativo do capital físico para as famílias pobres 

urbanas, sendo utilizada tanto para moradia quanto para locação (RAKODI, 1999). 

Nessa situação, é possível compreender que, caso uma unidade doméstica que 

esteja localizada em área rural, passando por dificuldades de conseguir trabalho e 

renda, e esteja geograficamente muito próxima de áreas de centros urbanos, há a 

probabilidade que esse grupo familiar abandone suas atividades no campo e vá 

morar na área urbana onde são encontrados importantes equipamentos e serviços 
                                                           
26 É possível considerar o capital físico como sendo as estradas, veículos automotores, animais, 
obras hidráulicas, ferramentas, imóveis, etc. (OSTROM; ANH; OLIVARES, 2003). 
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urbanos, além de maiores oportunidades de empregos encontrados lá (BHANDARI, 

2013). 

A forma que a organização social ocorre é a representação do capital social, o 

qual, contribui com a cooperação espontânea da sociedade (PUTNAM, 2006, p. 

177). Essa rede de apoio coletivo pode existir dentro da unidade familiar ou em 

comunidades (MEIKLE; RAMASUT; WALKER, 2010), contendo as relações sociais 

em todos os níveis (RAKODI, 1999). O capital social pode existir de múltiplas 

formas, sendo representado em ação coletiva pela confiabilidade, as redes e regras 

ou instituições formais e informais, entre outras, possibilitando a resolução de 

problemas (OSTROM; AHN, 2003; 2008). Bhandari (2013, p. 6), informa que na 

busca da sobrevivência, as pessoas procuram acessar o maior número de recursos 

sociais possíveis. Desta maneira, semelhante ao informado por Ostrom, o autor 

descreve que os recursos do capital social são desenvolvidos por: 

 Redes e conexões que aumentam a confiança e a capacidade das 

pessoas de trabalhar em conjunto e expandir seu acesso a instituições 

mais amplas; 

 Participação em grupos formalizados, o que geralmente é um reflexo 

da adesão a regras, normas e sanções mutuamente acordadas ou 

comumente aceitas; 

 Relações de confiança, reciprocidade e trocas que facilitam a 

cooperação e podem fornecer a base para redes de segurança 

informais. 

O capital humano tem maior relação com as características individuais de 

cada integrante da unidade doméstica (LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 2015), e 

as formas se distinguem entre si (OSTROM; AHN, 2003). O capital humano é 

composto pela quantidade e qualidade da mão de obra disponível, além do nível 

educacional, as habilidades, o conhecimento e o estado de saúde (RAKODI, 1999; 

OSTROM; AHN, 2003; SITOE, 2011). Estas características individuais colaboram 

com a busca de estratégias de sobrevivência diferentes para a manutenção da 

sobrevivência dos integrantes da unidade doméstica (BHANDARI, 2013). O capital 

humano representa a conquista de novas capacidades, e também, suas limitações 

contribuem com o aprendizado, sendo que determinadas capacidades ou aptidões 

fazem jus à autodisciplina do indivíduo (OSTROM; AHN, 2003, p. 171).  
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O capital financeiro caracteriza a maneira que as unidades domésticas 

conseguem obter algum tipo de renda (LOMBARDI, 2014). Para os pobres, 

principalmente os que habitam as áreas urbanas, o capital financeiro derivado da 

venda de sua mão de obra é um importante recurso para a manutenção da sua 

sobrevivência (MEIKLE; RAMASUT; WALKER, 2001). Ou seja, o capital financeiro é 

um recurso utilizado pelas pessoas com o objetivo de atingir as estratégias de 

sobrevivência. Este recurso não faz referência somente ao dinheiro, mas também na 

possibilidade de acesso ao crédito, além da capacidade de converter outros capitais 

em dinheiro. O crédito acessível e disponível contribui com a redução do 

endividamento dos pobres urbanos (OSMAN; ABDELKAREM, 2011). 

Em suas análises de estratégias de sobrevivência em áreas rurais e urbanas, 

Lombardi, Guedes e Barbieri (2015) determinam alguns elementos que possam 

representar melhor os diferentes tipos de capital. As variáveis escolhidas pelos 

autores, as quais, representam os tipos de capital e as diferenças entre rural e 

urbano podem ser consideradas um tipo de modelo de análise que contribua com a 

identificação das estratégias de sobrevivência alcançadas pelas unidades 

domésticas (Tabela 2). 

Desta forma, a estratégia de sobrevivência poderia ser identificada por meio 

da organização desses cinco capitais. Acrescenta-se ainda que, a capacidade 

acessar determinado capital pode contribuir com a busca por outros capitais. 

Entretanto Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), afirmam que, 

 

[...] ainda não é consenso qual o procedimento metodológico mais 
adequado para a combinação desses capitais. O procedimento mais 
comum é a utilização de técnicas de agrupamento que, combinando 
variáveis correspondentes a diferentes capitais, identificam diferentes 
estratégias a partir da criação de grupos e unidades domésticas com 
características similares (LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 2015, p. 
176). 
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Tabela 2: Variáveis utilizadas para representar os diferentes capitais nas áreas de estudo 
urbanas e rurais. 

 
Fonte: Lombardi, Guedes e Barbieri (2015). 

 

Com relação às várias discussões abordadas sobre as estratégias de 

sobrevivência, Lombardi (2014) menciona que o trabalho desenvolvido por Sherbinin 

et al. (2008) está mais preocupado em problematizar o uso do conceito, enquanto 

que, Thieme (2008) deixa de lado a questão da pobreza e se dedica a estudar as 

estratégias de sobrevivência analisando os vários capitais que a unidade doméstica 

possui, enquanto Van Dijk (2011) discute as unidades domésticas e o entendimento 

de suas estratégias de sobrevivência. Ainda de acordo com Lombardi (2014), 

 

[...] o que se apreende dos trabalhos mais recentes que se utilizam 
do conceito é que ele propõe uma recusa de sua utilização como 
modelo de avaliação, colocando em evidência a força que os 
pressupostos da flexibilidade e da complexa rede de eventos e 
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relações nas quais estão imersas as unidades domésticas e da qual 
elas também fazem parte (LOMBARDI, 2014, p. 60). 

 

Além das estratégias de sobrevivência desenvolvidas por meio da 

combinação de capitais, há também outras maneiras em que as estratégias de 

sobrevivência são formuladas por unidades domésticas, como por exemplo, as 

redes familiares de multilocalização ou residências multilocalizadas, pois segundo 

Nasuti et al. (2015, p. 35), “a diversificação econômica depende da 

complementaridade da circulação dentro das famílias”. 

 Essas redes familiares de multilocalização mantém a conexão das famílias 

entre o campo e a cidade, possibilitando que os moradores tenham mais chances de 

conseguir algum tipo de renda, além, da busca por melhor qualidade de vida com 

acesso à educação, saúde, entre outros. Nasuti et al. (2015, p. 313), descreve que, 

alguns membros da unidade doméstica normalmente se deslocam para os centros 

urbanos visando o acesso à determinados serviços públicos (saúde e educação) e a 

trabalhos remunerados, vez ou outra retornando ao local de origem de moradia. “A 

mobilidade é impulsionada ou limitada pela perspectiva de adquirir ou manter 

direitos de recursos em diferentes locais” (NASUTI et al., 2015, p. 48). 

 De acordo com Pinedo-Vasquez et al. (2008, p. 44), as populações rurais 

ribeirinhas que habitam as várzeas amazônicas costumam mudar com frequência de 

residência, motivadas pelos problemas que ocorrem no campo (problemas 

socioambientais e questão fundiária) somados às oportunidades de trabalho e 

mercado encontrados nos centros urbanos. Ainda para os autores, esse 

deslocamento populacional tem contribuído com o aumento de pessoas vivendo nas 

cidades. Padoch et al. (2008), em pesquisa realizada na Amazônia vão reforçar essa 

ideia quando afirmam que, 

 

[...] muitos migrantes urbanos na Amazônia não estão realmente 
ausentes das zonas rurais; eles permanecem membros de famílias 
com atividades de subsistência em ambientes rurais e urbanos. 
Qualquer que seja sua residência principal, esses amazônidas 
móveis continuam a participar de redes rurais-urbanas, mantêm suas 
preferências e necessidades rurais e mantêm seus conhecimentos 
sobre recursos e produtos rurais (PADOCH et al., 2008, p. 2). 

 

O que se apreende neste contexto é que a combinação e diversificação de 

atividades dentro da unidade doméstica torna a base de sobrevivência mais 
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consolidada. A combinação dentro da unidade doméstica de indivíduos que circulam 

mais com os que circulam menos também faz parte da estratégia. Essa circulação 

dos integrantes da unidade doméstica está vinculada à multilocalidade de 

residências, que em alguns casos é demonstrada pela posse de dois imóveis ao 

menos, localizados em áreas rurais e urbanas (NASUTI et al., 2015).  

Entretanto, em estudos a respeito das estratégias de sobrevivência sobre a 

fronteira na Amazônia, foi averiguado que na atualidade alguns moradores mais 

jovens que habitam essa região, estão cada vez mais ligados à área urbana e, talvez 

possuam somente uma residência que ficam localizadas nesses locais (LOMBARDI; 

GUEDES; BARBIERI, 2015). Isso não significa que eles não mantêm relações de 

trocas, dependência e reciprocidade com familiares (aqui entendido como família 

estendida), mas pode significar uma redução dessas relações existente entre o rural 

e o urbano, devido a um possível deslocamento para outro local em área urbana. 

Quando observamos as pequenas cidades ribeirinhas do estuário amazônico, 

que são áreas de interesse para a pesquisa, podemos perceber que existe um forte 

elo entre a práticas rural e urbana explicitas inclusive pela mobilidade da população 

entre o campo e a cidade. De certa forma isso é perceptível em uma de suas 

principais características, que é a relação que possuem com o rio e a natureza. 

Desta maneira, esta estreita relação demonstra que o capital natural provavelmente 

seja um dos mais utilizados nas estratégias de sobrevivência dos moradores dessas 

cidades, sendo algo a ser confirmado durante essa tese. Neste sentido, viver na 

floresta é aprender desde cedo a sobreviver e, desenvolver habilidades que 

contribuam com suas estratégias de sobrevivência é uma prática corriqueira. De 

acordo com Lima e Andrade, 

 

Viver no interior da floresta é como se fosse uma espécie de 
autorização para que os moradores construam estratégias de 
sobrevivência na selva. Cedo aprendem a nadar, a caçar, a pescar. 
Vivenciam, de perto, o poder da crença no rezador, na medicina da 
floresta. Tais vivências e andanças os fazem grandes em suas 
comunidades e miúdos diante da cidade, sobretudo porque a cidade 
vive um tempo mais veloz: era do consumo exacerbado, do exagero, 
da competitividade, da tecnologia. Aos moradores ribeirinhos sobra o 
medo e angústia de um saber pouco valorizado em relação à cultura 
urbana (LIMA; ANDRADE, 2010, p. 58). 
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Sendo assim, esta tem sido a lógica na Amazônia, na qual, as relações entre 

a sociedade e o meio ambiente ainda acontecem entre os espaços rural e urbano e, 

são ampliados pelos deslocamentos populacionais nestes mesmos espaços, 

objetivando o acesso e uso das várias estratégias de sobrevivência dos integrantes 

das unidades domésticas. 

 

4.2 Estratégias de sobrevivência nas cidades ribeirinhas da Amazônia  

 

O extrativismo florestal e a coleta de pele animais silvestres 
constituíram, com a pesca, sob técnica indígena, os fundamentos 
econômicos da aventura amazônica. Essa não pode, porém, 
continuar a ser a constante do que fazemos na Amazônia. A 
mudança de orientação é necessária, imperiosa, mas não deve 
significar o abandono daquele extrativismo. O que é preciso fazer, 
nesse particular, é adotar técnicas novas que produzam maior 
rendimento e não signifiquem apenas um assalto à floresta para 
explorá-la primariamente na realização de uma economia destrutiva 
(REIS, 1971, p. 348-349). 

 

Nas comunidades ou áreas rurais, os ribeirinhos desenvolvem variadas 

atividades de subsistência, aproveitando os recursos da floresta tropical (MURRIETA 

et al., 1989; CRUZ, 2006). Ou seja, esses indivíduos fazem uso dos recursos 

naturais do local para seu sustento e o de suas famílias. De acordo com Cruz (2006, 

p. 112), a economia dos ribeirinhos está relacionada com atividades de subsistência 

(pesca, extrativismo e agricultura de subsistência), sendo realizadas pela unidade 

doméstica ou familiar, e também nas comunidades, e, em determinadas 

circunstâncias, são atividades realizadas numa rede de relações de parentesco. 

Diegues (2008, p. 82), reforça essas afirmações quando explica que os 

ribeirinhos possuem vasta compreensão da sua relação com o ambiente em que 

vivem, no qual, fazem uso dos recursos naturais visando especificamente sua 

reprodução social e cultural, pois são atentos à sua dependência com relação aos 

ciclos da natureza. De acordo com Cruz (2006, p. 10), é pela dinâmica da natureza e 

a tradição que são definidas as particularidades ribeirinhas.  

Desta maneira, o ritmo de vida dos ribeirinhos e as relações espaciais que 

ocorrem na Amazônia são conduzidos pela dinâmica do rio que é a representação 

do tempo da natureza (OLIVEIRA, 2004; SANTOS; SALGADO; PIMENTEL, 2012; 

TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 2012; LOMBA; NOBRE JÚNIOR, 2013; ARAÚJO 
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et al., 2014; RENTE NETO; FURTADO, 2015; BAIA, 2015). De acordo com Trindade 

e Trindade Junior (2012), nas cidades ribeirinhas da Amazônia, é possível observar 

que além dessa relação dos moradores com o rio, existe também uma forte relação 

com a floresta. Para Araújo (2013, p, 18), “o tempo do trabalho e o tempo de 

produção têm uma relação direta com o próprio tempo ecológico para o ribeirinho”. 

Souza e Cañete (2010, p. 10), explicam que as atividades socioeconômicas 

relacionadas com o rio são as mais praticadas pelos moradores, como por exemplo 

a pesca, tomar banho, passeios, nadar e navegar. Ou seja, são nas práticas 

cotidianas que os ribeirinhos explicitam sua cultura e conhecimentos com relação à 

natureza (BATISTA, 2011, p. 4). Nesse sentido, independentemente se a ocupação 

do território ocorre no espaço do campo ou da cidade, Cruz (2008) evidencia a 

importância em se observar e compreender essa relação da população com a 

natureza. Em síntese, o autor ressalta que 

 

[...] a natureza é, sem dúvida, um elemento a ser considerado no 
entendimento da diversidade da Amazônia, sobretudo no que se 
refere à compreensão das territorialidades e dos modos de vida e, 
consequentemente, das identidades das populações ribeirinhas. 
Essas populações têm uma intensa relação com os ecossistemas 
que se relacionam, mostrando uma relação de simbiose com a 
natureza, os seus ciclos e sua dinâmica. E na relação com os 
ecossistemas da várzea, o rio e a floresta (habitus) ou, numa 
linguagem geográfica, seu gênero de vida. Essa intensa relação com 
a natureza pressupõe um conhecimento aprofundado da sua 
dinâmica, de seus ciclos, que se reflete na elaboração de estratégias 
de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse imenso acervo de 
conhecimento é transferido por oralidade de geração em geração, 
através do senso prático que compõe um ethos ribeirinho que, junto 
com um conjunto de simbologias, mitos e rituais associados à caça, 
pesca e atividades extrativas, compõe uma matriz de racionalidade 
ambiental muito particular de uso-significado da natureza (CRUZ, 
2008, p. 54). 
  

Apesar das florestas tropicais serem ocupadas a muito tempo por populações 

de ribeirinhos, extrativistas, entre outros grupos, algumas partes destas florestas 

ainda não foram absorvidas completamente pelo mundo capitalista (DIEGUES, 

2008, p. 79). Entretanto, é possível observar que a Amazônia está sofrendo 

influências dos processos globais (CRUZ, 2006, p. 49), e na atualidade, em função 

do capital e da intermediação do Estado, o padrão de organização social ribeirinho 

está ocorrendo de maneira diferente dos antigos padrões (BATISTA, 2011, p. 3).  
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Lomba e Nobre-Júnior (2013), destacam a importância da reflexão sobre a 

construção do espaço em sua totalidade (relações da sociedade no espaço 

geográfico), sendo a cidade o centro da produção contemporânea, na qual, os 

espaços rural e urbano se tornam cada vez mais complexos e imbricados devido o 

desenvolvimento de forças produtivas (interiorização da indústria e modernização da 

sociedade rural), podendo ser identificados como espaços geográficos híbridos. 

Essa complexidade pode ser observada nos diversos padrões de urbanização das 

cidades amazônicas. Sendo assim, é necessária uma análise da dinâmica de 

produção social do espaço geográfico que contribua com a compreensão do padrão 

de organização social das pequenas cidades ribeirinhas.  

Trindade e Trindade Júnior (2012, p. 37), em sua análise a respeito das 

cidades ribeirinhas, acrescentam que, sendo a cidade o local das mediações, 

distantes ou próximas, explicitam uma forte tendência nas práticas sociais 

representadas pelo valor de uso e de troca no urbano que se apresenta mediado 

pelas relações capitalistas de produção. Ainda de acordo com os autores (Ibid.), 

 

De maneira não diferenciada dessa tendência, nas cidades 
ribeirinhas amazônicas observa-se também essa tensão que se 
estabelece entre o valor de uso e o valor de troca, uma vez que 
essas cidades apresentam múltiplos tempos e temporalidades, 
revelados em diversas formas de viver. Essa tem sido a marca, 
portanto, de cidades ribeirinhas, tidas como exemplos de um tipo de 
urbanização mais tradicional, mas ainda muito presente em 
determinadas sub-regiões do espaço amazônico (TRINDADE; 
TRINDADE JÚNIOR, 2012, p. 37). 

 

Entretanto, os autores (Ibid.), destacam que nas cidades ribeirinhas o valor de 

troca sai de cena e abre caminho para o espaço da diferença, vivido 

espontaneamente a partir do momento em que surgem as particularidades em 

determinadas relações definidas na produção do espaço, refletidas nas relações 

sociais dos moradores e suas interações com o rio. 

Montoia (2018, p. 155-156), em sua pesquisa relacionada às pequenas 

cidades no Delta Amazônico, na qual faz uma análise das escalas decisórias das 

políticas públicas e a repercussão no local, constata que, com relação às atividades 

de trabalho e renda nesta região, uma parte da população ribeirinha que habita as 

áreas urbanas na Amazônia possui alguma relação com o setor primário, seja pela 

coleta de frutos ou pela pesca. O autor destaca ainda que, parcela de moradores 
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das cidades ribeirinhas exercem alguma atividade permanente no funcionalismo 

público, além de tantas outras que trabalham na informalidade e dependem dos 

repasses financeiros do Governo Federal (Bolsa Família, Seguro Defeso e 

Aposentadoria). Para Costa et al. (2012), o Bolsa Família é a principal fonte de 

renda para muitas famílias das pequenas cidades amazônicas e o trabalho informal 

nesta região é crescente. Montoia et al. (2013) destacam ainda que, a população 

usa da informalidade como alternativa de fonte de renda devido à incapacidade do 

setor público em promover a geração de empregos local. 

A dinâmica da economia informal (circuito inferior da economia urbana) na 

Amazônia brasileira é pouco compreendida e mais característica das populações de 

baixa renda, e, apesar dos grandes investimentos terem como destino o circuito 

superior, esta é uma realidade que predomina na região (SILVA; DINIZ; FERREIRA, 

2013, p. 61). O autor (2013) acrescenta ainda que, 

 

Ao mesmo tempo, mesmo em face da expansão de condições de 
emprego formal, permanecem elevados os percentuais de 
informalidade. Conserva-se alta a parcela da população que recorre 
a estratégias de reprodução que não passam pelas relações de 
trabalho formais. É possível dizer, no entanto, que o significado da 
“informalidade” não se esgota na negatividade implícita na 
abordagem usual da questão, mais ainda no contexto da Amazônia 
contemporânea. Ali, formas alternativas de organização do trabalho e 
da produção possuem tanto uma longa tradição e enraizamento na 
prática social quanto um substrato real dado pelas condições 
naturais abundantes. Essa abundância possui (ou pode ser 
transformada em) extenso conjunto de valores de uso de absoluta 
originalidade, capazes de assumir valor de troca realizável no 
mercado. Esse processo ademais se abre à atuação de pequenos 
agentes (em termos de posse de recursos) e às formas cooperativas 
e solidárias de produção (SILVA, 2013, p. 66). 

 
Para Santos (1979), o circuito da economia urbana é dividido entre o circuito 

superior, sendo este vinculado a alta tecnologia e seus benefícios, e composto por 

atividades relacionadas ao setor terciário (banco, indústria de exportação, serviços 

modernos etc.), enquanto que o circuito inferior, está relacionado com a baixa 

modernidade tecnológica ou inexistente nos serviços e atividades, ocasionando 

trabalhos intensivos de pequena escala no comércio varejista de produtos e 

atividades de serviços, ampliando a informalidade e limitando os benefícios oriundos 

do progresso tecnológico. No circuito inferior, o único objetivo do cidadão de baixa 

renda é sobreviver e contribuir para a sobrevivência de sua família. Para Silva, Diniz 
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e Ferreira (2013, p. 63), apesar de haver uma divisão, esses dois fluxos da 

economia urbana estão em constate relação, mesmo que ocorra de maneira 

incompleta e seletiva. 

De acordo com Santos (2008), o espaço é considerado dividido, pois faz 

relação à divisão do trabalho, no qual, poucas pessoas possuem altos salários, 

enquanto que, a maior parcela da população recebe baixos salários, criando assim 

disparidades qualitativas e quantitativas com relação ao consumo de bens e 

serviços. Desta maneira, isso afeta diretamente a fabricação, a distribuição e o 

consumo de bens e serviços. Para Santos (1979), foi a partir dos processos de 

industrialização e de modernização vivenciados nos países subdesenvolvidos que 

se iniciou a configuração dos circuitos da economia urbana, resultando em dois 

circuitos (superior e inferior). 

Assim como em outras cidades brasileiras, nas pequenas cidades ribeirinhas 

também ocorre uma divisão do trabalho por meio do circuito da economia urbana, 

nas quais, há a presença quase que discreta do circuito superior da economia, 

mesmo que pela presença de uma agência bancária ou comércio de transporte e 

serviços de alto padrão com seus proprietários ou administradores, enquanto que, o 

circuito inferior ganha espaço por intermédio dos trabalhos informais disponibilizados 

e sua população de baixa renda, talvez muito em função da própria característica de 

cidade pequena.  

Para Pereira (2014, p. 3), a economia de algumas cidades é representada 

pelos pequenos comércios familiares, abastecendo na medida do possível alguns 

serviços e produtos. Trindade e Trindade Júnior (2012), afirmam que nas cidades 

ribeirinhas, o circuito inferior é representado pela forte presença de feiras, barracas, 

bancas etc., que comercializam regularmente diversos produtos e prestam diversos 

serviços. De acordo com Silva, Diniz e Ferreira (2013), nas feiras municipais destas 

cidades são vendidos produtos diversos, desde “carnes (boi, frango vivo, camarão e 

peixes) às diversas variedades de farinha de mandioca e grãos, passando também 

pelas verduras e frutas”. 

O maior exemplo do circuito inferior da economia nas cidades ribeirinhas é o 

setor de serviços (atividades de serviços e comércio de produtos) que gira em torno 

da informalidade. Montoia (Ibid., 155), reforça o que Trindade e Trindade Júnior 

(2012) abordaram anteriormente ao afirmar que nessas cidades é possível encontrar 
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diversos estabelecimentos comerciáveis, como por exemplo, feiras e barracas, lojas 

de armarinhos, supermercados, pequenos restaurantes, entre outros, que fornecem 

trabalhos sem registro e, em muitos casos estes pontos comerciais não possuem 

nem alvará de funcionamento.  

De acordo com a pesquisa desenvolvida por Lomba e Nobre Júnior (2013), a 

qual, aborda as relações rural/urbano existentes no mercado popular da cidade 

ribeirinha de Afuá (PA), os autores destacam que, 

 

[...] é possível perceber de forma geral a organização diária dos 
sujeitos envolvidos na dinâmica do comércio popular ou feiras numa 
cidade ribeirinha. Eles realizam relações comerciais, mas também 
trocam bens imateriais a partir de relações de credibilidade, 
confiança e reciprocidade, elementos característicos desse tipo de 
organização social (LOMBA; NOBRE JÚNIOR, 2013, p. 16). 

 

Entre as atividades econômicas desenvolvidas em algumas cidades pelo 

setor primário, destaca-se a produção e comercialização de açaí. Esta é uma 

atividade que possui forte relação com o setor primário, contribuindo com geração 

de renda por meio dos empregos formais e informais. Para algumas unidades 

domésticas o açaí contribui com a renda mensal devido aos trabalhos exercidos 

(peconheiro, marreteiro, batedores e revendedores), mesmo que de maneira 

informal, além de contribuir com a alimentação. De acordo com Costa et al. (2015), 

em algumas casas existem barracas, em quintais, que revendem o açaí “batido” 

para a população, gerando renda extra para a unidade doméstica. Para Fontes e 

Ribeiro (2012), é possível observar que há uma bandeira vermelha à porta de 

algumas residências indicando o local como ponto de venda de açaí, confirmando 

assim, a informalidade da atividade. Além de sua importância econômica para a 

região, o açaí gera emprego e renda em todas as etapas de sua cadeia produtiva 

(LOPES; ALMEIDA; SANTOS, 2006). Segundo Chelala (2007), a cadeia produtiva 

do açaí pode ser dividida da seguinte maneira: produtores, transportadores e 

batedores (Quadro 11). 
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Quadro 11: Cadeia produtiva do açaí. 

Produtores Em sua maioria extrativistas 

Transportadores Popularmente chamados de atravessadores 

Batedores Transformam o fruto em vinho e realizam a venda no varejo 

Fonte: Adaptado de Chelala (2007). 

 

Na área de várzea urbana de Ponta de Pedras (PA), foi averiguado que a 

prática da pesca é considerada uma importante fonte de renda para os moradores 

ribeirinhos urbanos, sendo essa atividade praticada por quase todas as unidades 

domésticas neste local (VALOTA; COSTA, 2016). Essa prática extrativista, também 

ajuda a suprir as necessidades alimentares desses moradores (VALOTA, 2015). 

Desta maneira, compreende-se que, o morador ribeirinho urbano utiliza a prática da 

pesca como uma estratégia de sobrevivência, pois faz uso da mesma como um meio 

de vida, no qual, traz alimento para a unidade domiciliar e renda para investir em 

outras necessidades básicas. De acordo com Lomba e Nobre Júnior (2013), as 

atividades relacionadas à pesca abrem espaço também para outro sujeito exercer 

um trabalho rentável além do pescador, sendo ele, o peixeiro, encontrado 

principalmente nas feiras e mercados das cidades. Na cidade de Afuá, essa é uma 

prática comum, pois os pescadores de ofício vivem nas comunidades enquanto que 

os peixeiros vivem na cidade. Desta maneira existe uma relação de credibilidade 

entre as partes calcada na confiança e amizade, passada em muitos casos de 

geração para geração.  

Além das atividades econômicas relacionadas ao açaí e a pesca, o turismo 

também contribui com a renda financeira e trabalho para alguns moradores 

ribeirinhos. De acordo com Silva, Diniz e Ferreira (2013, p. 72), nas cidades de 

“Marabá e São Félix do Xingu, o turismo ligado aos rios (praias) gera renda para 

ambulantes do setor de alimentação e barcotáxis. O turismo de pesca também é 

considerável, especialmente em São Félix”. O autor destaca também a presença do 

artesanato em algumas cidades. 

Araújo (2013) destaca que, além da população ribeirinha urbana que, vez ou 

outra, exerce atividades relacionadas ao extrativismo (pesca e coleta), ampliando 

assim suas garantias de sobrevivência, algumas unidades domésticas também 



 

 
 

110 

fazem uso da agricultura urbana ou doméstica, plantando hortaliças para consumo 

ou venda do excedente. Para Pereira (2014, p. 1), “a coleta, a agricultura e a pesca 

não ficam no passado da vida do indígena que muda para a cidade”. Souza e 

Cañete (2010, p. 11), reforçam essa afirmação ao acrescentar que, o morador pode 

até ser oriundo da área rural, sendo hoje um morador da cidade, no entanto trouxe 

consigo as práticas do campo, como por exemplo, pesca e criação, agricultura e 

extrativismo. Sendo assim, essas práticas são uma constante na vida 

contemporânea das cidades ribeirinhas da Amazônia. De maneira complementar, 

Araújo (2013), explica que, 

 

[...] o ribeirinho de outrora convive em uma paisagem citadina, 
mesmo que ainda consiga preservar certos valores culturais em 
contato com os rios da região, através da preservação da pesca, da 
colheita de hortifrutigranjeiros, na forma de cultuar suas crenças, 
através das suas manifestações religiosas, na maneira de lavar as 
suas roupas a beira dos rios, etc. (ARAÚJO, 2013, p. 18). 

 

Segundo Araújo (2013), a população que habita as cidades ribeirinhas 

também possui uma forte relação com os trabalhos urbanos, sendo eles, no 

comércio, na construção civil, em olarias etc., pois para o autor, esse ribeirinho é um 

“trabalhador que vive de atividades da cidade” (Ibid., p. 18), e tem competência para 

exercer a função de morador urbano, buscando meios que contribuam para sua 

sobrevivência (BECKER, 1985).  

Neste sentido, Araújo (2013), identifica uma identidade híbrida nesses 

moradores das cidades ribeirinhas, devido a mescla de atividades rural e urbana 

existentes no seu cotidiano. Para o autor, existe uma estreita conexão destes grupos 

sociais com os rios, sendo essa conexão representada de maneira informal pelo 

trabalho produzido pela pesca, ou mesmo os trabalhos formais presentes na cidade, 

por intermédio da dinâmica comercial e as prestações de serviços. 

Estas atividades fazem parte do cotidiano do morador ribeirinho urbano, 

expressos pelas relações e interações da vida social e cultural que se imprimem na 

paisagem urbana por meio da sua identidade e, que contribuem com sua 

subsistência (TRINDADE; TRINDADE JÚNIOR, 2012, p. 38). Compreender o espaço 

das relações nas cidades ribeirinhas é um tema complexo, que exige um 

conhecimento que antecede o início da urbanização da região. De acordo com 
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Oliveira (2014), para se compreender as cidades amazônicas e, principalmente as 

ribeirinhas, 

 

[...] é preciso ultrapassar as análises baseadas nas macroestruturas. 
Elas são fundamentais, mas insuficientes, pois que é preciso 
considerar também as coisas simples, a vivência do dia a dia, o 
cotidiano. Neste sentido, não se pode partir da premissa de que os 
homens e mulheres da Amazônia, especialmente os que moram nas 
pequenas cidades são apenas vítimas. A sociedade do agora é, sem 
dúvida a reatualização da exclusão que existia na exploração das 
drogas do sertão, na economia gomífera e continua a produzir novos 
e velhos pobres na cidade, nas florestas, nos rios e na terra, mas é 
também onde emergem novos sujeitos sociais, que neste processo 
de produção do espaço tem perdas e ganhos, mas que buscam 
produzir espaços e tempos que escapam aos controles gerais e se 
transformam em espaços vividos do campo e das cidades que não 
são separadas, pois que são espacialidades da vida (OLIVEIRA, 
2014, p. 9). 

 

Desta maneira, o que se apreende pelo texto, é que, nas cidades ribeirinhas, 

a população, ou pelo menos parte dela, se sente de fato um morador urbano, e 

apesar de viver no meio da floresta, vivencia essa urbanidade por meio dos 

trabalhos urbanos exercidos ou pelo uso da estrutura urbana existente. Suas 

práticas de trabalho possuem um elo com a urbanidade, tanto pela formalidade 

quanto pela ausência desta. No entanto, é importante observar que, alguns 

moradores ribeirinhos destas cidades não abandonaram suas práticas tradicionais 

(pesca, coleta, agricultura domiciliar), fazendo uso das mesmas para a manutenção 

das suas necessidades básicas de subsistência, tanto pela renda quanto pela 

alimentação. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

5.1 Fluxograma de Atividades 

 

O fluxograma de atividades para o desenvolvimento dessa pesquisa seguiu 

as etapas apresentadas na figura 2. 

 

Figura 2: Fluxograma de atividades. 

 Fonte: Autor. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 14), é possível considerar a 

metodologia como sendo “a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser 
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observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua 

validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”. A técnica de investigação 

utilizada é a comparativa, pois faz uma investigação empírica em dois locais 

distintos. Segundo Prodanov e Freitas (Ibid.), o método comparativo é, 

 

Centrado em estudar semelhanças e diferenças, esse método realiza 
comparações com o objetivo de verificar semelhanças e explicar 
divergências. O método comparativo, ao ocupar-se das explicações 
de fenômenos, permite analisar o dado concreto, deduzindo 
elementos constantes, abstratos ou gerais nele presentes 
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 38). 

 
Para fins de conhecimento, essa pesquisa é de natureza aplicada, a qual 

utiliza uma abordagem qualitativa e quantitativa, com finalidade descritiva, seguindo 

um procedimento de levantamento (survey), com aplicação de formulários e 

realização de entrevistas. 

A elaboração do projeto segue por três eixos: revisão de literatura, pesquisa 

de campo com aplicação de formulário e realização de entrevistas, e produção de 

material gráfico com tabulação de dados. 

Com relação ao desenvolvimento do projeto, foi a partir da prospecção que se 

iniciaram as pesquisas bibliográficas referentes ao tema “estratégias de 

sobrevivência”. Desta forma, as revisões bibliográficas foram direcionadas a autores 

que discutem temas sobre Amazônia, urbanização, estratégias de sobrevivência, 

pequenas cidades, cidades ribeirinhas, várzea amazônica, entre outros temas 

relevantes.  

O desenvolvimento deste projeto possui a finalidade de cumprir os objetivos 

inicialmente propostos, no qual, pretende-se desenvolver uma análise sobre as 

estratégias de sobrevivência das populações que habitam os ambientes de várzea 

urbana nas pequenas cidades do Delta Amazônico (Figura 3). 
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Figura 3: Localização do Delta Amazônico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Essa é uma região composta por cinquenta municípios, na qual, 41 desses 

municípios pertencem ao estado do Pará, enquanto que, os outros 9 municípios 

fazem parte do estado do Amapá. No Delta Amazônico também estão localizadas as 

regiões metropolitanas de Belém e Macapá. Dos 50 municípios que compõem o 

Delta Amazônico, 34 deles são municípios cujas sedes administrativas são 

pequenas cidades, com menos de vinte mil habitantes. 

Desta maneira, foram selecionadas duas cidades com características físicas 

semelhantes, porém com processos de ocupação diferenciados. Ou seja, as cidades 

escolhidas possuem área urbana assentada em ambiente de várzea, ou pelo menos 

parte dela, como no caso de Ponta de Pedras em que a população ocupa os 
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ambientes de várzea e terra firme, enquanto que a área urbana de Afuá está 

inserida completamente em ambiente de várzea. 

O primeiro passo do projeto ocorreu a partir de um trabalho de campo 

prospectivo em janeiro de 2016, identificando na cidade de Afuá o ambiente ideal 

para a realização da pesquisa. Enquanto que, a cidade de Ponta de Pedras já havia 

sido pré-definida por ter sido anteriormente o objeto de pesquisa do autor em sua 

dissertação de mestrado. 

Neste sentido, foi definido que a pesquisa seria desenvolvida em duas 

cidades ribeirinhas, Afuá-PA (cidade totalmente construída sobre ambiente de 

várzea) e Ponta de Pedras-PA (cidade que possui ocupação urbana tanto na várzea 

quanto em terra-firme). 

Entretanto, esta pesquisa não considerou toda a área urbana das duas 

cidades, pois optou-se por trabalhar com os bairros periféricos nas mesmas,  por 

possuírem certo distanciamento físico da área central urbana, e predominante por 

possuírem moradores que ainda desenvolvem atividades de trabalho voltadas aos 

recursos da floresta/pesca, ou seja, por exercerem práticas de trabalhos 

considerados tradicionais em função de serem áreas mais características de 

ambientes de várzea, vinculadas ao sistema ribeirinho. Desta maneira, os estudos 

fazem referência apenas aos locais onde ocorre ocupação urbana em áreas de 

várzea, por possuírem uma relação mais próxima com o sistema agroflorestal e a 

pesca, e, apesar da cidade de Afuá estar totalmente localizada em área de várzea, a 

pesquisa ocorreu somente com a área de assentamento mais recente, e por estar 

mais afastada da área central da cidade. Portanto, para um dos objetivos dessa 

tese, no sentido de fazer uma comparação entre essas cidades, foi determinado um 

recorte territorial para cada uma delas, que caracterizasse a relação do morador 

urbano com o rio e a natureza, e de que maneira isso contribui com a sua 

subsistência.  

Sendo assim, para a cidade de Afuá foi escolhido o bairro Capim Marinho, 

como sendo o recorte que possui as características necessárias para a pesquisa 

(Figura 4). De acordo com o IBGE (2010), esse bairro está localizado nos setores 

censitários 5 e 27, respectivamente. O período da ocupação urbana do bairro Capim 

Marinho começou no início dos anos 2000. 
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Na cidade de Ponta de Pedras, o bairro Carnapijó é inundado diariamente em 

função da dinâmica da maré, sendo esse o local escolhido, pois ainda apresenta 

características de ambientes de várzea, e com muitas casas que se adaptaram a 

esse dinâmica, as palafitas. De acordo com IBGE (2010), esse bairro engloba os 

setores censitários 2, 5 e 22 (Figura 5). O bairro Carnapijó tem sua origem no final 

da década de 1960, e expansão urbana efetiva a partir da década de 1980. 

Em agosto de 2018, foi realizada uma pesquisa de campo nas cidades de 

Afuá e Ponta de Pedras, nas quais, foram aplicados formulários em todos os setores 

censitários mencionados anteriormente, correspondendo a mais de 13% do universo 

dos domicílios urbanos (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2010) para ambos os bairros. 

Os formulários foram aplicados obedecendo uma amostragem aleatória estratificada, 

ou seja, o número de formulários aplicados em cada setor censitário correspondeu, 

proporcionalmente, à quantidade de domicílios urbanos daquele setor e a aplicação 

foi aleatória, no interior do setor, seguindo-se, sempre, as duas faces de cada rua, e 

objetivando-se contemplar todas as ruas do setor.  

Para a cidade de Afuá, foram aplicados o total de 153 formulários, sendo 

distribuídos 97 formulários do montante para aplicação no setor censitário 5, 

enquanto que para o setor censitário 27 somaram-se 56 formulários aplicados nos 

domicílios. Na cidade de Ponta de Pedras, foram 129 formulários distribuídos na 

área de estudo, sendo aplicados 64 formulários no setor 2, 30 formulários no setor 5 

e 35 formulários no setor 22. 

Os formulários aplicados nas duas cidades são praticamente idênticos, sendo 

diferenciados apenas por duas questões que surgem ao final do formulário aplicado 

na cidade de Ponta de Pedras e que fazem referência à prática do aterro no bairro, 

ocasionado pelo Poder Público (apêndice 1). O objetivo dos formulários foi levantar 

o perfil socioeconômico do morador, como por exemplo, sexo, idade, estado civil, 

origem, profissão e fonte de renda familiar, entre outros.  
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Figura 4: Localização do bairro Capim Marinho. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 5: Localização do Bairro Carnapijó. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Ao longo dos trabalhos de campo, além das aplicações de formulários, 

aconteceram diálogos com os moradores da área de estudo, com o objetivo de 

coletar mais informações que contribuíssem com a pesquisa, no intuito de identificar 

as estratégias de sobrevivência cotidiana dessa população. Também foram 

realizadas entrevistas nas Prefeituras e Secretarias, dialogando com os 

representantes do Poder Público Municipal, além de, levantamento de dados nas 

repartições públicas. Durante os trabalhos de campo foram analisados alguns dados 

secundários junto ao IBGE, Arquivo Público do Pará, Prefeitura Municipal, Cartório 

de Registro de Imóveis, representantes da sociedade, com o intuito de auxiliar nas 

pesquisas.  

Para enriquecer mais a pesquisa, durante o período de coleta de dados na 

cidade de Afuá foram desenvolvidos alguns desenhos gráficos, os quais retratavam 

a percepção do pesquisador com relação à paisagem e a ocupação do ambiente 

local. No caso da cidade de Ponta de Pedras foram coletados pontos de 

coordenadas geográficas com o intuito de demonstrar o aumento do aterro nas ruas 

e a redução das pontes. Para ambas as áreas de estudo foram produzidos mapas 

temáticos por meio de ferramenta de geoprocessamento (ArcMap), e as informações 

coletadas foram tabuladas no Excel, auxiliando na produção de gráficos e tabelas 

para análise. 

Todos os trabalhos de campo foram realizados pelo grupo de pesquisa do 

Laboratório de Estudo das Cidades (IP&D/UNIVAP). A aplicação dos formulários foi 

aprovada pelo Comitê de Ética, da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP na 

data de 25/10/2013, sendo o processo de nº. 17300213.9.0000.5503. De acordo 

com Prodanov e Freitas (2013), durante a pesquisa científica, a ética 

 

indica que o estudo em questão deve ser feito de modo a procurar 
sistematicamente o conhecimento, por observação, identificação, 
descrição, investigação experimental, produzindo resultados 
reprodutíveis, realizado de forma moralmente correta (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 45-46). 

 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu compreender o papel que a 

população ribeirinha de vida urbana ocupa na sociedade, identificando de que 

maneira isso interfere na produção do espaço urbano da Amazônia. É importante 

saber se hoje as populações ribeirinhas contemporâneas que habitam as cidades 
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ainda possuem o conhecimento das populações tradicionais a respeito das práticas 

ribeirinhas ou se abandonaram esses costumes do campo, semelhante à maneira 

que se deu durante o processo de urbanização pelo país com populações de outras 

regiões.  

Para poder compreender de que maneira os moradores de várzea urbana 

estabelecem suas estratégias de sobrevivência, foi definido a unidade doméstica 

como o referencial de análise, entendendo que desta maneira poderia se identificar 

quais os recursos mais utilizados pelo grupo que compartilha a moradia, além de 

levantar se existem conexões familiares de dependência e reciprocidade entre as 

áreas rural e urbana. De acordo com Lombardi, Guedes e Barbieri (2015, p. 173), 

“as estratégias de sobrevivência oferecem flexibilidade para testar diferentes 

conjuntos de capitais cuja conjunção ou falta revelariam relações diversas com o 

lugar em que vivem indivíduos, unidades domésticas, ou famílias”. 

A escolha dos elementos que vão compor as estratégias de sobrevivência 

teve como base a pesquisa de Lombardi, Guedes e Barbieri (2015). Nessa pesquisa, 

os autores determinaram quais capitais ou ativos domésticos seriam utilizados pelos 

moradores da cidade estudada. Nesse sentido, nessa pesquisa, para análise das 

estratégias de sobrevivência foram utilizados os capitais humano, social, financeiro, 

físico e natural. 

Para contribuir com o desenvolvimento da análise comparativa entre os 

bairros das cidades de Afuá e Ponta de Pedras, foram utilizadas também algumas 

variáveis que estão diretamente vinculadas a cada tipo de capital. Lombardi, Guedes 

e Barbieri (2015) desenvolveram uma tabela de variáveis utilizadas para representar 

os diferentes capitais nas áreas de estudo para as áreas urbanas e as áreas rurais. 

Entretanto, para o desenvolvimento desta tese, foram utilizadas variáveis somente 

para a área urbana, por se tratar de pesquisa aplicada com moradores que residem 

em bairros localizados nas cidades de Afuá e Ponta de Pedras.  

Desta maneira, foi construída uma tabela, na qual constam os tipos de 

capitais e algumas variáveis, que foram ajustadas. As perguntas que constam nos 

formulários estão relacionadas ao perfil socioeconômico do morador (sexo, idade, 

estado civil, origem, profissão e fonte de renda familiar, entre outros). Neste sentido, 

as perguntas que foram feitas durante as aplicações de formulários nos bairros das 

duas cidades podem ser agrupadas em função da relação com os capitais. Na 
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construção do formulário, as questões não foram elaboradas em grupos de capitais, 

pois isso não permitiria manter uma sequência lógica nas perguntas. Deste modo, as 

perguntas separadas por grupos de capitais estão representadas no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Capitais e grupos de variáveis. 

CAPITAL VARIÁVEIS 

Capital humano  • Idade 
• Origem 
• Nível de escolaridade 
• Relação dos moradores com o entrevistado 
• Sexo 
• Estado civil 
• Onde morava antes 
• Motivo de mudar do interior 
• A família mudou junto 
• Motivo de morar neste local 

Capital financeiro • Principal ocupação 
• Renda familiar 
• Principais fontes de renda 
• Benefícios 

Capital social • Contato com parentes do interior 
• Comunidade que visita 
• Frequência de visitas 
• Tipo de contato e motivo das visitas 
• Quem morava no imóvel antes 
• Possui parentes no interior 
• Recebe ou dá algum tipo de ajuda 
• Usa o barco de alguém 
• Pessoas que se relaciona na cidade (tipo de relação) 
• Casas com parentes (bairros, cidades, estados) 
• Relação de proximidade com outras famílias 
• Recebe ajuda de instituições 

Capital físico • Possui propriedades na cidade (casa, terreno, comércio) 
• Possui propriedades na área rural (terreno, casa, serraria 

etc.) 
• Tempo de moradia 
• Possui barco 
• Local de pesca 
• Aterro substituindo pontes 

Capital natural • Alguém na casa é pescador 
• Alguém na casa pesca às vezes 
• Frequência da pesca 
• Motivo da pesca 
• Alguém faz uso de recursos da floresta 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A escolha das variáveis se deu da seguinte maneira: 
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a) Sendo o capital humano referente às características e habilidades 

individuais, além da qualidade/quantidade da mão de obra, pois o mesmo 

colabora com a busca de estratégias de sobrevivência, optou-se por 

utilizar questões que caracterizassem o perfil socioeconômico de todos os 

moradores de cada unidade doméstica, e também identificar os motivos 

para a família residir nos bairros sugeridos anteriormente; 

b) As variáveis escolhidas para o capital financeiro contribuem com a 

identificação da origem dos meios de rendimentos que os indivíduos de 

cada unidade doméstica possuem, seja por meio de trabalhos 

remunerados (formal ou informal) ou benefícios do Governo Federal, além 

da possibilidade em converter outros capitais em dinheiro; 

c) Para o capital social, as variáveis escolhidas estão diretamente ligadas às 

relações pessoais, seja entre familiares na cidade ou no interior, seja entre 

vizinhos e ou instituições de caridade. Desta maneira é possível identificar 

o nível de dependência ou circulação dos moradores das unidades 

domésticas na cidade ou nas comunidades rurais; 

d) Entende-se que a possibilidade de acessar ou possuir algum bem tangível 

auxilia nas estratégias de sobrevivência dos residentes da unidade 

doméstica. Neste sentido, verificar se os moradores possuem imóveis ou 

meios de locomoção próprios ajudam a identificar a existência do capital 

físico; 

e) A existência de recursos naturais (floresta/rio) e a possibilidade de acessa-

los contribui com a sobrevivência de algumas famílias. Averiguar por meio 

das variáveis relacionadas às práticas tradicionais ribeirinhas se algum 

morador faz uso dos recursos naturais pode auxiliar na identificação do 

capital natural nas unidades domésticas. 

Com relação à variável referente ao ‘aterro substituindo pontes’ que pertence 

ao capital físico, só está presente nos formulários aplicados em Ponta de Pedras, 

pois há alguns anos no ambiente de várzea urbana desta cidade, as pontes estão 

sendo substituídas por ruas aterradas pela prefeitura. Neste sentido, intencionou-se 

saber a opinião da população com relação ao aterro. De certa forma, o aterro faz 
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parte do capital físico, pois contribui com a circulação da população e do Poder 

Público. 

Tendo em vista que a estratégia de sobrevivência pode ser identificada pela 

combinação de capitais utilizados pela unidade familiar ou indivíduo, nesta pesquisa, 

o procedimento utilizado para fazer a análise comparativa entre as áreas de estudo 

caminhou nesta direção, analisando a utilização dos recursos que a unidade 

doméstica consegue acessar. Entretanto, ressalta-se que, segundo Lombardi, 

Guedes e Barbieri (2015), não existe um modelo metodológico específico para fazer 

análises de estratégias de sobrevivência e, que a melhor maneira que a análise 

poderia fluir seria por meio da combinação ou agrupamento desses elementos. 

É importante informar que, com relação à idade dos moradores, pretendeu-se 

fazer uma classificação que dividiu o grupo em três tipos, sendo, um grupo 

identificado por crianças, os quais possuem idade até 14 anos. O segundo grupo é 

formado por jovens/adultos, que possuem idade entre 15 anos a 59 anos. Por fim, 

um terceiro grupo representado por idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. 

Compreende-se que, desta maneira, seria possível fazer uma melhor análise com 

relação às estratégias de sobrevivência desses moradores de várzea urbana. Para o 

grupo dos jovens/adultos foi considerada a faixa etária da população 

economicamente ativa (PEA), enquanto que os outros dois grupos foram 

considerados parte da população economicamente inativa (PEI) (Quadro 13), sem 

que isso signifique, efetivamente, uma inatividade. 

 

Quadro 13: Classificação da faixa etária. 

Crianças Jovens/adultos Idosos 

Até 14 anos 15 a 59 anos ≥ 60 anos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A princípio, a prioridade na aplicação do formulário, apesar de ser direcionada 

à unidade doméstica, foi buscar o chefe da família. A aplicação do formulário com 

outro integrante da família só foi aceita na ausência do chefe da família, desde que o 

entrevistado fosse maior de idade. 

Sendo assim, ao relacionar as perguntas com os tipos de capitais, se 

averiguaria quais os capitais mais acessados e utilizados pelas unidades 
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domésticas, e de que maneira são combinados. Seguindo essa lógica, foi possível 

identificar quais são as estratégias de sobrevivência das populações que residem 

em área de várzea urbana de duas pequenas cidades ribeirinhas, e demonstrar se o 

capital natural, que faz referência às práticas tradicionais ribeirinhas, ainda é 

frequentemente utilizado pelas populações urbanas ou se está havendo redução na 

utilização desse capital. 

Levantando todas essas informações foi possível, também, caracterizar o 

perfil desse morador urbano que vive nas pequenas cidades ribeirinhas da 

Amazônia, e demonstrar, por meio da pesquisa, que, apesar de suas semelhanças 

com moradores de outras regiões, ainda possui especificidades próprias de um 

morador de floresta urbanizada. 

Os bairros Capim Marinho (Afuá) e Carnapijó (PdP), possuem muitas Uds 

com variação do número de moradores, nas quais é possível encontrar desde um 

morador na UD para ambos os bairros até o máximo de quatorze pessoas para o 

bairro Capim Marinho e doze para o bairro Carnapijó. Desta maneira, houve a 

necessidade de se fazer uma divisão de composições para as Uds, pois nestas, 

foram encontradas diversas variações com relação à formação dos integrantes, 

como por exemplo, unipessoal; jovens/adultos; jovens/adultos e crianças 

(compartilhada e monoparental); jovens/adultos e idosos; jovens/adultos, crianças e 

idosos (compartilhada e monoparental); idosos e crianças (compartilhada e 

monoparental); idosos. Estas variações estão representadas por Uds onde residem 

pais e filhos (crianças e adultos), somente irmãos, apenas o casal, avós e netos, 

somente adultos, casal e filhos, apenas uma pessoa, entre outros. 

Sendo assim, a divisão para as Uds se deu da seguinte maneira: unipessoal; 

duplo; jovens/adultos; jovens/adultos e crianças; jovens/adultos e idosos; 

jovens/adultos, crianças e idosos; idosos e crianças. Com relação à divisão para a 

UD de idosos e crianças, esta não se apresenta para o bairro Carnapijó. 

1- Composição Unipessoal: UD com apenas um morador; 

2- Composição Duplo: UD formada por duas pessoas, podendo ser com ou 

sem crianças. Por exemplo: pai/mãe e filho(a), avô(ó) e neto(a), casal, 

irmãos, amigos; 
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3- Composição jovens/adultos: UD formada por três ou mais pessoas 

jovens/adultos, podendo ser subdividido por monoparental (masculina e 

feminina) e compartilhada; 

4- Composição jovens/adultos e crianças: UD composta por pelo menos 

três pessoas, desde que sejam jovens/adultos e crianças. Essa 

composição pode ser dividida em dois subgrupos, sendo eles, 

monoparental (masculina e feminina) e compartilhada27; 

5- Composição jovens/adultos e idosos: UD formada ao menos por três 

integrantes, desde que, estejam presentes pessoas dos dois grupos etário. 

Subdivididos em monoparental (masculina e feminina) e compartilhada; 

6- Composição jovens/adultos, crianças e idosos: UD que possui pelo 

menos uma pessoa de cada grupo etário. Esta composição também pode 

ser dividida em monoparental (masculina e feminina) e compartilhada; 

7- Composição idosos e crianças: esta formação precisa necessariamente 

de no mínimo três pessoas que estejam presentes nos dois grupos etário. 

Esta composição de UD é compartilhada. 

De acordo com os dados levantados, pode-se constatar que a composição da 

UD que prevalece nos dois bairros é referente aos jovens/adultos e crianças, sendo 

esta com maior proporção para a responsabilidade compartilhada, a qual é 

composta, frequentemente, por casais (jovens/adultos) e pelo menos uma criança. A 

composição das Uds de menor destaque é representada pelos idosos e crianças, 

porém, no bairro Carnapijó, nenhum formulário aplicado detectou a composição de 

idosos e crianças. Nos dois bairros foi evidenciado o destaque para a composição 

das Uds de jovens/adultos e crianças.  

No bairro Capim Marinho a composição de jovens/adultos e crianças 

alcançaram o valor de 61%, e a composição de idosos e crianças não ultrapassou 

os 0,6% (Tabela 3). Conforme foi mencionado anteriormente, a composição 

jovens/adultos e crianças pode ser subdividida em dois subgrupos (monoparental e 

compartilhada), porém, o subgrupo de composição compartilhada chegou a 80,6% 

                                                           
27 Responsabilidade monoparental masculina ou feminina: quando somente o pai ou a mãe arca com 
as responsabilidades de criar e educar os filhos. 
Responsabilidade compartilhada: quando o casal compartilha as responsabilidades com relação aos 
filhos. 



126 

 
 

no bairro Capim Marinho, e para o bairro Carnapijó o total foi de 77%. Para a 

composição de jovens/adultos e crianças para o bairro Carnapijó foi computado o 

valor de 43% de Uds. Desta maneira, fica comprovado que nos dois bairros 

pesquisados, a proporção de grupos que dividem a UD é composta em sua grande 

maioria por casal e filhos, independentemente da idade dos filhos.  

 

Tabela 3: Composição das unidades domésticas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Com relação à composição das Uds monoparental de jovens/adultos e 

crianças, é demonstrado um grande volume de mulheres que criam os filhos sem a 

presença dos pais, apesar desses valores serem pequenos se comparados às 

composições compartilhadas. No entanto, para o bairro Capim Marinho a 

composição monoparental feminina para jovens/adultos e crianças representam 

14,7%, enquanto que 4,7% são referentes à UD monoparental masculina. Se 

comparadas as duas composições, a presença dos homens é aproximadamente de 

32% com relação às mulheres que cuidam da casa e dos filhos sozinhas. No caso 

do bairro Carnapijó essa proporção é mais evidente, pois para a mesma relação, 

21% das Uds de composição monoparental são femininas, e apenas 2% são para a 

monoparental masculina, ou seja, praticamente 10% dos homens cuidam dos filhos 

sozinhos se comparados ao total de mulheres dessa composição monoparental. 

Entendendo serem muitas as composições das Uds, optou-se por criar três 

categorias de Uds derivadas das sete composições, sendo elas, unipessoal/duplo; 

monoparental; e compartilhada. As categorias de Uds estão dispostas da seguinte 

maneira: 

Composição das UDs

Masculina Quant % Quant %

Unipessoal 10 6,5 8 6,2

Duplo 14 9,1 20 15,5

Jovens e Adultos 7 4,6 15 11,6

Jovens e Adultos + Crianças 93 61,0 56 43,4

Jovens e Adultos + Idosos 14 9,1 14 10,9

Jovens e Adultos + Crianças + Idosos 14 9,1 16 12,4

Idosos + Crianças 1 0,6 0 0

Total 153 100 129 100

Capim Marinho (Afuá) Carnapijó (PdP)
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a) Categoria Unipessoal/Duplo: Essa categoria recebe esse nome devido 

às características de composição de UD que possui, pois é constituída por 

uma ou duas pessoas. Pode ser composta por jovens/adultos, idosos, 

jovens/adultos e crianças, jovens/adultos e idosos, idosos e crianças. 

b) Categoria Monoparental: O nome dessa categoria está relacionado com 

o seu tipo de composição, no qual, a responsabilidade individual do grupo 

pode ser tanto masculina quanto feminina. Nessa categoria podem residir 

jovens/adultos, jovens/adultos e crianças, jovens/adultos e idosos, 

jovens/adultos e crianças e idosos, idosos e crianças. 

c) Categoria Compartilhada: Essa categoria possui uma composição mais 

tradicional, representada pela responsabilidade do casal. Nessa categoria 

podem fazer parte os jovens/adultos, jovens/adultos e crianças, 

jovens/adultos e idosos, jovens/adultos e crianças e idosos, idosos e 

crianças. 

Desta forma, a análise se torna mais objetiva, visto que, com a redução de 

sete composições de Uds para três categorias de Uds é possível concentrar a 

discussão numa menor quantidade de amostras. Por intermédio dessa nova 

classificação foi possível observar que a categoria compartilhada é a que concentra 

maior número de Uds nos bairros Capim Marinho (68%) e Carnapijó (60,5%), 

enquanto que, as categorias unipessoal/duplo e monoparental representam juntas 

32% e 39,5%, respectivamente. 

Chega-se à conclusão que nos dois bairros há um predomínio de Uds 

formadas de maneira tradicional, com a presença do casal (pai e mãe) e filhos. 

Apesar das composições unipessoal e duplo serem agrupadas como uma categoria, 

destaca-se que, individualmente as mesmas possuem 6,5% (unipessoal) e 9,2% 

(duplo) Uds para o bairro Capim Marinho, e 6,2% (unipessoal) e 15,5% (duplo) Uds 

para o bairro Carnapijó (Tabela 4). 
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Tabela 4: Classificação das categorias das unidades domésticas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Com a concentração de diversas Uds em grupos se torna mais fácil fazer as 

análises dos bairros de cada cidade por meio das divisões por categorias. No intuito 

exclusivo de identificar se as populações mais jovens fazem uso das práticas 

tradicionais ribeirinhas, optou-se por fazer uma separação em dois grupos para a 

PEA, excluindo desta comparação os adolescentes28. Desta maneira, a divisão 

segue da seguinte forma: adultos/jovens (19 a 39 anos) e adultos/idosos (40 a 59 

anos) (Quadro 14). Nesse sentido, praticamente, é mantida a mesma proporção de 

adultos/jovens para adultos/idosos. Foram desconsiderados do cálculo as pessoas 

que não deram nenhuma informação a respeito do tipo de ocupação. Esse modelo 

de divisão do grupo etário de jovens/adultos foi adaptado dos estudos de Lombardi 

(2014). As comparações entre os bairros ocorrerão simultaneamente, não sendo 

separado por categorias, pois da maneira que foi informado anteriormente, pretende-

se saber sobre as práticas ribeirinhas dos mais jovens de todos os bairros. 

Quadro 14: Grupo etário PEA (jovens/adultos) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Para o bairro Capim Marinho (Afuá), o grupo de adultos/jovens possui 224 

pessoas, e o grupo de adultos/idosos possui 84 pessoas. Para o total de 

adultos/jovens foi verificado que apenas 3,6% desse grupo fazem uso das práticas 

tradicionais ribeirinhas, seja pela pesca, agricultura ou coleta de açaí, enquanto que, 

43,7% exercem trabalhos urbanos formais ou informais. Os 52,7% restantes fazem 

parte das pessoas que são donas de casa, não trabalham ou recebem benefício. 

                                                           
28 Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 2º Considera-se [...], para os efeitos desta Lei, [...] 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Quant % Quant %

Unipessoal/Duplo 24 15,7 28 21,7

Monoparental 25 16,3 23 17,8

Compartilhada 104 68,0 78 60,5

Total 153 100 129 100

Categoria de UDs
Capim Marinho 

(Afuá)

Carnapijó         

(Ponta de Pedras)

Adultos/jovens 19 a 39 anos

Adultos/idosos 40 a 59 anos
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No caso do grupo dos adultos/idosos do mesmo bairro, foi observada uma 

situação um pouco semelhante ao grupo dos mais jovens, visto que, os trabalhos 

urbanos também são mais requisitados. Apesar disso, há uma participação maior 

desse grupo com relação às atividades ribeirinhas tradicionais. Por exemplo, para o 

grupo dos adultos/idosos 11,9% confirmaram que fazem uso das práticas ribeirinhas 

(pesca, agricultura e extração de açaí), e as pessoas que possuem trabalhos de 

caráter mais urbano (funcionários públicos ou trabalhos informais) somam 51,2%, e 

nesse caso, apenas 36,9% são beneficiários, não trabalham ou são donas de casa. 

Os empregos formais estão relacionados ao poder público. Para Becker (2013), é no 

funcionalismo público onde se encontram a maior parte dos empregos formais. 

Com relação à PEA do bairro Carnapijó (PdP), da mesma forma que foi feito 

para o outro bairro, foram considerados nesse cálculo somente as pessoas que 

responderam à questão sobre a principal ocupação. Desta maneira, são 278 

pessoas que formam a PEA do bairro, sendo que, 173 pessoas pertencem ao grupo 

de adultos/jovens e 105 pessoas pertencem ao grupo de adultos/idosos. 

Diferentemente do bairro da outra cidade, para o bairro Carnapijó, 

independentemente do grupo, os trabalhos mais desenvolvidos fazem referência ao 

setor primário. De acordo com Montoia (2018), parte da população que habita as 

áreas urbanas exerce algum trabalho no setor primário. Além disso, o grupo de 

pessoas que não possui nenhum trabalho somados aos beneficiários é maior do que 

o grupo de pessoas com atividades remuneradas no setor de serviços e comércio. 

Portanto, foi evidenciado que, para o grupo de adultos/jovens do bairro 

Carnapijó, em função das atividades desenvolvidas, 57,8% da PEA faz parte do 

setor primário. Ou seja, em sua totalidade, 95% trabalham com a pesca, enquanto 

que, apenas 4% fazem relação às atividades de coleta de açaí, seguido de 1% com 

criação de animais. Apesar do grupo dos adultos/idosos possuir um número menor 

de pessoas que o outro grupo, sua porcentagem de pessoas que desenvolvem 

atividades no setor primário é um pouco maior, totalizando 63,8%. Desse total, 

95,5% fazem parte do grupo de pessoas que trabalham com a pesca, 3% trabalham 

com a coleta de açaí, e apenas 1,5% trabalham com criação de animais. 

Algo que chama atenção nos dois grupos do bairro Carnapijó é o número 

expressivo de pessoas que não estão trabalhando, seja por estar desempregado ou 

ser dona de casa, ou ainda por receber algum tipo de benefício do governo. O grupo 
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dos adultos/jovens possui 29,5% de pessoas que estão nessa situação, ao mesmo 

tempo que, 23,8% do grupo dos adultos/idosos. Da forma que já foi informando em 

outro momento, os trabalhos desenvolvidos no setor de serviços e comércio na 

cidade mal conseguem suprir as carências de emprego da população desse bairro, 

pois apenas 12,7% do grupo dos adultos/jovens e 12,4% do grupo dos 

adultos/idosos possuem algum trabalho remunerado, mesmo que seja de maneira 

informal. De acordo com Rodrigues e Borges (2012), a dinâmica econômica da 

região é predominada pela informalidade. 

 

5.2 Delta Amazônico e seus municípios 

 

 Na Região Amazônica, existem várias cidades antigas, e muitas delas estão 

localizadas na várzea do Delta Amazônico (Figura 7), sendo que algumas possuem 

mais de 400 anos (COSTA; ROSA, 2017, p. 83).  

O Delta do rio Amazonas é formado por florestas de terra firme e ambientes 

de várzea, savanas do pântano, campos alagados e redes de igarapés (PINEDO-

VASQUEZ; SEARS, 2010), são os sistemas naturais mais sensíveis e vulneráveis do 

mundo, residindo na fronteira entre a terra e a água, estando sujeitos ao controle 

humano rio acima, além da exploração de recursos locais e impactos climáticos 

(FOUFOULA‐GEORGIOU et al., 2011). 

Essa região é formada pelos rios Amazonas e Tocantins, e fica situado entre 

os estados do Amapá e Pará. O Delta é composto por cinquenta municípios29, sendo 

que, 41 desses municípios pertencem ao estado do Pará, enquanto que, os outros 9 

municípios fazem parte do estado do Amapá.  

Dos 50 municípios que estão inseridos no Delta do Amazonas, 68% possuem 

pequenas cidades como sedes administrativas, com populações de até 20.000 

habitantes. Ou seja, somam-se 34 pequenas cidades neste recorte territorial (Tabela 

5). De acordo com o IBGE (2010), são aproximadamente 305.537 habitantes 

vivendo nas pequenas cidades, sendo que, esse valor equivale a quase 10% do total 

da população do Delta que somada atinge o valor aproximado de 3.165.471 

habitantes. 

                                                           
29 BRONDIZIO et al. (2016) definiram 50 municípios, que se localizam em um raio de até 5 km do Rio 
Amazonas, como área de influência direta do Delta. Essa classificação é a utilizada pelo Projeto 
DELTAS, financiado pelo Belmont Forum. 
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Entre as 34 pequenas cidades do Delta do Amazonas, optou-se por trabalhar 

com apenas duas delas, Afuá e Ponta de Pedras, localizadas no estado do Pará 

(Figura 5). 

 

Tabela 5- População Urbana das cidades ribeirinhas do Delta Amazônico 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2018).  

Municípios EstadoPopulação Urbana

Almerim Pará 19.965

Mocajuba Pará 18.279

Santo Antônio do Tauá Pará 14.871

Porto de Moz Pará 14.583

Muaná Pará 14.521

Salvaterra Pará 12.672

Acará Pará 12.621

Ponta de Pedras Pará 12.424

Curuça Pará 12.174

Oeiras do Pará Pará 11.432

Curralinho Pará 10.930

Porto Grande Amapá 10.809

Bagre Pará 10.661

Vitória do Jari Amapá 10.302

São Sebastião da Boa Vista Pará 9.902

Gurupá Pará 9.580

Anajás Pará 9.494

Afuá Pará 9.478

Mazagão Amapá 8.272

Bujaru Pará 8.099

Cachoeira do Arari Pará 7.356

Amapá Amapá 6.959

São Caetano de Odivelas Pará 6.958

Senador José Porfírio Pará 6.470

Limoeiro do Ajuru Pará 6.197

Melgaço Pará 5.503

Santa Barbára do Pará Pará 5.458

Ferreira Gomes Amapá 4.175

Santa Cruz do Arari Pará 3.994

Colares Pará 3.661

Chaves Pará 2.510

Cutias Amapá 2.442

Itaubal Amapá 1.754

São João da Ponta Pará 1.031
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Figura 5: Localização das áreas de estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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5.2.1 Caracterização da Cidade de Afuá – PA 

 

A ocupação urbana teve início com a instalação de um conjunto de 
edificações posicionadas paralelamente ao limite da “costa terrestre” 
visível no período da baixa-mar, onde, hoje, é a orla da cidade. 
Posteriormente, surgiu uma segunda fileira de prédios paralelos à 
fileira inicial, e cinco vias perpendiculares, constituindo a área do 
centro histórico. Mais tarde, essas cinco vias perpendiculares seriam 
prolongadas e dariam origem a outras quadras que viriam a formar o 
primeiro bairro da cidade, chamado de Central (MACEDO; 
TOURINHO; BRAGA, 2018, p. 162). 

 

O município de Afuá, teve sua origem por volta de 1845, e, no ano de 1869 

alguns habitantes já ocupavam essa área, pois o local servia como porto e ponto de 

paragem para descanso e abastecimento. Em 1874 se elevou à freguesia, obtendo a 

categoria de vila e município no ano de 1890 (IBGE, 2018). Afuá faz parte do grupo 

de municípios pertencentes ao Delta Amazônico, sendo localizada na porção oeste 

da Ilha do Marajó. A cidade de Afuá é margeada pelos rios Marajózinho (a 

esquerda), Cajuúna (a direita) e Afuá (parte frontal), sofrendo influência dos mesmos 

pela movimentação das marés (MACEDO; TOURINHO; BRAGA, 2018). 

A cidade de Afuá está a aproximadamente 75km em linha reta de Macapá, 

ficando mais próxima da capital do Amapá, do que Belém, a capital do estado do 

Pará (Figura 6). A área urbana da cidade é dividida em dois bairros (Central e Capim 

Marinho). A chegada a Afuá ocorre somente pelo mar ou pelo ar, sendo que, o 

transporte hidroviário com saída de Macapá, tem duração entre duas horas e cinco 

horas, dependendo do tipo de embarcação e a peculiaridade do horário do 

embarque que varia conforme a mudança das marés. Para Palheta e Rodrigues 

(2012, p. 169), a cidade de Afuá está totalmente adaptada ao meio ambiente, tendo 

seu ritmo de vida condicionado pelo movimento das marés. De acordo com Dias e 

Silva (2011), 

 

As cidades ribeirinhas da Amazônia têm sua gênese sócio- 
culturalmente associada aos rios que lhes dão sentido. Apesar da 
nomenclatura, cada uma delas tem sua especificidade. Na cidade do 
Afuá, possivelmente seja a que mais relação tem com natureza. Por 
exemplo, a saída e chegadas das embarcações que transportam 
passageiros e mercadorias é condicionado pelo horário da maré, é o 
tempo da natureza determinando o ritmo de vida de cada pessoa. 
Vive-se em função do rio que comanda a vida (DIAS; SILVA, 2011, p. 
17).
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Figura 6: Localização da cidade de Afuá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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De acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2010), o município de Afuá possui 

35.042 habitantes, sendo que, a área urbana possui 9.478 habitantes, enquanto que, 

25.564 habitantes representam a população rural. Ou seja, quase 73% da população 

vivem na área rural e, aproximadamente 27% vivem na cidade. O fluxo de barcos 

que transportam crianças para a escola ao longo da semana representa bem o 

quanto o município é predominantemente rural, pois ao todo somam 403 barcos que 

executam esse transporte, tanto pelo período da manhã quanto pelo período da 

tarde (Figura 7). 

 

Figura 7: Transporte de crianças da escola para as comunidades rurais. 

 
Fonte: Acervo do autor (2018). 

 

No gráfico 3, observa-se que a população total, para o ano de 2010, teve um 

acréscimo de 96,58% com relação ao ano de 1970, sendo que, durante a década de 

1980 houve redução de menos 14,26% desse contingente populacional. Nos últimos 

dez anos (2000 a 2010), o crescimento urbano tem ocorrido de maneira menos 

intensa, apesar de ser contínuo e ter aumentado em 1.160,37% desde a década de 

1970. Para a área rural, nas últimas 40 décadas, houve um acréscimo de quase 

50% da população, com destaque para o ano de 1991, em que ocorreu uma queda 



136 

 
 

de 24,67% do número de habitantes. Na Figura 8 é possível observar a expansão 

urbana da cidade de Afuá. 

Gráfico 3: População do município de Afuá. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). 
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Figura 8: Croqui da expansão urbana de Afuá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH/PNUD) para o município de Afuá 

é de 0,489 para o ano de 2010, e apesar do pequeno avanço conquistado nas 

últimas três décadas, ainda assim é considerado Muito Baixo (Tabela 6). É possível 

que devido ao aumento populacional e a ausência de saneamento básico o índice 

baixe ainda mais. 

 

Tabela 6: Índice de Desenvolvimento Humano do Município de Afuá – PA 

 
Fonte: Adaptado do PNUD (ATLAS..., 2010). 

 

Ano
Posição 

Nacional

Posição 

Estadual
IDHM Renda Longevidade Educação

Faixa de 

Desenvolvimento

1991 4974º 116º .250 .459 .633 .054 Muito Baixo

2000 5430º 135º .330 .468 .711 .108 Muito Baixo

2010 5543º 136º .489 .485 .774 .311 Muito Baixo

Município de Afuá - Pará (IDHM)
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O município de Afuá possui sua economia voltada para os setores primário e 

secundário, desenvolvendo a atividade da pesca e o sistema agroflorestal intensivo, 

frequentemente voltado para a exploração de madeiras, palmito, borrachas e açaí 

(PALHETA; RODRIGUES, 2012, 170). No estado do Pará, o município também é um 

grande produtor de açaí. De acordo com a Produção da Extração Vegetal e da 

Silvicultura (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2016), Afuá foi o quarto maior produtor 

nacional de açaí para o ano de 2016, com produção de 8.250 toneladas, alcançando 

um total de 3,8% da produção nacional. 

Afuá é uma cidade de paisagem atraente. A vista frontal da cidade nos causa 

admiração assim que nos aproximamos, pois apesar das semelhanças com outras 

cidades ribeirinhas desta região, é uma cidade que se transforma em uma 

espetacular paleta de cores, devido às casas de palafitas pintadas em diversas 

cores. Para Palheta e Rodrigues (2012), essa é uma particularidade representada na 

cor de cada casa. A autor acrescenta ainda que, 

 

A paleta de cores da cidade chama a atenção imediata do visitante. 
A paisagem natural composta pelo verde fechado da floresta, pelo 
ocre barrento dos rios e pelo céu carregado de nuvens cinzentas 
baixas que quase encostam na copa das árvores é uma espécie de 
fundo neutro para gritantes pinceladas de cores fortes como o verde-
limão, o laranja, o rosa, o lilás, o turquesa, o rosa-pink, o amarelo 
canário ou o vermelho. Ao nos indicar um endereço, a primeira 
referência dada pelo afuaense é a cor da casa, de quem estamos 
procurando (PALHETA; RODRIGUES, 2012, p. 172-173). 

 

Assim como em toda cidade ribeirinha, a chegada se faz pelo trapiche. Sua 

rua principal, margeia o rio de mesmo nome, possui variados tipos de 

estabelecimentos comerciais e também o Camaródromo, local onde ocorrem as 

festividades da cidade, além, de existir uma espécie de piscinão onde os moradores 

se refrescam no rio quando a maré sobe (Figura 9). 
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Figura 9: Munícipes se banhando no piscinão da cidade de Afuá. 

 

Fonte: Eder Furtado (2017). 
 

No mesmo local onde acontecem as festividades, está localizada uma quadra 

esportiva onde alguns meninos e meninas jogam futebol, voleibol e basquetebol. No 

momento do esporte é expresso a igualdade de gêneros, em que os meninos dão 

espaço para as meninas jogarem também, ou alternam o uso da quadra com elas. 

Além das atividades nas quadras, o movimento de pessoas ocorre também nos 

quiosques, bares e sorveterias, instante em que se é possível avistar crianças, 

jovens, adultos e idosos se divertindo e conversando em rodas de amigos. O detalhe 

é que mesmo a noite, por onde se olhe, é possível enxergar várias bicicletas 

circulando. 

Cidade ribeirinha de amplas ruas de madeira, que variam entre 3m a 5m de 

largura, onde circulam pedestres e bicicletas, além da bicitáxi, uma criativa invenção 

local que nos faz lembrar um pouco dos famosos tuk-tuks ou auto-riquixás, veículos 

de transporte encontrados na Índia, apesar da bicitáxi ser de tração humana. Além 

da bicitáxi ser um modal comum em Afuá, a prefeitura também dispõe de alguns 

veículos, seja para o corpo de bombeiro ou o hospital. De acordo com Tângari, 

Andrade e Mergulhão (2016, p. 9), as bicicletas adaptadas para utilização pelo 

Poder Público são identificadas por “bici-táxi, bici-ambulância, bicicoletora de lixo, 
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bici-bombeiro e bici-polícia”. Na cidade também são utilizados alguns triciclos no 

comércio. Nas palavras de Simões (2014), a bicitáxi é, 

 

Resultado da experimentação de Raimundo Gonçalves, 
popularmente conhecido como Sarito, o bicitáxi é um veículo 
desenvolvido como alternativa para a locomoção de maior número de 
pessoas em Afuá, onde o único meio de transporte até então era a 
bicicleta. Por se assentar em terreno de várzea, a cidade está 
submetida às variações das marés dos rios que a cercam, que uma 
vez ao ano a invadem, provocando seu alagamento parcial. Por 
conta disso, sua malha urbana foi erguida sobre pontes, em sua 
maioria de madeira, o que tornou inviável a circulação de veículos 
motorizados. Diante destas dificuldades foi que, em 1995, Sarito 
montou o primeiro modelo de bicitáxi, com três rodas, e em 2000, 
desenvolveu a versão que seria recriada por toda a cidade: da união 
de duas bicicletas, fundidas por uma estrutura de metal, surgia um 
veículo com quatro rodas. Ainda movido pelo pedal, mas com 
aparência e status de carro (SIMÕES, 2014, p. 19). 

 

Se comparada com outras cidades da região, Afuá pode ser considerada uma 

cidade bem cuidada e organizada, na qual é possível observar que existem cestos 

de lixos ao longo das ruas de madeira, prédios públicos seguindo o mesmo padrão 

de cores, entre outros detalhes (Figura 10). De acordo com o Poder Público, a coleta 

de lixo é feita todos os dias durante a madrugada, e apesar de estar melhor, ainda 

está longe do ideal. Além da coleta de lixo, pelo menos uma vez ao ano é feita uma 

limpeza geral na cidade. É nítido que existe uma harmonia entre a natureza e a 

sociedade nesta cidade. De acordo com Montoia (2018), é possível afirmar que, 

 

A cidade de Afuá possui uma população com mais interesse no 
espaço público, com uma cidade organizada do ponto de vista 
espacial, limpeza pública, manutenção das casas com pinturas 
recentes, praça cuidadas, cestos de lixos nas ruas e uma 
preocupação política com a organização socioespacial (MONTOIA, 
2018, p. 283). 
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Figura 10: em cima, casas coloridas e ruas largas; embaixo, prédio público e cesto de lixo. 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

Durante os trabalhos de campo levantou-se que o lixo da cidade é incinerado 

na EMAPA, empresa madeireira que está localizada do outro lado do rio, e, o 

cemitério por estar em área de várzea é inundado periodicamente (Figura 11). Ou 

seja, ocorre uma poluição do ar pela queima do lixo e poluição do rio pelo transporte 

do necrochorume, além da cidade não possuir saneamento básico e grande parte 

das Uds despejarem os dejetos humanos diretamente no rio. Essa afirmação com 

relação ao lixo e à queima do mesmo é destacada por Macedo, Tourinho e Braga 

(2018), quando informam que, 

 

[...] a problemática do lixo urbano, em Afuá, é preocupante devido a 
dois fatores: o primeiro é o lixão a céu aberto, em que parte dos 
resíduos sólidos são depositados foi incorporado pela cidade, 
acarretando em problemas para os moradores do entorno por conta 
do mau cheiro e doenças. O segundo motivo é a incineração do lixo, 
em fornos da EMAPA cedidos para a prefeitura, uma vez que a 
queima de resíduos sólidos gera fumaça, liberando gases tóxicos, 
poluindo o meio ambiente (MACEDO; TOURINHO; BRAGA, 2018, p. 
173). 
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Apesar das práticas ambientais politicamente incorretas, Afuá, acaba sendo 

menos degradante ou poluidora do que tantas outras cidades desta região. Segundo 

o secretário de infraestrutura, em entrevista realizada no dia 19/08/2018, a prefeitura 

solicitou fossas sanitárias para instalar na cidade, mas, não obteve retorno até o 

momento. 

 

Figura 11: EMAPA – Exportadora de Madeiras do Pará e cemitério municipal – Afuá. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

Ao caminhar pela cidade, observa-se que existem muitos estabelecimentos 

comerciais, banco, correio, entre outros, principalmente na frente da cidade, 

facilitando um pouco a vida econômica do morador. Algo que chama a atenção 

também são os diversos templos ou centros religiosos que se encontram pela 

cidade. 

Com relação às ruas, existe uma intenção da prefeitura em transformar as 

ruas de madeiras em concreto, devido às exigências da população. Isso reduziria os 

custos com manutenção das mesmas. É importante acrescentar que, as ruas de 

concreto armado existentes na cidade também seguem a mesma lógica de 
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construção das ruas de madeira, com estruturas de sustentação em estivas. De 

acordo com Medeiros, Correa Neto e Medeiros (2017), para a 

 

[...] infraestrutura viária, nota-se duas tipologias de arruamento, ora 
as vias são apoiadas e revestidas em madeira, ora são construídas 
em concreto armado. Ambas tipologias possuem em média 
aproximadamente três metros de largura e cerca de um metro e 
cinquenta centímetros acima do solo em função da área alagadiça e 
das cheias das marés. As vias em concreto armado alocam-se na 
parte mais antiga da cidade e contornam um considerável trecho da 
orla situada entre o Rio Afuá e Rio Marajózinho enquanto que as em 
madeira compõem a maioria das vias na cidade (MEDEIROS; 
CORREA NETO; MEDEIROS, 2017, p. 9). 

 

Desta maneira, apesar de algumas ruas serem de concreto armado, a prática 

de ocupação do ambiente de várzea sem interferir na dinâmica das marés ainda é 

respeitada, pois a cidade como um todo fica suspensa e não bloqueia o fluxo das 

águas. De acordo com a Figura 12, é possível perceber que essa característica de 

ocupar o terreno por meio das ruas de madeira suspensas sobre as águas se 

mantém desde a fundação da cidade de Afuá até os dias atuais. Segundo Macedo, 

Tourinho e Braga (2018, p. 164), devido ao terreno onde a cidade está assentada 

possuir características de ambiente de várzea, praticamente toda a cidade é 

construída em palafitas, seja por madeira ou alvenaria, respeitando sempre a 

circulação do rio e sem aterramentos. 
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Figura 12: Croqui da expansão das ruas de madeira em Afuá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Sendo assim, existe um cuidado por toda a cidade em utilizar o terreno que é 

inundado com periodicidade sem prejudicar o mesmo. Parece haver uma sintonia 

entre o morador e o ambiente, pois a paisagem local parece estar sempre em 

harmonia, na qual se encontram objetos naturais e artificiais que não estão em 

conflito. Na percepção do autor é possível demonstrar essa realidade da paisagem 

local, em que, a construção das residências ou ruas de madeira não bloqueiam a 

passagem das águas, mantendo-se sempre suspensos (nunca menos que 90cm), 

seguindo frequentemente o desenho do terreno e dos igarapés (Figura 13). 
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Figura 13: Paisagem urbana de Afuá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Outro detalhe que chama a atenção está relacionado ao período de lançante 

das marés, a qual encobre as ruas da cidade com as águas dos rios. Quando ocorre 

o avanço das águas, é um momento de lazer para os moradores que saem às ruas 

para vivenciar esse fenômeno. Inclusive, a dinâmica urbana não altera sua rotina 

diária, demonstrando desta maneira que os moradores ribeirinhos estão 

completamente adaptados e possuem estreita relação com o ciclo das águas, 

inclusive nos momentos de diversão (Figura 14).  
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Figura 14: Período de lançante na cidade de Afuá em fevereiro de 2019. 

 

Fonte: Imagens extraídas do Google (2019). 

 

 Com relação ao bairro Capim Marinho, de acordo com as informações 

levantadas durante uma entrevista com o secretário do meio ambiente e o secretário 

de infraestrutura de Afuá, em 19/08/2018, foi averiguado que esse bairro é originário 

de uma invasão que se iniciou em meados dos anos 2000, sobre a qual o Poder 

Público não teve controle. Essa área foi ocupada aos poucos pelos moradores que 

vinham da zona rural do município, e os secretários informaram que a prefeitura tem 

a intenção de reorganizar a ocupação, mantendo o padrão que se segue por toda a 

cidade. Entretanto, de acordo com Macedo, Tourinho e Braga (2018), 

 

[...] o bairro do Capim-Marinho foi originado a partir de 1980, com a 
instalação de palmiteiras e madeireiras na região, abrigando 
imigrantes em busca de melhores condições de vida, sendo assim a 
expansão desse bairro se deu de forma rápida e desordenada 
(MACEDO; TOURINHO; BRAGA, 2018, p. 163-164). 

 

 Pelos igarapés existentes ao longo do bairro Capim Marinho é possível 

encontrar pessoas se banhando ou se divertindo com as águas (Figura 15). Porém, 

segundo estudos técnicos feitos pelo Poder Público, as águas todas estão poluídas, 

sendo um risco eminente para a saúde. Entretanto, essa é uma cultura ribeirinha 

que dificilmente é deixada de lado pelas pessoas que viviam no interior, mesmo 
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morando na cidade. Macedo, Tourinho e Braga (2018, p. 164), afirmam que “nos rios 

se pratica a pesca, e o banho em suas águas é costumeiro, inclusive é opção de 

lazer dessa sociedade”. 

No bairro Capim Marinho, a água não chega em toda a sua extensão, e os 

moradores que recebem água compartilham de maneira irregular com os vizinhos. 

Até o momento não existe taxa de água, somente de energia elétrica, e também não 

há cobrança de IPTU em todas as residências. Sendo assim, o bairro Capim 

Marinho não difere muito de outros bairros periféricos das cidades ribeirinhas 

amazônicas, pois nesse local também há ausência de infraestrutura de qualidade, 

pouco comércio e trabalho. Essa paisagem se difere de muitas outras no sentido do 

cuidado, tanto pelo Poder Público quanto pelos moradores, mesmo que algumas 

pessoas ainda ambicionem o aterro. 

 

Figura 15: Criança brincando no rio. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

 

 Aparentemente os cidadãos de Afuá nos causam a impressão de serem todos 

proativos e terem vida saudável, pois é comum vê-los fazendo algum tipo de 

atividade física. Destaca-se que, por não existir veículos automotores na cidade, 
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além das atividades esportivas que praticam, as pessoas caminham ou andam de 

bicicleta todos os dias. O morador é simpático ao turista. A sensação que se tem é 

que Afuá é uma cidade que acolhe tal qual uma mãe acolhe o filho do vizinho. É 

como se dissesse: “você não é meu, mas, agora está comigo”.   

 

5.2.2 Caracterização da Cidade de Ponta de Pedras – PA 

 

O crescimento urbano do município de Ponta de Pedras aconteceu 
atrelado à ausência de políticas públicas efetivas, que 
proporcionassem uma melhor organização do espaço urbano dessa 
cidade. Basta caminhar pelas ruas que cercam a área central do 
município para se deparar com a precariedade das ruas e postos de 
atendimento público, sem deixar de ressaltar também as condições 
pelas quais estão os bairros mais carentes. Os moradores dos 
bairros, principalmente das palafitas, reclamam da iluminação 
pública, da interrupção diária no fornecimento de água, do risco 
enfrentado pelos moradores ao circularem pelas ruas de madeira 
(COSTA et al., 2017, p. 16). 

 

O município de Ponta de Pedras está localizado na região estuarina do rio 

Amazonas, na Ilha de Marajó, há duas horas de barco da cidade de Belém (Figura 

16). Foi fundada em 1737, após a criação da Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição, e em 1877 foi emancipada como município. O município possui área 

total 3.365,148 km², dividido entre 4,691 km² de área urbana, e 3360,457 km² de 

área rural. A população é equivalente a 25.999 habitantes, distribuídos em 12.424 

habitantes na área urbana (47, 79%), e 13.575 habitantes (52,21%) na área rural 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2018).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH/PNUD) de Ponta de Pedras é de 

0,562, sendo que a faixa de desenvolvimento humano do Município é considerada 

Baixo para os últimos quinze anos. No ano de 1991, a faixa de desenvolvimento 

humano de Ponta de Pedras era Muito Baixo e ocorreu um pequeno avanço nos 

anos seguintes. Em 1991, o Município ocupava a posição 3521º e, atualmente, 

ocupa a 5002º posição entre os 5565 Municípios (ATLAS..., 2010). Ou seja, mesmo 

com um pequeno avanço na faixa de desenvolvimento humano, o município 

continua em queda se comparado aos demais municípios do país.
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Figura 16: Localização da cidade de Ponta de Pedras. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Ao longo dos anos o município vem perdendo posições (Tabela 7), apesar de 

ocorrer uma melhora nos valores de desenvolvimento humano (renda, longevidade e 

educação). Outros municípios do Pará também caíram de posição no Hanking, 

sendo que o estado passou da 17ª posição, no ano de 1991, para 19ª posição, em 

2000 e, em 2010, ocupava a 24ª posição.   

 
Tabela 7: Índice de Desenvolvimento Humano do Município de Ponta de Pedras – PA. 

 
Fonte: Adaptado do PNUD (ATLAS..., 2010). 

 

De acordo com o censo demográfico (INSTITUTO BRASILEIRO..., 2010), o 

município de Ponta de Pedras teve um aumento de 136,52% de contingente 

populacional desde a década de 1970 até o ano de 2010. Durante a década de 

1980, a população urbana aumentou quase 102%, sendo esse o período do boom 

do açaí. O censo de 2000 demonstra que ocorreu redução de menos 5,46% da 

população rural (Gráfico 4). Com relação ao quantitativo demográfico, o município é 

considerado pequeno, pois segundo Lima et al. (2012), tanto por possuir poucos 

habitantes na cidade quanto no município. 

Segundo Costa et al. (2012), houve um incremento de 520% à população 

urbana, que possuía 2003 habitantes, em 1970, e em 2010, aumentou mais 10.421 

habitantes. Entre os anos de 1991 e 2010, esse crescimento urbano foi mais 

expressivo, pois a área urbana aumentou 126% e a população urbana superava 

111%. A Figura 17 demonstra a expansão urbana da área urbana de Ponta de 

Pedras para os anos de 1969, 1991, 2002 e 2009. 

As atividades econômicas do município integram os diversos ciclos 

econômicos da Região Norte, como por exemplo, exploração da borracha, uso de 

produtos florestais, extração do palmito, produção da mandioca, produção bovina, e 

a recente produção intensiva do açaí (RANGEL, 2011). O município foi o oitavo 

maior produtor de açaí para o ano de 2016, com 2,5% da produção nacional 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2016). Há predomínio da atividade agropecuária, na 

1991 3521º 51º .335 .461 .656 .124 Muito Baixo

2000 4029º 62º .444 .488 .711 .252 Baixo

2010 5002º 92º .562 .558 .773 .412 Baixo

Posição 

Nacional
Ano

Faixa de 

Desenvolvimento
EducaçãoLongevidadeRendaIDHM

Posição 

Estadual

Município de Ponta de Pedras - Pará (IDHM)
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qual, a base da economia local é a criação de búfalos e a produção de açaí 

(INSTITUTO BRASILEIRO..., 2010). De acordo com Rangel (2011), a dinâmica atual 

da população local é reflexo e influência da economia do açaí. Para Costa et al. 

(2012), no período de 1991 a 2010 ocorreu aumento da produção do açaí no 

município, coincidindo com o crescimento populacional, além de, ter sua importância 

produtiva intensificada no mercado mundial (Gráfico 5). 

 

Gráfico 4: População do município de Ponta de Pedras. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). 
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Figura 17: Croqui da expansão urbana de Ponta de Pedras. 

 
Fonte: Adaptado de Costa et al. (2012). 
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Gráfico 5: População urbana e produção municipal de açaí (Ponta de Pedras – PA). 

 
Fonte: IBGE (2010). 

 

De acordo com Rangel (2011), as casas construídas na área urbana no 

perímetro da várzea, possuem jardins de açaizais em seus quintais, tornando essas 

áreas semelhantes às áreas rurais ribeirinhas. O autor (2011, p.92) afirma ainda 

que, também, “nas áreas de terra firme, a paisagem urbana é marcada por 

construções mistas (de concreto e/ou madeira) ao longo de estradas não 

pavimentadas e ocasionalmente escurecidas pelas plantações dispersas de açaí” 

(Figura 18). O açaí é muito importante nesta região, e está presente na alimentação 

básica do caboclo marajoara, fazendo parte do cardápio diário de toda população 

(SILVA et al., 2007). 

Com relação ao número de empregos ativos, de acordo com os dados da 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(2013/2014), a maior parte dos empregos formais da cidade de Ponta de Pedras faz 

parte da Administração Pública (Tabela 8). Porém, não se verifica isso nos 

formulários aplicados pelo Laboratório de Estudo das Cidades (2013), nos quais 

foram averiguados que dos moradores que responderam os formulários, apenas 

12,1% são funcionários públicos, enquanto que, 56% possuem como principal fonte 

de renda as atividades informais. Sendo que, muitas destas atividades informais 

estão mais ligadas ao sistema agroflorestal intensivo (açaí), que é apresentado 

como agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, pelos dados da RAIS (2013). O 
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detalhe é que, as informações referentes às atividades informais não são 

computadas pela RAIS. 

 

Figura 18: Quintais com açaizais. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

 

Tabela 8: Número de empregos ativos em 31/12 por setor. 

 
Fonte: Adaptado de RAIS (2012/2013/2014/2015). 

 

 

De acordo com Montoia et al. (2013), após os trabalhos de campo para 

aplicação de formulários no ano de 2010, foi identificado que 57,3% do total de 

moradores que responderam aos formulários informaram que: 

IBGE Setor (Ponta de Pedras) 2012 2013 2014 2015

3 - Servicos industriais de utilidade pública 2 1 2 2

4 - Construção Civil 1 0 0 0

5 - Comércio 72 81 98 117

6 - Serviços 7 8 20 10

7 - Administração Pública 1059 1001 1251 1330

8 - Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 38 43 34 39
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Possuem como principal fonte de renda, atividades reconhecidas 
como informais (produção e venda de açaí, empregadas domésticas, 
vigilantes, vendedor de produtos Avon e Natura, construção civil, 
marcenaria, entre outros) e/ou Bolsa Família (MONTOIA et al., 2013, 
p. 13). 

 

Os autores supracitados (2013) destacam ainda que, a população usa da 

informalidade como alternativa de fonte de renda devido à incapacidade do setor 

público em promover a geração de empregos local. Entre as atividades informais, 

destaca-se a produção e comercialização de açaí. Algumas famílias possuem como 

fonte de renda as atividades informais relacionadas à produção de açaí (peconheiro, 

marreteiro, batedores e revendedores).  

De acordo com Rangel (2011, p. 96), “apesar da importância econômica, a 

produção do açaí não gera recursos de forma direta para o Município, pois é 

considerada atividade extrativista em área de proteção ambiental, impossibilitando 

taxar a produção”, contribuindo assim, com a baixa qualidade dos serviços públicos 

oferecidos pela Prefeitura Municipal. Entretanto, para Montoia et al. (2013, p. 12), “o 

comércio do açaí abriu muitas possibilidades de aumento da renda familiar, fazendo 

com que o pequeno produtor, consiga acumular recursos suficientes para viver na 

entressafra, que ocorre, na região, entre fevereiro e agosto”. Nesse sentido, é 

possível entender o porquê de a atividade extrativista aparecer com baixo valor nos 

dados da RAIS e, ter destaque nos formulários aplicados pelo Laboratório de Estudo 

das Cidades. A produção de açaí incentiva a informalidade com trabalhos ligados ao 

sistema agroflorestal intensivo (peconheiro, marreteiro, batedores e revendedores, 

etc.), sendo que essas atividades informais não são quantificadas nos dados da 

RAIS (2013). 

Num momento de inconstância econômica, o município de Ponta de Pedras 

encontra como solução, a possibilidade de investir nas atividades informais e 

empregos públicos (COSTA; BRONDÍZIO; MONTOIA, 2009). Com suas palavras, 

Montoia (2018), acrescenta ainda que, 

 

Em Ponta de Pedras é possível notar movimentos sociais em busca 
de direitos, funcionários públicos de carreira preocupados com o 
serviço público adequado e reinvindicações gerais, por exemplo, 
diante de salários atrasados e de serviços hospitalares a desejar 
(MONTOIA, 2018, p. 283). 
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Apesar de ser dependente dos benefícios do governo federal, possuir poucos 

serviços e equipamentos urbanos (educação, saúde e infraestrutura), além da fraca 

economia (COSTA; BRONDÍZIO, 2009), pequenas cidades como Ponta de Pedras 

são importantes para a rede urbana amazônica, pois está inserida numa economia 

globalizada, na qual, o seu principal produto é comercializado nacional e 

internacionalmente.  

Assim como as demais pequenas cidades ribeirinhas da Amazônia, a cidade 

de Ponta de Pedras também se destaca pela sua paisagem, num misto de vida 

urbana com vida rural (Figura 19). Para Valota (2015, p. 47), uma parcela da 

população que vive em ambientes de várzea urbana possui “um modo de vida rural” 

motivado pelas práticas tradicionais ribeirinhas, “caracterizando o rural no urbano e 

vice-versa”. Essa característica de cidade ribeirinha pode ser encontrada 

principalmente no bairro Carnapijó, possivelmente, por esse local ser uma área de 

ambiente de várzea, com influência do movimento das marés e existência de 

florestas de açaí e igarapés. 

Na percepção da população com relação à paisagem, os moradores dão 

amplo destaque aos problemas de infraestrutura, a falta de limpeza no bairro 

Carnapijó e a poluição do rio. De acordo com Valota (2015), 

 

O assunto mais abordado sobre infraestrutura, está relacionado ao 
aterramento das ruas. Nos domicílios, os residentes comentam que 
em alguns trechos do bairro, as ruas já foram aterradas e até mesmo 
asfaltadas [...]. Eles acreditam que talvez o aterro seja a solução para 
os problemas com relação à alagamentos e pontes quebradas 
(VALOTA, 2015, p. 107).   

 

De acordo com o Poder Público, a substituição das pontes de madeira pelo 

aterro é uma necessidade dos moradores, pois além de facilitar a mobilidade das 

pessoas, também contribui com a circulação de veículos, principalmente as viaturas 

da polícia e da ambulância. Inclusive, melhorou até o acesso da energia elétrica nas 

casas no final das ruas, visto que, os carros da empresa distribuidora de energia 

elétrica conseguem chegar até esses locais. O aterramento no bairro Carnapijó foi 

uma das promessas de campanha do atual prefeito e está sendo cumprida pela 

administração. A prefeitura pretende aterrar todos os locais deste bairro onde tem 

pontes de madeira (Figura 20). 
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Figura 19: Aterro no bairro Carnapijó. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

Segundo o ponto de vista do secretário de obras, para que a cidade cresça 

nas áreas onde ocorrem inundações será ideal aterrar tudo, além disso, as 

despesas reduziriam, pois não haveria mais gastos com a manutenção das pontes. 

Ainda de acordo com as informações do Poder Público, existe um projeto para 

asfaltar todo o bairro Carnapijó, que por enquanto está parado, pois é necessário 

que as ruas possuam seis metros de largura, descontando as calçadas das casas. 

Porém, essas medidas não se ajustam ao local de aterro. De acordo com a Figura 

20 é possível observar a substituição das pontes de madeira por aterros. 

O vice-prefeito de Ponta de Pedras afirma que foi um sucesso no bairro 

quando os aterramentos, como sendo promessas de campanhas foram iniciados, e 

em suas palavras “isso é o progresso”. De acordo com o chefe de gabinete, o 

desenvolvimento traz consequências, sendo que, o aterro e o asfalto trazem mais 

benefícios que malefícios. A administração pública diz que vê uma comunidade 

melhor e a população apoia, além de não haver reclamações quanto aos aterros. 

Em contrapartida, o chefe de gabinete declara não haver nenhum estudo técnico 

viabilizando esse tipo de obra. O secretário do meio ambiente explica que a cidade 
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não foi planejada, principalmente o bairro Carnapijó, e que futuramente, em 

benefício da população, poderá ocorrer um impacto ambiental nos locais de aterro e 

nos locais onde são retirados os solos para esse aterramento.  

 

Figura 20: Croqui da expansão do aterro no Bairro Carnapijó. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Da maneira que foi informado anteriormente, a maior parcela da população do 

bairro Carnapijó está de pleno acordo com o aterramento, e algumas pessoas não 

veem a hora de todas as ruas serem asfaltadas. Segundo Valota (2015, p. 107), 

essa visão da população é compreensível, posto que, os aterros facilitam a vida 

desses moradores, principalmente eliminando os riscos de acidentes nas pontes. No 

entanto, essa prática modifica a paisagem e sua característica original de ambiente 

de várzea, por meio do desmatamento e possíveis assoreamentos nas margens dos 

igarapés que cruzam algumas ruas, causando reflexos negativos nas práticas 

ribeirinhas. Ainda para o autor (Ibid., p. 110-111), alguns moradores do bairro 
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Carnapijó já demonstravam essa preocupação com relação à várzea, tendo em vista 

que para alguns moradores, “aterrando a várzea, haverá a necessidade de colocar 

tubulação de esgoto, e isso vai acumular lixo na tubulação, além de ocorrer erosões 

devido às chuvas e surgir poeira”.  

Porém, em março de 2019, ocorreu precipitação de volume considerável 

sobre a cidade de Ponta de Pedras, demonstrando que o aterramento pode impedir 

o escoamento das águas para os rios e igarapés, causando acúmulo de água nas 

ruas, propiciando inclusive problemas de saúde na população, além do acúmulo de 

lixo transportado pelas águas (Figura 21). 

 

Figura 21: Acúmulo de água das chuvas no Bairro Carnapijó (Ponta de Pedras – PA). 

 

Fonte: Luizphilippino, 2019. 

 

Com relação aos igarapés que atravessam por algumas ruas, de acordo com 

o Poder Público, algumas pontes foram construídas para facilitar o acesso dos 

moradores, e nesse trecho do igarapé foram colocados tubos de concreto para que 

a vazão das águas permanecesse contínua (Figura 22). Porém, para o secretário do 

meio ambiente, com o aterro ocorre o fechamento da passagem das águas que 

avançam e nem todo volume consegue retornar, causando assim um acúmulo de 

lixo e água parada. Ainda para o secretário, isso é uma bomba relógio, e o mesmo 

declara ter a noção que futuramente pode acontecer algum problema. No entanto, 

esse é o risco do progresso. 
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Figura 22: Pontes e casas sobre igarapés. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

Desta maneira, o acúmulo de lixo que ocorre nas várzeas do bairro Carnapijó 

seguem dois destinos, sendo eles, se acumularem entre os aterros ou serem 

carregados até o rio pelos igarapés, isso se esses não forem bloqueados pelo 

próprio lixo ou sofrerem assoreamento (Figura 23). De acordo com Valota (2015), já 

a algum tempo atrás 

 

[...] a poluição do rio tem sido causada pelo despejo dos resíduos 
domésticos diretamente nas várzeas, igarapés e rios, assim como o 
lixo produzido nas residências. Durante a aplicação de formulários e 
diálogos com os moradores nos trechos de pontes de madeira, 
algumas pessoas informaram que às vezes deixavam de carregar o 
lixo residencial até o início da ponte, por ser muito distante. Desta 
forma, o lixo era jogado debaixo da casa ou ao lado, e quando a 
maré subia, o lixo era arrastado (VALOTA, 2015, p. 107).  
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Figura 23: Acúmulo de lixo na várzea. 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

No entanto, apesar dos problemas apresentados, inclusive mencionados 

pelos representantes do Poder Público da cidade de Ponta de Pedras, na percepção 

dos moradores do bairro Carnapijó, o aterro melhorou suas vidas no que diz respeito 

à mobilidade e acessibilidade, e indiretamente na saúde e segurança. Há alguns 

anos atrás os moradores já possuíam esse mesmo pensamento com relação à 

substituição das pontes de madeira pelo aterro. Segundo Valota (2015),  

 

De modo geral, os moradores em sua concepção, acreditam que vai 
ocorrer uma melhora em sua qualidade de vida, pois trará benefícios 
para a população do bairro, desde que se saiba fazer essas 
intervenções. Na visão desses ribeirinhos, o bairro ficará melhor, 
mais bonito, a paisagem melhorará e irá ajudar o meio ambiente 
(VALOTA, 2015, p. 110). 

 

 De acordo com os dados apurados pelos formulários, foi observado que 

90,7% das Uds informaram que acharam bom aterrar as ruas, principalmente pelos 

motivos apresentados anteriormente com relação ao acesso de veículos e pessoas. 

Desta maneira, este é um anseio da população que está sendo atendido pela atual 

administração pública, porém, sem parar para refletir sobre as possíveis 

consequências negativas. Restando-lhes assim, conviver com as mudanças na 

paisagem, aproveitando o que se pode tirar de melhor, e aguardar o que o futuro 

lhes promete. 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS MORADORES 

RIBEIRINHOS DE VÁRZEA URBANA 

 

O ribeirurbano é o lugar e o indivíduo, é a compreensão dos 
elementos neste espaço geográfico das cidades ribeirinhas, a partir 
da percepção da paisagem; e o indivíduo como resistência na 
construção de sua própria vida, das relações sociais. É uma 
identidade que reforça o que é próprio do lugar e não nega o 
exógeno. As cidades ribeirinhas e os hábitos de seus habitantes são 
sujeitos à influência externa, às mudanças “vindas de fora”, com a 
chegada de empresas multinacionais, instalação de infraestrutura 
que contribui para mudar sua relação de proximidade, com o 
aumento do consumo ainda que a maior parte seja do circuito inferior 
da economia, da dinâmica global e seus reflexos em maior ou menor 
grau nestas realidades (MONTOIA, 2018, p. 157). 

 

A pesquisa realizada nas cidades de Afuá e Ponta de Pedras, no estado do 

Pará, possui o objetivo de identificar as estratégias de sobrevivência dos moradores 

de várzea urbana. Pois de acordo com Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), é 

possível testar diferentes relações entre o local e os moradores analisando os 

capitais que estão presentes nas estratégias de sobrevivência. Os locais escolhidos 

para o desenvolvimento da pesquisa foram o bairro Capim Marinho (setores 5 e 27), 

localizado na cidade de Afuá, e o bairro Carnapijó, localizado em Ponta de Pedras, 

que recebe esse nome pela junção de três bairros: Campinho (setor 2), Carnapijó 

(setor 5) e Armazém (setor 22). 

Como explicado anteriormente, estes locais foram escolhidos como objetos 

empíricos dessa tese especificamente por estarem localizados em ambientes de 

várzea, nos quais ainda existe uma estreita relação do morador com o rio, a várzea 

e o movimento das marés, e também por estarem mais distantes da área central das 

respectivas cidades, sendo estes locais mais restritos ao fornecimento de trabalhos 

remunerados, serviços e comércio. 

A relação que os moradores possuem com o ambiente de várzea pode ser 

traduzida nas práticas tradicionais ribeirinhas, como por exemplo, pesca, navegação, 

banho, lazer, sistema agroflorestal, entre outros, demonstrando que essas áreas são 

típicas de cidades da floresta. Essas relações entre cidade e floresta são 

necessariamente muito estreitas (TRINDADE JUNIOR, 2010; 2013a; 2015), e as 
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mais praticadas pelos moradores (SOUZA; CAÑETE, 2010). Além disso, a economia 

ribeirinha, ocasionada pelas práticas tradicionais, é movimenta pelas várzeas 

(RIBEIRO, 2007; FRAXE et al., 2008; SOUZA, 2012). Em um primeiro momento, 

analisamos as duas cidades, conjuntamente, para, então, 163iferen-las de forma 

mais especificamente, como será apresentado a seguir.  

 

6.1 O Perfil do morador ribeirurbano da várzea urbana em Afuá e Ponta de 

Pedras  

 

[...] o ribeirurbano é mais que o espaço como imaginamos 
urbanizado. É um modo de vida, entre a paisagem suburbana e uma 
agitação social, que aos olhos externos é tímida, mas quando 
adentramos mais nesse local, percebemos as diferenças entre as 
comunidades ribeirinhas distantes no município e do que é o espaço 
urbano (MONTOIA, 2018, p. 160). 

 

Alguns autores (CASTRO, 2008; TRINDADE JUNIOR, 2015; MONTOIA, 2018 

entre outros) apresentados nessa tese, afirmam que mesmo as cidades ribeirinhas 

amazônicas possuindo um caráter urbano, elas ainda possuem forte interação com o 

meio rural, e, essas relações, estão expressas no cotidiano do cidadão ribeirinho 

que ora utiliza a estrutura urbana e seus serviços, ora pratica atividades 

relacionadas ao rural, auxiliando assim na sua sobrevivência. Desta maneira, é essa 

forma de viver que identifica esse morador ribeirurbano, que pode ser explicitada em 

suas práticas cotidianas e pelo espaço produzido pelas relações sociais no ambiente 

em que vive. Segundo Araújo (2013), na Amazônia, a vida moderna que se encontra 

nas cidades ribeirinhas se confunde com as tradições antigas, causando uma 

dinâmica diferente das encontradas no espaço rural ou no espaço das cidades 

(Figura 24). Desta maneira, o espaço das cidades ribeirinhas possui um caráter 

híbrido, onde o rural e o urbano se misturam (TRINDADE JUNIOR; TAVARES, 2008, 

p. 10). 
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Figura 24: Espaço urbano das cidades de Afuá e Ponta de Pedras – PA. 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2014/2018). 
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Na cidade de Afuá, o bairro Capim Marinho possui 897 domicílios compostos 

por 4.397 moradores. Nesse bairro foram aplicados formulários em 153 Uds 

(Unidades Domésticas). Foi constatado pelos formulários aplicados que o número de 

moradores nessas Uds alcança a quantidade de 738 indivíduos, sendo 50,4% de 

pessoas do sexo masculino e 49,6% de pessoas do sexo feminino, demonstrando 

um certo equilíbrio com relação à categoria sexo no bairro, independentemente da 

faixa etária, pois os números possuem pouca diferença nos valores (Tabela 9). Com 

relação à idade, no bairro habitam desde recém-nascidos até centenários, e apenas 

7 pessoas não informaram a idade (0,9%). 

 

Tabela 9: Faixa etária dos moradores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Em torno de 62,9% dessas pessoas nasceram na cidade de Afuá, 13,3% 

nasceram no interior do município de Afuá ou no interior de outros municípios, 22% 

nasceram na área urbana de outros municípios ou estados, e apenas 1,8% não 

informaram sua origem, representando assim, que o bairro é predominantemente de 

origem urbana (Gráfico 6). Entretanto, apesar de alguns moradores informar o local 

de origem como sendo urbano, muitos alegam que, não necessariamente, viveram 

onde nasceram. Por exemplo, as pessoas que nasceram na área urbana de Afuá ou 

outra cidade informaram que moraram por um determinado período no interior do 

município, e depois de certa fase da vida se mudaram para a cidade30. Desta 

maneira, por meio do cruzamento de dados entre o local de nascimento, a idade, o 

tempo de residência atual e o local da moradia anterior, foi possível identificar que, 

                                                           
30 Os dados informam que alguns moradores do bairro Capim Marinho nascidos em cidades, viveram 
por um período mínimo de um ano no interior do município e nunca mais do que sessenta anos. 

 

Masculino 17,1% 29,1% 3,4% 0,8%

Feminino 18,2% 28,3% 3,0% 0,1%

Total 35,3% 57,4% 6,4% 0,9%

Masculino 14,3% 30,8% 4,9% 0,2%

Feminino 13,4% 31,5% 4,5% 0,4%

Total 27,7% 62,3% 9,4% 0,6%

não 

responde

Capim 

Marinho 

(Afuá)

Carnapijó                    

(PdP)

Sexo
Crianças                 

(até 14 anos) 

Jovens e adultos 

(15 a 59 anos)

Idosos                        

(≥ 60 anos)
Local
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aproximadamente em torno de 36,7% dos residentes desse bairro viveram um 

período de suas vidas no interior dos municípios.  

 

Gráfico 6: Origem dos moradores. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Ainda para o bairro Capim Marinho, com relação ao chefe do domicílio, de 

acordo com as informações levantadas nos formulários, praticamente 67% das 

residências são administradas por um homem, enquanto que, as casas comandadas 

por mulheres somam 33%. A média de morador por UD é de 4,82 indivíduos, sendo 

que em 66% das casas residem até 5 pessoas, em 31,3% das casas moram entre 6 

a 10 pessoas, e em 2,7% das casas moram mais de 10 pessoas. Pelo menos em 

6,5% das casas habitam apenas uma pessoa, e em nenhuma situação foi 

encontrado um valor maior do que 14 pessoas (Tabela 10). 

 De acordo com o censo do IBGE (2010), no bairro Carnapijó, localizado em 

Ponta de Pedras, existem 3.833 moradores distribuídos em 981 domicílios. Para 

esse bairro foram aplicados formulários em 129 Uds, as quais, totalizam 530 

pessoas residentes, sendo que, 50,2% são do sexo masculino, enquanto que para o 

sexo feminino o valor é de 49,8% de pessoas. No caso desse bairro, os valores com 

relação ao sexo dos indivíduos também se aproximam, inclusive, o mesmo serve 

para as faixas etárias, que mantêm poucas diferenças com relação ao seu 

quantitativo, e apenas 3 pessoas não tiveram a idade informada (0,6%) (Tabela 10).  
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Tabela 10: Quantidade de unidades domésticas por bairro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Das pessoas que moram no bairro Carnapijó, 38,7% são nascidas na própria 

cidade, 38,1% nasceram no interior do município de Ponta de Pedras ou no interior 

de outros municípios, 22,5% nasceram na área urbana de outros municípios ou 

estados, e apenas para 0,7% dos moradores não foi possível obter a informação 

(ver Gráfico 6). Apesar da população desse bairro ser predominantemente urbana, o 

valor com relação às pessoas de origem rural é considerável, dado que se aproxima 

ao valor da população que nasceu na própria cidade de Ponta de Pedras. No bairro 

Carnapijó, há uma porcentagem maior de pessoas que nasceram no interior do que 

no bairro Capim Marinho (Afuá). 

Porém, semelhante à situação do bairro da outra cidade, no bairro Carnapijó 

algumas pessoas que nasceram na cidade de Ponta de Pedras ou em outras 

cidades, também passaram parte de suas vidas residindo no interior do município31. 

Ou seja, aproximadamente 57,3% destas pessoas passaram um período de suas 

                                                           
31 No bairro Carnapijó, para as pessoas que nasceram na cidade de Ponta de Pedras ou outras 
cidades, o período mínimo que viveram no interior foi de 4 anos e o máximo foi de 49 anos. 

Capim Marinho        

(%)

Capim 

Marinho        

(nº de casas)

Carnapijó (%)
Carnapijó              

(nº de casas)

1 6,5% 10 6,2% 8

2 9,1% 14 15,5% 20

3 18,3% 28 20,1% 26

4 20,3% 31 19,4% 25

5 11,8% 18 15,5% 20

6 9,8% 15 13,2% 17

7 9,1% 14 5,4% 7

8 5,2% 8 3,1% 4

9 5,2% 8 0,8% 1

10 2,0% 3 0,0% 0

11 1,3% 2 0,0% 0

12 0,7% 1 0,8% 1

14 0,7% 1 0,0% 0

Total 100,0% 153 100,0% 129

Quantidade             

de pessoas         

por UD

Quantidade de UD
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vidas morando na área rural desde o nascimento, e somente em outro momento se 

mudaram para a cidade (Figura 25). 

 

 Figura 25: Bairro Capim Marinho-Afuá (esquerda) e bairro Carnapijó-Ponta de Pedras (direita). 

 

Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (2018). 

 

No bairro Carnapijó foi identificado que 78,3% das casas possuem o homem 

como chefe do domicílio, e apenas 21,7% das unidades domésticas possuem 

mulheres no comando familiar. Em 76,7% das casas moram até 5 pessoas, em 

22,5% das casas moram de 6 a 10 pessoas, e em apenas em 0,8% das casas 

moram 12 pessoas, sendo que, a média é de 4,1 morador por UD. Foram 

quantificadas 6,2% das casas com apenas um morador. 

Com relação ao número de integrantes por UD, de acordo com a Tabela 7, se 

comparados os bairros entre as cidades, os valores pouco se alteram, a não ser 

quando a quantidade de morador ultrapassa de 7 pessoas por imóvel, pois no caso 

do bairro Carnapijó (PdP), esses valores vão reduzindo consideravelmente, e em 

alguns casos caem pela metade ou mais, exceto para a UD composta por 12 

pessoas. 

 De acordo com os valores da idade dos moradores do bairro Capim Marinho 

(Afuá) e do bairro Carnapijó (PdP), é possível perceber que são cidades 

consideradas jovens, decrescendo os grupos etários conforme aumenta a idade.  

As Uds são formadas por grupos de pessoas que possuem algum vínculo 

familiar, seja por laços consanguíneos, por união estável ou matrimonial, por relação 

de parentesco ou amizade. De acordo com Lombardi (2014), a constituição da UD 

não precisa ser somente com parentes. Desta maneira, ao analisar o nível de 

relação entre o entrevistado e as pessoas que habitam a mesma UD foi identificado 

que nestas podem ser encontrados pai, mãe, filhos(as), sobrinhos(as), avô, avó, 
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irmãos(ãs), cunhados(as), tios(as), primos(as), esposo(a), concunhados(as), 

madrasta, padrasto, enteados(as), netos(a), ex-esposo(a), genro, nora,  sogro(a) e 

amigo(a). Isso demonstra que a relação de parentesco, como verificado por 

Brondízio, transcende a relação direta, pais e filhos. Sem dúvida, isso amplia a rede 

social familiar, pois assim como fora afirmado anteriormente por Almeida (2005), 

com relação à sobrevivência e proteção social de determinados indivíduos ou 

grupos, as famílias, na ausência do Estado, são espontaneamente as principais 

colaboradoras.  

Da quantidade total de moradores que constam nos formulários, para o bairro 

Capim Marinho, 30,9% declararam possuir um companheiro, seja por união legal ou 

social, 1,5% são viúvos, e 67,6% são solteiros (entre estes, 63,7% são crianças e 

adolescentes). No caso do bairro Carnapijó, esse valor referente a um companheiro 

é maior, alcançando o total de 42,1%. Os demais moradores que não possuem 

companheiro se declararam viúvos (1,9%), divorciados (0,6%) ou solteiros (52,6%), 

sendo que, do total de solteiros, 63,1% são menores de idade. 

A respeito do nível de escolaridade, a Tabela 11 demonstra que para as duas 

áreas de análise o acesso aos estudos vai desde a educação infantil até o nível 

superior, passando inclusive pela pós-graduação no caso do Capim Marinho. 

Infelizmente, em algumas Uds no bairro Capim Marinho, 20,1% das respostas sobre 

o nível de escolaridade não foram informadas por completo, nas quais, as respostas 

somente comunicavam que as pessoas estudavam, sem complementar em qual 

nível estavam. Neste sentido, essas respostas foram computadas como não 

informadas. 

De qualquer forma, é possível observar que o ensino fundamental é o nível 

com maior proporção, demonstrando que em qualquer um dos bairros analisados, a 

maioria das pessoas adultas, pelo menos até o momento, não foram além desse 

nível educacional. O número de pessoas que investiram na formação de nível 

técnico, superior ou pós-graduação ainda é pequeno, totalizando 2,6% para o bairro 

Capim Marinho (Afuá) e apenas 0,6% para o bairro Carnapijó (PdP). Apesar que, 

ainda é possível almejar esse patamar de nível educacional pelos estudantes, pois 

no bairro Capim Marinho, o número de crianças e adolescentes que estão na escola 

se aproxima do cinquenta por cento, e para o bairro Carnapijó a quantia total está na 

casa dos trinta por cento. 
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Tabela 11: Nível de escolaridade dos bairros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O quantitativo de pessoas não alfabetizadas pode ser considerado baixo se 

comparado aos demais níveis de escolaridade, além do que, o seu valor faz maior 

referência às pessoas com idade mais avançada. Do total de pessoas não 

alfabetizadas do bairro Capim Marinho, o grupo de jovens/adultos (15 a 59 anos) 

possuem 63% do contingente que não sabem ler e nem escrever, seguido pelo 

grupo de idosos (≥ 60 anos) com 35%. O bairro possui ainda um valor inexpressível 

de 2% para o grupo das crianças (até 14 anos). Com relação ao bairro Carnapijó, do 

total de pessoas não alfabetizadas, 38,5% fazem parte do grupo de jovens/adultos 

(15 a 59 anos), e 61,5% pertencem ao grupo de idosos (≥ 60 anos).  

Essa situação com relação às pessoas não alfabetizadas é compreensível 

tanto para o bairro Capim Marinho (Afuá) quanto para o bairro Carnapijó (PdP), pois 

é provável que na década de 1970 e anterior a ela, o acesso à educação tenha sido 

mais difícil e restrito para os habitantes desta região. Entretanto, o bairro Capim 

Marinho possui um número maior de pessoas não alfabetizadas. Nas Tabelas 12 e 

13, é possível observar a distribuição da população desses dois bairros separados 

por faixa etária e nível de escolaridade.  

 

Supletivo 0,0% 0,2%

Magistério 0,0% 0,2%

Ensino Técnico 0,1% 0,0%

Pós-Graduação 0,1% 0,0%

Alfabetizado 0,3% 0,6%

Educação Infantil 0,7% 1,8%

Não Alfabetizado 7,0% 4,9%

Ensino Superior 2,4% 0,6%

Não Estuda 12,5% 8,7%

Ensino Médio 12,5% 20,4%

Não Informou 20,2% 1,5%

Ensino Fundamental 44,2% 61,1%

Nível de 

Escolaridade

Capim 

Marinho (Afuá)

Carnapijó 

(PdP)
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Tabela 12: Nível de escolaridade por faixa etária (Capim Marinho). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Tabela 13: Nível de escolaridade por faixa etária (Carnapijó). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
 A distribuição de trabalhos por setor da economia deixa bem claro que no 

bairro Capim Marinho os moradores possuem empregos, em maior proporção, no 

setor terciário, predominando (30,2%) assim o setor de serviços e comércio 

presentes na cidade. Apesar da cidade estar toda assentada sobre a área de 

várzea, nota-se que, referente aos tipos de trabalho, o setor primário é pouco 

expressivo nesse local, ficando logo atrás do setor secundário. Se somarmos a 

quantidade de donas de casa com a quantidade de pessoas que não trabalham e as 

que estão desempregadas, esse número se destaca, alcançando o valor total de 

40,9% (Gráfico 7). 

 Ainda de acordo com o Gráfico 7, é possível observar também o quanto é 

evidente o predomínio do setor primário no bairro Carnapijó, atingindo quase a 

metade da população que habita a área de várzea urbana, e que ainda faz uso das 

Nível de Escolaridade
Crianças                 

(até 14 anos) 

Jovens e adultos 

(15 a 59 anos)

Idosos                        

(≥ 60 anos)

não 

respondeu

Educação Infantil 0,7% 0,0% 7,4% 0,0%

Ensino Fundamental 18,8% 29,0% 2,2% 0,5%

Ensino Médio 0,0% 14,0% 0,2% 0,0%

Ensino Técnico 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Ensino Superior 0,0% 2,8% 0,0% 0,0%

Pós-Graduação 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Não Alfabetizado 0,2% 4,9% 2,8% 0,2%

Alfabetizado 0,0% 0,2% 0,2% 0,0%

Não Informou 6,2% 14,2% 2,0% 0,5%

Total 25,9% 65,5% 7,4% 1,2%

Nível de Escolaridade
Crianças                 

(até 14 anos) 

Jovens e adultos 

(15 a 59 anos)

Idosos                        

(≥ 60 anos)

não 

respondeu

Educação Infantil 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%

Ensino Fundamental 18,2% 42,2% 6,2% 0,2%

Ensino Médio 0,0% 22,0% 0,2% 0,0%

Supletivo 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Magistério 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%

Ensino Superior 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Não Alfabetizado 0,0% 2,0% 3,3% 0,0%

Alfabetizado 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Não Informou 0,2% 0,6% 0,4% 0,4%

Total 20,9% 68,2% 10,3% 0,6%
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práticas tradicionais ribeirinhas (pesca, sistema agroflorestal, agricultura etc.). O 

setor de serviços e comércio, diferentemente do outro bairro, não chama tanta 

atenção, ficando atrás dos beneficiários e donas de casa. 

 

Gráfico 7: Origem da fonte de renda. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

No bairro Carnapijó, pouco mais de um quarto dos seus habitantes não 

possuem emprego32. É importante informar que, tanto para o bairro Capim Marinho 

(Afuá) quanto para o bairro Carnapijó (PdP), os dados referentes às pessoas que 

não trabalham foram contabilizados apenas a partir do grupo de jovens/adultos (15 a 

59 anos). Visto que, esse período de idade dos jovens/adultos é a faixa etária 

referente à população economicamente ativa (PEA). Outro detalhe se refere às 

crianças que possuem entre 15 anos e 17 anos, sendo que elas não possuem a 

obrigatoriedade de trabalhar, e sim estudar, e caso não ocorra nenhum imprevisto se 

encerraria com essa idade33. 

A população dos dois locais pode ser considerada de baixa renda, uma vez 

que, a maior parte das Uds possuem até um salário mínimo como rendimento 

mensal (Gráfico 8). Para o bairro Capim Marinho, somando-se os valores dos que 

                                                           
32 Para o grupo que não possuem empregos estão inclusos os indivíduos que informaram estarem 
desempregados, serem donas de casa e que não trabalham. Neste grupo não constam crianças. 
33 De acordo com o Artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, é declarada a “proibição 
de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 
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ganham até meio salário mínimo com os que ganham até um salário mínimo, 

alcança a soma de 64,1% das Uds que sobrevivem com baixos salários. 

 

Gráfico 8: Valor da renda na unidade doméstica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

No caso do bairro Carnapijó, essa situação é mais complexa, pois pouco mais 

da metade das Uds (55%) possuem rendimentos de até meio salário mínimo34. Os 

dados demonstram o quão carente economicamente são ambos os locais, 

principalmente o bairro Carnapijó em Ponta de Pedras. 

É importante observar que, no gráfico sobre o valor da renda a palavra ‘até’ 

precede o valor dos salários porque em alguns casos a renda bruta da UD não 

atinge um salário, seja para meio, um ou mais salários. Vale destacar também que, 

independentemente da quantidade de moradores por UD (de 1 a 14 pessoas), há 

casos em que a família sobrevive com uma renda mensal de até meio salário 

mínimo. Essa situação ocorre nos bairros de várzea urbana das duas cidades, onde 

é possível observar as carências desses moradores. Segundo Pimentel et al. (2012), 

frequentemente nas periferias há forte presença de desigualdades socioespaciais. 

Apesar das desigualdades, a população que habita os dois bairros faz uso dos 

capitais que lhes são acessíveis para a manutenção da sua sobrevivência, sendo o 

                                                           
34 Valor do salário mínimo para o ano de 2018 = R$ 954,00. 
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capital humano, o social e o natural, os principais recursos utilizados. Essa situação 

reforça a afirmativa de Chambers e Conway (1991), quando dizem haver a 

necessidade de elaborar melhores políticas públicas no intuito de propiciar a 

equidade e possibilidade da população pobre desenvolver determinadas ações que 

auxilie em suas vidas. 

O caso mais interessante com relação à UD que recebe até cinco salários 

mínimos, ocorre no bairro Capim Marinho (Afuá) e faz referência a uma família 

formada por cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças com sete anos ou 

menos. O chefe do domicílio é professor universitário e a esposa é pescadora. 

Aparentemente, com estes dois trabalhos o rendimento individual é de um salário 

mínimo por pessoa. Esse é um caso atípico para o bairro. 

A mesma situação em particular acontece no bairro Carnapijó, mais 

precisamente para o valor da renda de até quatro salários mínimos, na qual, apenas 

uma pessoa reside na UD, sendo a mesma, uma professora universitária. Desta 

maneira, apesar desses bairros serem periféricos, nada os impede de atrair famílias 

ou indivíduos com melhor poder aquisitivo para residir nesses locais.  

Neste sentido, pode-se perceber que as Uds que possuem um maior número 

de idosos aposentados ou filhos que estudam e estão cadastrados no programa 

Bolsa Família, são as que possuem uma possibilidade maior de sobrevivência, pois 

esses benefícios colaboram com as despesas mensais das famílias, além de 

movimentar o mercado econômico local. 

 

6.2 Estratégia de sobrevivência do ribeirurbano por categoria de unidade 

doméstica do bairro Capim Marinho (Afuá) 

 

Nessa seção, os formulários aplicados para a população dos bairros Capim 

Marinho (Afuá) são analisados separadamente pelos três tipos de categoria de Uds 

(unipessoal/duplo, monoparental e compartilhada), em que, os capitais (humano, 

social, físico, natural e financeiro) são relacionados a um grupo de perguntas, no 

intuito de melhor identificar as estratégias de sobrevivência. Em determinados 

momentos as análises são feitas somente com as Uds, ou por indivíduo, e em 

alguns casos somente com a PEA. 
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6.2.1 Categoria de unidades domésticas unipessoal/duplo 

 

Nesta primeira análise das estratégias de sobrevivência, são observadas 

somente as Uds compostas por até dois moradores. Em alguns momentos essa 

análise ocorrerá em relação às Uds e em outros se fará necessária a análise por 

indivíduo. As características individuais de cada pessoa possuem ampla relação 

com o capital humano (LOMBARDI; GUEDES; BARBIERI, 2015), como por exemplo, 

idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, estado de saúde, origem, entre 

outros.  

De acordo com os dados, a categoria unipessoal/duplo possui 38 pessoas 

distribuídas em 24 Uds do bairro Capim Marinho, sendo 52,6% do sexo masculino e 

47,4% do sexo feminino. Desse total de Uds, 41,7% das casas são habitadas por 

uma pessoa, e 58,3% são habitadas por duas pessoas. Nesse bairro, 5,3% desta 

população é formada por crianças (até 14 anos), 60,5% pelo grupo de jovens/adultos 

(15 a 59 anos), seguidos pelo grupo de idosos (≥ 60 anos) com 34,2%. Com relação 

ao estado civil, essas Uds são compostas por casados (36,8%), solteiros (50%) e 

viúvos (13,2%). Para o nível de instrução, 21,1% responderam não serem 

alfabetizados, 28,9% não passaram do 6º ano do ensino fundamental, apenas 21,1% 

para o ensino médio, e 23,7% não informaram ou não estudam. 

No bairro Capim Marinho, 81,6% dos indivíduos nasceram na área urbana de 

Afuá ou em outra cidade, enquanto que, apenas 18,4% são nascidos na área rural. 

Porém, do total de moradores, 50% afirmam terem morado no interior dos 

municípios durante um período de suas vidas. Para a categoria unipessoal/duplo foi 

confirmado que 45,8% das Uds possuem somente moradores que nasceram em 

cidades e sempre viveram em área urbana, enquanto que, 54,2% das Uds são 

constituídas por pessoas que nasceram em área rural ou pelo menos viveram por 

um período nas comunidades ribeirinhas de alguma cidade antes de se mudar de 

vez para a área urbana. 

Algo que não se pode negar é referente ao acesso ao capital natural pelas 

pessoas que nasceram ou viveram no interior do município por um determinado 

período, ou pelo menos possuem algum conhecimento a respeito das práticas 

tradicionais ribeirinhas utilizadas mais frequentemente nas áreas rurais. Viver na 

área rural é estreitar a relação com a floresta, os rios e a várzea. O conhecimento a 
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respeito dos recursos da floresta está presente no cotidiano das populações rurais. 

Entretanto, para Meikle, Ramasut e Walker (2001), o capital só é completo se houver 

a possibilidade de acessá-lo.  

Para Lombardi, Guedes e Barbieri (2015), o acúmulo de recursos naturais e a 

possibilidade de acessá-los faz parte do capital natural. Desta maneira, enquanto 

esses moradores habitavam no interior do município, provavelmente o capital natural 

era um recurso de subsistência muito utilizado. Porém, na atualidade, o mesmo 

pode não ocorrer na área urbana, pois de acordo com Meikle, Ramasut e Walker 

(2001), o capital natural possui mais importância no campo do que na cidade. Neste 

sentido, o capital natural pouco teria a contribuir na estratégia de sobrevivência de 

moradores urbanos35, apesar que para Rakodi (1999), a população urbana é 

dependente dos produtos da natureza, mesmo que indiretamente. 

Desta maneira, independentemente do local de nascimento de cada morador, 

podemos supor que 50% das pessoas que integram a categoria unipessoal/duplo, 

ao menos possuem alguma relação ou conhecimento sobre as práticas tradicionais 

ribeirinhas. Isso se confirma ao averiguar que o tempo mínimo que moraram em 

áreas rurais antes de se mudarem para a cidade não é menor que nove anos, 

comprovando assim que os mesmos faziam uso de algumas destas práticas. 

Entretanto, apesar de viver em cidade no meio da floresta, nem todos os moradores 

fazem uso do capital natural, apesar de poder acessá-lo, seja pela pesca ou coleta 

de frutos. 

Por meio dos formulários foi identificado que as famílias que informaram o 

motivo da mudança do interior para a cidade, almejavam uma melhor qualidade de 

vida, além da busca por emprego e estudo para os filhos, e escolheram o bairro 

Capim Marinho para assentar moradia por questões econômicas mais acessíveis 

(poder de compra). Desta maneira, nota-se que, o que foi apurado nos formulários 

vai de encontro ao que Haan et al. (2002) afirmam, pois para os autores, 

independentemente se as pessoas moram em áreas rurais ou urbanas, o desejo e 

as necessidades de uma melhor qualidade de vida praticamente são os mesmos, 

mesmo que para o indivíduo ou grupo familiar de origem rural seja um desafio 

habitar na cidade. De acordo com os dados, 62,5% dos moradores residem nesse 

                                                           
35 No caso de algumas cidades amazônicas há a possibilidade do capital natural contribuir com as 
estratégias de sobrevivência de parcela da população. 
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local entre um a dez anos, e os demais (37,5%), já habitam o bairro a mais tempo, 

não ultrapassando os 31 anos. 

Para a categoria unipessoal/duplo presente no bairro Capim Marinho, em que 

algumas Uds possuem somente idosos (18,4%), a característica relacionada à idade 

pode ser vista como um limitador no complemento de uma estratégia de 

sobrevivência, apesar das aposentadorias recebidas pelos mesmos. O grupo etário 

dos idosos desta categoria de Uds não possuem quantidade e tão pouco a 

qualidade ideal de mão de obra para desempenhar um trabalho que gere renda. 

Outra característica que influencia na qualidade do capital humano desses 

moradores está relacionada a possíveis problemas de saúde referentes à idade que 

possam vir a ter com o tempo, salvo as exceções. Desta maneira, a única estratégia 

de sobrevivência utilizada pela UD é a aposentadoria do morador. 

No contexto da economia da cidade, a qualidade da mão de obra com relação 

à saúde é de suma importância para os trabalhadores pobres (MEIKLE; RAMASUT; 

WALKER, 2001), pois se adoecem, as despesas aumentam e a possibilidade de 

exercer um trabalho é reduzida. Sendo assim, apesar de todos os indivíduos 

possuírem capital humano e o mesmo representar a conquista de novas 

capacidades, por ser esta uma característica de cada pessoa, isso não significa que 

o capital humano tem propiciado alguma melhoria na vida dos moradores idosos que 

residem sozinhos, principalmente por terem a idade mais avançada. 

Analisando a mão de obra disponível para o trabalho na categoria 

unipessoal/duplo, o total de 39,5% das pessoas presentes nas Uds já não são 

classificadas como população economicamente ativa (PEA), por estarem 

aposentadas ou serem crianças. Somando-se a PEI para esta categoria pela razão 

de dependência, os valores são 1 dependente para cada 2,5 familiares. Apesar do 

fator de dependência dos idosos, esse grupo etário ainda consegue contribuir com 

as finanças da UD, em razão de que, recebem uma renda financeira por meio de 

benefícios do governo (aposentadoria ou pensão por morte36).  

Para a PEA da categoria unipessoal/duplo, os trabalhos desempenhados 

estão relacionados ao setor primário (pesca, agricultura, açaí), e setor terciário 

(serviços públicos e informais). Do total desses moradores, os que fazem parte do 

setor primário informaram que 8% são pescadores, e os que são agricultores ou 

                                                           
36 Ver artigo 78 da Lei 8.213/91 
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trabalham com açaí possuem o valor de 4% cada. Para o setor terciário, são 12% 

professores, 20% autônomos, para os servidores públicos, agentes administrativos, 

trabalhador do comércio e carreteiro são 4% cada. Somando-se ao grupo que 

desempenham trabalhos remunerados estão as pessoas que não estão trabalhando 

ou são donas de casa com 36% (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9: Origem da renda dos moradores nas Uds unipessoal/duplo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Com relação aos tipos de trabalhos desenvolvidos por Uds, foi detectado que 

13,8% exercem atividades relacionadas à pesca, agricultura e açaí, enquanto que 

nas demais 86,2% Uds exercem trabalhos no setor público, no comércio ou 

informais, acrescentando a estes os beneficiários de aposentadoria. 

Mesmo alguns moradores não se declarando pescadores de oficio, vez ou 

outra, em 28,9% das Uds ainda se pratica a atividade da pescaria com o intuito de 

contribuir com a alimentação pessoal ou simplesmente por lazer. Um detalhe que 

chama a atenção está relacionado com o recebimento do benefício do seguro 

defeso. Apesar de apenas 2,6% das Uds declararem que algum integrante exerce a 

pesca como trabalho, 10,5% das Uds informaram que recebem o seguro defeso, 

demonstrado que pode estar ocorrendo alguma irregularidade com relação aos 

cadastros deste benefício. Uma questão a ser observada é que, na atualidade, 

alguns destes indivíduos fazem pouco uso de qualquer tipo de recursos naturais 
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(capital natural), e de acordo com Bhandari (2013), estes são a fonte para os meios 

de subsistência. Nesse sentido, os recursos naturais disponíveis na natureza é algo 

que pode colaborar com a sobrevivência de alguns moradores, mas, essa estratégia 

é pouco utilizada (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Origem da renda das Uds unipessoal/duplo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Retornando à categoria unipessoal/duplo, parcela considerável dos 

moradores recebem benefício do governo, seja pela aposentadoria ou por pensão, 

totalizando 50% das Uds. Do total de beneficiários que recebem aposentadoria ou 

pensão, a maior porcentagem recebe o valor de um salário mínimo para a 

manutenção da sua sobrevivência. Mesmo para os aposentados que moram 

sozinhos, o acesso a baixos rendimentos se torna um complicador nessa fase da 

vida, principalmente por ser este um momento da vida em que se tem maior 

despesa financeira com relação à saúde e medicamentos37.  

Na categoria unipessoal/duplo apenas 4,2% das Uds consegue alcançar o 

valor mensal de três salários mínimos, em que, a principal ocupação é a de 

professor. As Uds que recebem até meio salário mínimo totalizam 25%, sendo a 

renda originária dos trabalhos de pescador, coletor de açaí, carreteiro, autônomo e 

também alguns beneficiários. As Uds que recebem até um salário mínimo somam 

50%, representados em sua maior parcela por aposentados e pensionistas (Gráfico 

10). 

 

                                                           
37 A possibilidade de doenças crônicas aumenta com o avançar da idade, por conseguinte, isso 
acarreta o aumento da necessidade do uso de serviços de saúde e medicamentos (Ver Viana et al., 
2015). 
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Gráfico 10: Valor da renda das Uds unipessoal/duplo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Referente ao local de moradia, todos alegam serem proprietários dos imóveis 

por meio de compra (87,4%), herança (4,2%), troca de imóvel (4,2%) ou doação da 

prefeitura (4,2%). Desta maneira, o risco da despesa financeira com o aluguel 

inexiste. Nos casos em que o imóvel foi comprado de terceiros, os moradores 

informaram que não possuíam nenhum tipo de relação com os proprietários 

anteriores, e 45,8% do total destas Uds foram construídas pelos próprios moradores. 

De acordo com Rakodi (1999), a casa representa o capital físico mais importante, 

sendo o local de abrigo da família, e, podendo ser utilizado como fonte de renda 

durante uma locação, caso seja possível. 

A casa na cidade é o único imóvel de propriedade da maior parte das Uds 

(70,8%), exceto para 25% das Uds que informaram possuir uma propriedade em 

outra localidade, conquistada por meio de compra ou herança, mas que as mesmas 

não geram nenhum tipo de rendimento. Apenas em uma UD os moradores 

afirmaram possuir outra propriedade na cidade. Ao serem questionados se 

gostariam de morar em outro local, apenas 12,5% responderam que sim, sendo que 

para alguns, o retorno ao interior é local de interesse, uma vez que, na percepção 

deles, lá no interior tudo é de graça (caça, frutos, pesca etc.). Esse desejo de alguns 

moradores pode ser melhor compreendido na afirmação de Lima e Andrade (2010), 

ao constatarem que viver no interior da floresta permite ao morador aprender desde 
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cedo a nadar, pescar, caçar, conhecer a vegetação e suas diferentes formas de 

utilização. Ou seja, é algo que está disponível na natureza para ser utilizado, 

diferentemente do que se pode encontrar nas áreas urbanas. 

Para a categoria unipessoal/duplo, 91,7% Uds informaram que possuem 

parentes morando no interior do município, e mantêm algum tipo de contato com 

estes familiares. Desse total, apenas 36,4% afirmaram que costumam ir de vez em 

quando ao interior para passear ou fazer visitas, podendo ocorrer semanalmente, 

quinzenalmente ou mensalmente, dependendo do interesse ou da condição 

financeira de cada grupo familiar para arcar com as despesas do deslocamento.  

Apesar disso, as demais Uds (63,6%) informaram que raramente ou nunca 

vão ao interior. Com relação às Uds que informaram ir uma vez ou outra para o 

interior, 18,2% alegaram que isso se dá por motivo de ajuda aos familiares, levando 

alimentos, remédio, dinheiro e materiais de necessidades básicas, porém, em 

contrapartida não recebem nenhuma ajuda, pois os familiares que moram no interior 

possuem menos condições para ajudar. De acordo com Bhandari (2013), a 

existência de “redes de segurança informais” é primordial para a sobrevivência das 

famílias, as quais são representadas pela ajuda mútua e cooperação, balizadas em 

relações de confiança. Algo que chama a atenção com relação às Uds que mantêm 

relações com familiares no interior, é que as mesmas pertencem ao grupo etário dos 

idosos. 

Devido às comunidades ribeirinhas serem distantes e os deslocamentos 

ocorrerem pelos rios, entende-se que a embarcação é o principal veículo de 

mobilidade e transporte de produtos na região. Desta forma, foi questionado aos 

moradores se os mesmos possuíam algum meio de locomoção hidroviário, pois além 

de auxiliar na pesca, isso contribuiria com o deslocamento durante as visitas nas 

áreas rurais. Contudo, apenas 12,5% afirmaram possuir algum tipo de embarcação.  

Apesar do pouco relacionamento mantido pelos moradores destas Uds com 

os parentes e familiares do interior, eles possuem muitos parentes que moram 

distribuídos pelo bairro Capim Marinho e outros locais da cidade de Afuá. Apenas 

29,2% das Uds afirmaram acreditar que ao menos uma casa de parentes e 

familiares é uma extensão das suas, considerando a questão da relação familiar 

como sendo o motivo principal. 
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Porém, isso não significa que haja uma ajuda mútua entre as Uds, visto que, 

a narrativa dos moradores é de que mal tem para si, que dirá para ajudar o outro. 

Além dessa ausência de ajuda familiar, também não recebem qualquer forma de 

ajuda de nenhuma instituição, e apenas uma minoria (25%) afirma possuir um amigo 

com quem possa contar em caso de alguma necessidade. Foi observado também 

que, todas as Uds entrevistadas possuem parentes em outras cidades e estados, 

contudo, praticamente não mantém contato.  

 

6.2.2 Categoria de unidades domésticas monoparental 

 

Essa categoria recebe este nome em função das Uds serem compostas por 

famílias com três ou mais pessoas, as quais são de responsabilidade individual do 

homem ou da mulher, geralmente representados pela figura do pai ou da mãe. No 

bairro Capim Marinho estão localizadas 25 Uds monoparental com uma população 

de 145 pessoas. Essas Uds estão distribuídas em 24% com responsabilidade dos 

homens e 76% para as mulheres. A distribuição com relação ao sexo é quase 

equivalente, com 51% de homens e 49% de mulheres para essas Uds. Há uma 

média de 5,8 pessoas por UD. 

A faixa etária está distribuída com 35,2% para as crianças, 60,7% para os 

jovens/adultos e 4,1% para os idosos. Apesar de possuir poucos idosos, a 

quantidade de crianças é bem significativa, causando uma razão de dependência 

para essa categoria de 1 dependente para cada 2,5 mantenedores. Mesmo a 

responsabilidade pela família ser monoparental, há a presença de pessoas casadas 

na UD, pois da maneira que foi informado anteriormente, nesta categoria é possível 

encontrar jovens/adultos residindo junto com idosos, o que explicaria essa 

circunstância. Neste sentido, 8,3% são casados, 2% são viúvos e 89,7% solteiros 

(51 crianças e 79 adultos). 

Apesar da ausência de algumas informações (4,1%), o grupo de moradores 

que residem no bairro Capim Marinho são praticamente de vida urbana, visto que, 

84,1% nasceram em cidades, e apenas 17% nasceram na área rural de algum 

município. Porém, quando averiguado a procedência do morador, no que diz 

respeito se já habitara em algum momento na área rural, foi constatado que do total 
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de integrantes do bairro, 35,9% afirmaram que sim. Mesmo assim, essa informação 

não muda o caráter urbano desta categoria monoparental. 

Para as Uds compostas por moradores de origem rural foi obtido como 

informação que o acesso aos estudos dos filhos foi o principal motivo de se 

mudarem para a cidade, e escolheram o bairro Capim Marinho principalmente pela 

questão econômica, pois o valor do imóvel era mais acessível. Segundo Rodrigues 

(2006), as famílias se organizam da melhor maneira possível para enfrentar os 

desafios de sua realidade socioeconômica, e, desta maneira, o grupo familiar se 

desloca para os centros urbanos como sendo uma estratégia de sobrevivência, pois 

podem propiciar acesso aos estudos dos filhos, além de uma melhora na qualidade 

de vida. Nesse bairro é possível encontrar moradores residindo a mais de 20 anos 

(4%), ao passo que, 88% residem até 10 anos, e 8% estão no bairro entre 11 a 20 

anos.  

Para as Uds que possuem suas origens na área rural, 96% ainda mantém 

algum contato ou relacionamento com as famílias ou parentes que moram no interior 

do município. Os responsáveis pelas Uds informaram que costumam ir ao interior, 

mas não de maneira frequente, com intervalos mensais, semestrais e até anuais. Na 

maior parte das vezes essas idas ao interior costumam ser para passeios ou visitas. 

Para o total de Uds que costumam ir ao interior, apenas 32% auxiliam de alguma 

forma os parentes, seja por roupas, alimentos ou remédio, enquanto que em 

contrapartida apenas 4% dessa categoria recebe dinheiro para auxiliar nas 

despesas. 

Com relação ao nível de escolaridade, há um valor considerável de pessoas 

(37,2%) que não deram informação de maneira completa. Para os demais que 

responderam de maneira suficiente a pergunta, os valores estão distribuídos por 

33,1% para o ensino fundamental, 7,6% para o ensino médio, 0,7% para o ensino 

superior e também para o ensino infantil. As pessoas não alfabetizadas somam 

8,3%, sendo esse valor muito representativo para a categoria, e 12,4% para as 

pessoas que não estudam, neste caso, as crianças. A respeito do valor considerável 

para o número de pessoas não alfabetizadas, é possível notar que há influência 

direta com a fonte de renda e tipo de ocupação, pois quase que em sua totalidade 

(83,3%) essas pessoas não geram rendimentos por não trabalharem ou serem 
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donas de casa, com exceção de 16,7% que recebem algum tipo de benefício do 

governo. 

O tipo de ocupação individual que predomina para a categoria monoparental 

está relacionada com o setor de comércio e serviços, e assim como na categoria 

unipessoal/duplo desse bairro, as atividades relacionadas ao setor primário também 

são pouco expressivas. Segundo os dados, nessa categoria há mais mulheres do 

que homens sem produzir algum trabalho remunerado, sendo elas donas de casa ou 

que não possuem emprego, enquanto que para os homens, esses não possuem 

emprego (em função da idade, 70% com possibilidade de estarem procurando o 

primeiro emprego). Desde os anos 90, Chambers e Conway (1991), já afirmavam 

que para ocorrer uma melhora na qualidade de vida dos moradores seria necessário 

investir em políticas públicas que contemplassem a população pobre, além de 

capacitá-los a exercer determinados trabalhos. Independentemente dos baixos 

rendimentos obtidos pelas Uds, acredita-se que o Bolsa Família seja um benefício 

muito importante na vida econômica dessa categoria monoparental, estando 

presente em 52% das Uds (Tabela 15). 

Um número pequeno de Uds informaram possuir pescadores, sendo apenas 

28% fazendo uso da prática ribeirinha, e desse total, apenas um pescador recebe o 

benefício do seguro defeso. Para o total de Uds que possuem pescadores, somente 

14,7% fazem uso do pescado para o comércio, e 85,7% utilizam para consumo. Em 

outras Uds foi constatado que 28% praticam a pesca vez ou outra, e 16% extraem 

outros recursos da natureza (açaí), todos com o objetivo de complementar a 

alimentação. Apenas 12% das Uds possuem alguma embarcação, e outros 8% 

usam o barco de um amigo ou parente para sair para pescar. 

 

Tabela 15: Origem da renda das Uds monoparental. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Apesar da falta de informação com relação ao tipo de ocupação de todos os 

integrantes das Uds, para a PEA dessa categoria, praticamente a metade dos 

moradores jovens/adultos não possuem nenhum trabalho remunerado, e os que 

possuem emprego fazem parte da informalidade. A falta de trabalhos remunerados 

influencia diretamente na fonte de renda das Uds, nas quais, 84% dos rendimentos 

não ultrapassam o valor de um salário mínimo (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Valor da renda das Uds monoparental. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Em sua totalidade, a categoria monoparental possuem imóveis próprios, os 

quais, foram conquistados por meio de compra (60%), herança (8%), doação (4%), 

ou troca (20%), e apenas 8% não informaram de qual maneira conseguiram o 

imóvel. Entre essas Uds, apenas um pequeno grupo possui outras propriedades no 

interior, oriundos de herança, porém, os mesmos não produzem nenhum tipo de 

rendimentos. Apenas em algumas poucas Uds informaram que gostariam de morar 

mais próximo da área central da cidade, enquanto que os 68% restantes preferem 

continuar residindo no bairro por ser mais calmo. 

Além da importância do imóvel próprio, o convívio com outras pessoas no 

bairro é de extrema importância, principalmente em casos de necessidade de algum 

tipo de ajuda. Nesse sentido, procurou-se averiguar o quão próximos são os 

integrantes das Uds monoparental com outros moradores, e foi observado que, 
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apenas 32% informaram ter alguma pessoa importante na cidade com quem possa 

contar, com forte presença da família com relação tipo de proximidade. 

Apenas 24% das Uds informaram não possuírem parentes no bairro, e muito 

poucos parentes em outro bairro ou cidade. Pouco mais da metade das Uds 

consideram alguma outra casa como se fosse a extensão da sua, e os motivos 

dessa relação fazem referência à família (20%) e a amizade (36%). Ou seja, mesmo 

possuindo um número considerável de parentes pela cidade, são os amigos com 

quem a maior parte dessas Uds podem contar. De acordo com Ostrom, Ahn e 

Oliveira (2003) e Ostrom e Ahn (2008), a ação coletiva, instituições, etc., são 

representações do capital social, pois estes são movidos pela confiança. Outro 

detalhe que chama a atenção com relação à alguma ajuda está relacionado à falta 

de colaboração das instituições, pois apenas uma UD recebe uma cesta básica 

como auxílio.  

 

6.2.3 Categoria de unidades domésticas compartilhadas 

 

Esta categoria representa as Uds compostas por grupos familiares que 

possuem o casal como os principais responsáveis pela criação dos filhos. No bairro 

Capim Marinho, esta categoria é a mais populosa, com 555 moradores distribuídos 

em 104 Uds, possuindo praticamente uma média de 5,3 pessoas por UD. A 

categoria de Uds compartilhada praticamente possuem a mesma proporção entre o 

sexo da sua população, estando divido em 50,1% para homens e 49,9% para 

mulheres. 

Se comparado os valores para a distribuição da faixa etária nesta categoria é 

possível perceber que o número de moradores idosos é pequeno, totalizando 5,1%, 

enquanto que as crianças somam 37,3% e os jovens/adultos representam 56,4% do 

total, e apenas 1,2% não responderam. Desta maneira, praticamente são 2,3 

pessoas trabalhando para manter um morador na dependência. O número de 

crianças na categoria compartilhada supera o número de pessoas casadas (36,2%) 

mesmo se somadas ao número de viúvos (0,6%). A quantidade de solteiros que se 

apresenta equivale a 63,2%, porém, estão inclusos nesta conta as crianças (37,3%) 

e os idosos (1,2%). 
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Pelas informações obtidas pelos formulários foi identificado que a população 

desta categoria possui caráter urbano, em razão de que, 85,4% dos moradores 

afirmaram terem nascidos em cidades e apenas 13,3% são nascidos em áreas 

rurais. Mesmo com relação à procedência rural, quando se analisa quem viveu em 

comunidades ribeirinhas por um período de sua vida, independentemente do local 

de nascimento, o valor final ainda é inexpressivo, totalizando somente 28,6% das 

pessoas. Isso demonstra que esta categoria é urbana de fato em sua maioria. As 

poucas famílias que decidiram se mudar para a cidade tinham como principal motivo 

a busca por uma melhor qualidade de vida, seguido de estudo e trabalho, e neste 

bairro havia uma relação familiar ou de amizade com os antigos proprietários dos 

imóveis (11,6%).  

A respeito do nível de escolaridade individual nas Uds, não foi possível obter 

a informação de todos, totalizando 15,5%. Nesse sentido, referente aos demais, 

48,1% possuem o ensino fundamental e 13,1% para o ensino médio. Nesse bairro, a 

categoria monoparental é a que mais possui investimentos na educação com 

relação ao ensino superior, posto que, 3,1% continuaram os estudos depois de 

finalizarem o ensino médio, e se dedicaram a um curso de nível técnico ou superior, 

e até pós-graduação. Contudo, o número de pessoas não alfabetizadas é maior do 

que o grupo que investiu nos estudos, totalizando 5,8%, e possivelmente refletindo 

no mercado de trabalho, pois desse total, 62,5% são adultos. Possivelmente, a 

insuficiência no conhecimento da escrita cria barreiras na busca por emprego que 

exija esse conhecimento mínimo, que é o saber ler e escrever. Isso acaba 

influenciando no acesso a outros capitais além do próprio capital humano, pois de 

acordo com Osman e Abdelkarem (2011), o acesso ao capital financeiro influencia 

na capacidade de converter outros capitais em dinheiro. Ou seja, a impossibilidade 

de ler e escrever não contribui com o acesso a trabalhos remunerados. 

Em qualquer período da vida, quanto maior for o nível de escolaridade, maior 

será a possibilidade de conseguir melhores empregos e salários, e de maneira 

contrária, os trabalhos braçais que são menos valorizados normalmente ficam com 

as pessoas que menos estudaram. Isso não ocorre diferente na categoria 

compartilhada do bairro Capim Marinho, pois de acordo com as informações 

apuradas pelos formulários, foi evidenciado que as pessoas que recebem até quatro 

salários ou mais possuem formação em nível superior, enquanto que, os trabalhos 
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menos remunerados são destinados às pessoas que não avançaram além do ensino 

médio.  

Para a distribuição dos trabalhos exercidos nas Uds, referente à PEA, foi 

observado que nesta categoria também há o predomínio do setor terciário, sendo 

que, 23,4% dos moradores exercem alguma função no comércio ou serviços, entre 

outros. Para o setor primário somente 5,5% dessa população estão presentes com 

atividades relacionadas à agricultura, pesca e extração de açaí. A baixa 

representatividade do setor primário é expressa pelo número de pessoas que 

informaram praticar a pesca como ofício, e que ocorre apenas em 1,9% das Uds. Em 

geral, esta prática é utilizada para complementar a dieta alimentar da família, 

ocorrendo com mais frequência num período de até um mês. Apesar de um pequeno 

grupo informar que tem na pesca a sua profissão, em 47,1% das Uds foi informado 

que pelo menos um morador às vezes pesca, mesmo não sendo pescador. Na 

tabela 16, ao analisar a origem da fonte de renda para as Uds, nota-se que as 

mesmas estão mais vinculadas aos trabalhos do setor de serviços e comércio. 

 

Tabela 16: Origem da renda das Uds compartilhada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Além dessa categoria possuir um pequeno número de pescadores, os 

mesmos são desprovidos de embarcação em sua maioria, e apenas 19,2% do total 

de pescadores possuem um barco. Também foi informado que quando necessário 

se faz uso de embarcação de amigos ou familiares. Do total de Uds que informaram 

possuir pescadores e ter alguém que pesca às vezes, apenas em 5,8% há pelo 

menos uma pessoa que recebe o benefício do seguro defeso. Além da possibilidade 

de exercer a prática da pesca, alguns moradores também fazem uso de outros 
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recursos naturais, como por exemplo, madeira e alimentos (açaí, frutos e caça), 

equivalendo 22,1% das Uds. 

O que chama a atenção é o elevado número de pessoas que não trabalham, 

seja por não possuir emprego (2%), seja por ser do lar (26,3%), ou por não trabalhar 

(25,4%). Em função desses valores se nota que as mulheres não estão tão 

presentes no mercado de trabalho, as quais, totalizam 62% das pessoas que não 

exercem nenhum trabalho remunerado. Os baixos salários também predominam 

nesta categoria compartilhada, com 56,7% das Uds não ultrapassando além de um 

salário por mês. O rendimento mensal predominante nas Uds não ultrapassa o valor 

de um salário mínimo (Gráfico 12). 

  

Gráfico 12: Valor da renda das Uds compartilhada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Somando-se aos rendimentos das Uds acrescenta-se ainda um pequeno 

grupo de aposentados que auxiliam nas despesas mensais com seus benefícios, 

lembrando que o número de idosos não chega a 10% da população da categoria 

compartilhada, e representa apenas 22,1% das Uds. Outro benefício de extrema 

importância para algumas famílias é o Bolsa Família, que contempla pouco mais da 

metade das Uds da categoria compartilhada (57,7%). 
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De acordo com os dados, 90,4% das Uds possuem parentes que ainda 

residem em comunidades ribeirinhas, e quase que em sua totalidade é mantido 

algum tipo de contato com esses parentes ou fazem visitas. Apenas um pequeno 

grupo de Uds afirmou nunca ir ao interior (14,3%), enquanto que as idas para as 

comunidades ocorrem com mais frequência num intervalo não maior que um mês, 

totalizando 41,8%. Há de se destacar que outras Uds disseram que ao menos uma 

vez ao ano costumam fazer visitas. Esses dados reforçam a pesquisa de Padoch et 

al. (2008), quando afirmam que os ribeirinhos que migraram para as cidades não 

estão totalmente ausentes do campo, pois ainda mantém a existência das redes 

familiares. 

Usualmente, as idas ao interior que mais se destacam se dão por motivos de 

lazer (passeio, 46,2%), e questões familiares (22%). Apesar do estreito vínculo de 

relacionamento entre as Uds e os moradores da área rural, a ajuda mútua acontece 

com pouca frequência, visto que, apenas 21,3% dos grupos familiares da cidade dão 

alguma ajuda, e somente 17% dos parentes do interior retribuem a generosidade, 

sendo estes atos demonstrados pela doação de alimentos ou roupas entre as 

partes. Segundo Nasuti et al. (2015), a possibilidade de alcançar recursos em locais 

distintos influencia a mobilidade dos grupos familiares, pois desta maneira garantem 

um mínimo de subsistência. 

Um grupo menor de Uds residem nesse bairro a mais de 10 anos (29,8%), e 

as demais estão nesse local entre 1 e 10 anos (70,2%), e os seus motivos para 

morarem no bairro estão relacionados principalmente a necessidade de casa 

própria, sendo que algumas Uds foram adquiridas no período de invasão do bairro. 

Apesar de muitos moradores estarem satisfeitos com o local de moradia, um 

pequeno grupo de Uds (6,7%) afirma que gostaria de voltar a morar no interior por lá 

ser melhor para se viver, e 8,7% gostariam de morar na área central da cidade. 

Em sua quase totalidade, 95,2% das Uds são de propriedade dos moradores, 

e as demais são alugadas (4,8%). Para o montante das casas próprias, 70,7% 

compraram seus imóveis, e o restante das residências foram adquiridas por herança 

(7,1%), doação (9,1%), troca (11,1%), não responderam (2%). Além das casas 

próprias, em algumas Uds foi declarado que possuem outro imóvel na cidade (5,8%) 

ou sítio com casa no interior (17,3%), e para estes últimos foi constatado que os 
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mesmos foram adquiridos por meio de herança ou compra e quando algum deles 

consegue gerar alguma renda, não se aproxima de dois salários mínimos. 

Nesta categoria também é possível encontrar muitas famílias carentes 

economicamente, e em situações de miserabilidade às vezes, pois há casos em que 

moram até mais de dez pessoas juntas na mesma UD sobrevivendo com apenas 

meio salário mínimo. Desta maneira o que lhes resta é alguma ajuda de amigos ou 

parentes, quando possível. Para a categoria compartilhada apenas 35,6% das Uds 

disseram que conhecem alguém na cidade que podem ajuda-las caso necessário, 

destacando principalmente os familiares, mas que podem contar com alguns amigos 

também. 

As Uds desta categoria possuem quase que em sua totalidade muitos 

parentes dispersos pelo bairro Capim Marinho, e pouco mais da metade das Uds 

possuem parentes em outros bairros da cidade. Ainda assim, não são todas as 

casas de parentes ou amigos que podem ser consideradas como se fossem a 

extensão das suas. Pouco menos da metade das Uds informaram que possuem 

esse tipo de relação com outras Uds, nas quais tem a liberdade como se estivessem 

nas suas casas. De certa forma, essa liberdade que falam está mais próxima dos 

familiares, somando 62,2% das Uds que podem acessar sem receio. Apesar da 

pouca ajuda que ocorre entre as Uds e os familiares e amigos do bairro, inclusive os 

parentes do interior, ela ainda existe, diferentemente das ajudas institucionais, as 

quais, quase não se presencia, com exceção de uma UD que rebe leite da pastoral 

da criança. Para Putnam (2006), a melhor representação do capital social está 

relacionada com a forma que a sociedade se organiza. Desta maneira, as Uds se 

organizam entre si conforme as necessidades. 

 

6.3 Estratégia de sobrevivência do ribeirurbano por categoria de unidade 

doméstica no bairro Carnapijó (Ponta de Pedras) 

 

As análises para o bairro Carnapijó (PdP) são abordadas de maneira 

semelhante do outro bairro, utilizando as categorias unipessoal/duplo, monoparental 

e compartilhada para identificar o perfil socioeconômico dos moradores e suas 

estratégias de sobrevivência. Em alguns momentos a PEI (crianças e idosos) ficará 

fora da discussão, principalmente nas questões de trabalho e fonte de renda. 
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6.3.1 Categoria de unidades domésticas unipessoal/duplo  

 

A categoria unipessoal/duplo do bairro Carnapijó possui 48 moradores 

distribuídos em 28 Uds, sendo, 28,6% de Uds individuais e 71,4% de Uds com dois 

moradores. Para o total de Uds com dois moradores, a composição se dá em 75% 

por casais, 20% com mãe e filha, e apenas 5% para avó e neta. Do total de 

moradores para esta categoria, 56,2% são do sexo masculino e 43,8% são do sexo 

feminino. A distribuição de pessoas por faixa etária é de 6,2% para crianças, 75% 

para jovens/adultos e 18,8% para idosos, correspondendo a 1 dependente para 

cada 4 mantenedores. A condição de estado civil para os moradores está disposta 

por casados (62,5%), solteiros (27%) e viúvos (10,5%). Entretanto quando a 

distribuição da faixa etária ocorre individualmente por tipo de Uds (individual ou 

duplo), os resultados são, 87,5% jovens/adultos e 12,5% idosos para as Uds com 

um morador, e para as Uds com dois moradores os valores são, crianças (7,5%), 

jovens/adultos (72,5%) e idosos (20%). 

Nesse bairro, as pessoas que afirmaram terem o local de nascimento como 

sendo a área urbana de Ponta de Pedras ou de qualquer outra cidade somam 

39,6%, enquanto que, 60,4% dos demais moradores declararam serem nascidos na 

área rural. O valor da população rural é maior que o da população urbana, porém se 

torna maior ainda quando é averiguado qual a procedência do morador. Ao 

relacionarmos as questões sobre a idade do morador, a origem, onde morou antes e 

período de residência atual, constata-se que 79,2% dessa população tem 

procedência rural, pois podem ter nascido em cidades, porém, moraram algum 

período em comunidades ribeirinhas. Desta maneira, essa categoria vivenciou 

experiências tradicionais ribeirinhas. 

Para alguns moradores que viviam nas comunidades ribeirinhas, os motivos 

mais relevantes sugeridos nas Uds para a mudança para a área urbana estão 

relacionados com os estudos dos filhos (28,5%) e problemas de saúde (10,6%). As 

demais Uds não responderam (35,7%) ou estão distribuídos por motivos menos 

significativos (25,2%). Sobre as motivações que os levou a escolher o bairro 

Carnapijó para morar, as respostas são diversas (amor, tranquilidade, escolha 

pessoal, comprou de parente, entre outros), apesar disso, as respostas que mais se 
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destacam fazem relação com o preço do imóvel (17,9%) e a questão familiar 

(10,7%). Desta maneira, as necessidades individuais de cada família os motiva a 

migrar para a cidade, e, segundo Bebbington (1999), essa possibilidade de mudança 

não deve ser entendida apenas como uma estratégia de sobrevivência, mas 

também, como uma opção de saída. De acordo com as informações, nesse bairro 

há moradores que possuem mais de 40 anos de residência. Apenas 28,6% das Uds 

informaram que possuíam algum tipo de contato com o morador anterior do imóvel, 

sendo por relação familiar ou de amizade, 10,7% não possuíam contato algum e 

60,7% das Uds não havia morador anteriormente. 

Com relação ao nível de escolaridade para esta categoria, do total de 

moradores, apenas 2,1% não responderam e 6,2% não são alfabetizados. Para os 

demais, foi apurado que 70,8% das pessoas possuem o ensino fundamental, para o 

ensino médio são 18,8%, e apenas 2,1% possui formação em nível superior. Tanto 

para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, é importante informar que 

esses níveis podem ter sido concluídos ou não, e algumas pessoas podem estar 

estudando ainda ou não.  

Diferentemente dos valores atribuídos ao tipo de ocupação ou trabalho para a 

categoria unipessoal/duplo no bairro da outra cidade, para o bairro Carnapijó, esses 

valores se destacam, pois para a PEA, 69,5% das atividades exercidas fazem 

referência ao setor primário, sendo o trabalho do pescador o mais expressivo, e 

acompanhado de um pequeno grupo de coletores de açaí, seguido pelo setor de 

comércio e serviços com 19,4%, representados por trabalhadores do comércio, 

serviços mecânicos, faxineiras, professores e umbandistas, e 11,1% são 

constituídos por donas de casa ou pessoas que não trabalham. Para a totalidade da 

população nesta categoria, 18,8% das pessoas formam o grupo etário dos idosos 

(aposentados).  

Os dados apurados informam que para a renda familiar, fica evidente que no 

bairro Carnapijó 60,7% das Uds sobrevivem com baixos rendimentos, não 

ultrapassando o valor de até ½ salário mínimo, e apenas 3,6% das Uds recebem até 

4 salários mínimos. A distribuição para a fonte de renda para o restante da categoria 

unipessoal/duplo ficou sendo 21,4% para as Uds que recebem até 1 salário mínimo, 

e 14,3% para as Uds que totalizam até 2 salários mínimos. Referente às Uds que 

recebem até dois salários mínimos por mês, ¾ desse total é representativo dos 
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rendimentos por meio de aposentadorias, visto que, esses beneficiários vivem em 

casal, ou seja, são dois benefícios de aposentadoria por UD. Apenas ¼ são 

trabalhadores do comércio e vivem sozinhos (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13: Valor da renda das Uds unipessoal/duplo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Para as atividades voltadas para a pesca, apenas 8% do total de pessoas que 

se declaram pescadores não recebem o seguro defeso, representando assim, que 

os rendimentos originários da pesca são muito importantes para essa categoria. 

Esse grupo afirma que normalmente sai para a pescaria todo a semana, 

frequentando os rios Fortaleza, São José, São Miguel, Marajó-Açú etc., e que o 

produto que trazem, além de contribuir para a alimentação da família, ainda utilizam 

o excedente para a venda. O capital natural possui maior importância nas áreas 

rurais (BHANDARI, 2013), porém, isso não significa que alguns moradores não 

façam uso do mesmo, demonstrando também a sua importância para no meio 

urbano. Poder utilizar o excedente do peixe para a venda auxilia na renda domiciliar, 

confirmando assim a percepção de Osman e Abdelkarem (2011), que afirmam que a 

capacidade de transformar recursos em dinheiro, como por exemplo, o capital 

natural (pesca) em fonte de renda.  
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Para o total de Uds (15) que praticam a pesca, foi observado que 37,5% 

utilizam o peixe apenas para complementar a refeição, e os demais 62,5% além de 

consumirem o peixe, também o vendem. Ainda para as Uds que praticam a pesca, 

80% possuem alguma embarcação que contribua com esta atividade. Com relação a 

extrair algum recurso da natureza além do peixe para complementar na alimentação 

ou renda, apenas 21,4% do total de Uds da categoria unipessoal informaram que 

possuem essa prática, sendo o açaí o elemento de destaque. 

Desta maneira, em função das informações levantadas pelos formulários 

pode-se confirmar que as mais importantes fontes de rendimento dessa categoria 

são a atividade da pesca (21,4%) e os benefícios de aposentadoria e pensão 

(21,4%), e somados a estes está o programa do Bolsa Família (32%), que contribui 

também para um melhor rendimento na UD. Ao analisarmos as informações sobre 

origem da renda nas Uds, os valores para o setor primário tomam destaque, 

demonstrando a importância da utilização dos recursos naturais como estratégia de 

sobrevivência por essa categoria (Tabela 17). 

 

Tabela 17: Origem da renda das Uds unipessoal/duplo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Apesar da categoria de Uds unipessoal/duplo possuindo baixos rendimentos, 

ao menos, quase que em sua totalidade os imóveis são próprios (96,4%), os quais 

foram conquistados por meio de compra (77,8%), doação (11,1%) ou herança 

(11,1%), e apenas 0,6% destes imóveis são alugados. Mesmo possuindo casa 

própria, 28,6% dizem que gostariam de mudar para outro lugar, sendo Belém a 

cidade mais citada, por ser uma área de mais oportunidades. Com a mesma 

quantidade, em algumas Uds (28,6%) os moradores declararam possuir outra 
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propriedade, mas, apenas metade destes informaram que o imóvel fica na zona 

rural, e os demais não responderam a localização. Apenas duas Uds informaram 

que a propriedade que possuem no interior foi conquistada por herança, e produzem 

açaí, mas, apesar de não saberem informar o valor, disseram que praticamente 

quase não tiram rendimento.  

Uma parcela desses moradores ainda mantém contato com seus locais de 

origem. A circulação que ocorre entre as Uds da área urbana com os parentes do 

interior contribui com a diversificação econômica (NASUTI et al., 2015), pois uma 

família pode colaborar com a outra, seja com alimentos, roupas ou algum dinheiro. 

Do total de Uds, apenas 10,7% afirmaram nunca ir ao interior por não possuir 

parentes lá. Para as demais Uds que mantém contato com as famílias nas 

comunidades ribeirinhas, foi informado que 32% frequentam a região semanalmente, 

20% vão ao menos uma vez por semestre, 32% costumam ir anualmente, os demais 

não costumam ir ou raramente vão. Mesmo essas visitas ao interior não 

acontecendo com muita frequência não significa que as redes familiares de 

multilocalização não existam, muito pelo contrário. Essas redes podem ser 

expressas pelas ajudas mútuas entre as residências familiares da área urbana com 

a área rural. Por exemplo, para o total de Uds urbanas que mantém relações com o 

interior, 12% recebem alimento como meio de ajuda, e 32% enviam alimentos para 

ajudar os familiares nas comunidades.  

É perceptível que a maior parcela da categoria unipessoal/duplo das Uds do 

bairro Carnapijó possuem baixos rendimentos, e nesse caso toda a ajuda é bem-

vinda. Desta maneira, o estreitamento das relações pessoais entre amigos e 

familiares de outras residências é um caminho a seguir, pois em algum caso de 

urgência há sempre alguém com quem se possa contar. Desta maneira, obteve-se a 

informação de que em 75% das Uds os moradores possuem alguma pessoa mais 

próxima caso precise de ajuda (67,9% familiar e 7,1% amizade).  

Para o total de Uds dessa categoria, apenas 14,2% informaram não possuir 

nenhum parente no bairro ou na cidade, somente em outros municípios. Os demais 

informaram que ao menos possuem uma UD de parentes no bairro, e há casos com 

até dez Uds de parentes no mesmo bairro. Porém, nem todos consideram as casas 

de parentes como se fosse uma extensão das suas. De acordo com os dados, há 

um equilíbrio nesse tipo de intimidade entre as Uds de familiares, visto que, 50% das 
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Uds responderam que as casas dos familiares são como se fossem suas, enquanto 

que os demais não possuem esse tipo de relação. Apesar da pouca ajuda que 

ocorre entre as Uds familiares e os parentes na cidade e no interior, não significa 

que isso seja uma ausência de colaboração mútua, pois mesmo que discreta, ela 

existe.  De acordo com Costa e Rodrigues (2002), os grupos sociais tem como 

prática colaborar com a melhora das condições de existência de grupos ou 

indivíduos. Situação essa que não acontece de maneira institucional, pois nenhuma 

UD recebe qualquer tipo de ajuda de alguma instituição, seja pública ou privada. 

 

6.3.2 Categoria de unidades domésticas monoparental  

 

Para o bairro Carnapijó também foi criada uma categoria monoparental em 

que 91,3% das Uds é de responsabilidade feminina e apenas 8,7% para 

responsabilidade masculina, totalizando 23 Uds composta por 115 moradores, com 

população média de cinco pessoas por UD. Apesar da pouca diferença, a questão 

da distribuição em relação ao sexo dos moradores nesse bairro é predominada 

pelas mulheres com 55,7%, deixando o sexo masculino com 44,3%. 

Com relação à PEA e a PEI, a razão de dependência é de 1 morador para 

cada 2,2 jovens/adultos trabalhador. A faixa etária da categoria monoparental está 

dividida em 35,7% para crianças, 54,8% para jovens/adultos e 9,5% para idosos. De 

acordo com os dados, essa categoria possui uma quantidade considerável de 

solteiros (crianças – 44,7%; jovens/adultos – 49,4%; idosos – 5,9%). Para o total de 

moradores, 13% são casados, 3,5% são viúvos e somente 9,6% não responderam. 

Segundo as informações coletadas nas Uds, foi computado que 66,1% das 

pessoas dessa categoria nasceram na cidade de Afuá ou outras cidades, e as 

pessoas que nasceram em comunidades ribeirinhas totalizam 33,9%. No entanto, da 

totalidade de moradores das 23 Uds, foi observado que 55,7% desses indivíduos 

tem procedência do interior dos municípios, ou seja, viveram lá por um determinado 

período, independentemente do seu local de nascimento. Isso torna a população 

com características mais rural do que urbana.  

Embora os moradores residam nesse bairro há muitas décadas em sua 

maioria, foi demonstrado pelos formulários que 95,7% das Uds possuem parentes 

no interior do município, mas, somente 87% mantêm contato com essas 
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comunidades ribeirinhas. As visitas ou passeios (65%) são mais frequentes do que 

qualquer outro motivo, e ocorrem anualmente para a maior parte das Uds (50%). 

Apesar dos poucos encontros, alguns costumam levar algum tipo de ajuda para os 

parentes no interior, dos quais, 17,4% das Uds levam alimento e dinheiro como 

auxílio para sobrevivência da família, e um grupo menor com 13% de Uds recebem 

alguma ajuda, como por exemplo, alimentos e roupas. 

Alguns motivos incentivaram os moradores que habitavam as comunidades 

ribeirinhas a migrar para a cidade, e segundo as informações levantadas, o principal 

motivo faz referência aos estudos dos filhos, com 34,8% das Uds. Em seguida a 

esse motivo vem as questões de saúde e trabalho com 13% cada, e outras tantas 

respostas menos expressivas, que somadas alcançam 39,2%. Nota-se que o acesso 

à educação escolar ainda é um dos principais motivos que influenciam no processo 

de migração campo/cidade, independentemente se ocorre nas cidades amazônicas 

ou em outras cidades do país. Bhandari (2013) afirma que possivelmente algumas 

famílias abandonem o campo em direção às cidades devido a necessidade de 

empregos e serviços urbanos. 

A categoria monoparental possui uma forte presença de pessoas que 

estudam ou estudaram o ensino fundamental (61,7%), e um grupo pequeno de 

pessoas não alfabetizadas (6,1%), para o ensino médio o total é de 13,9%. Para 

essa categoria no bairro Carnapijó não ocorreu investimentos em cursos técnicos ou 

superiores, talvez pelos baixos rendimentos das Uds, visto que a maior parte dos 

integrantes dessa categoria possuem mais de 18 anos. 

Para a PEA da categoria monoparental, o setor primário é o que agrega o 

maior número de trabalhadores, atingindo principalmente 39,8% de pessoas que 

trabalham com a pesca. Logo em seguida aparecem os trabalhadores do setor 

terciário, com 9,5% da mão de obra. Apesar disso, chama-nos a atenção para o alto 

número de pessoas que não possuem nenhum rendimento, descrito pelos 

desempregados, donas de casa e pessoas que não trabalham, totalizando 41,2%. 

Para o total da população dessa categoria, 10,4% recebem algum benefício do 

governo. É importante destacar que para 65,2% das Uds, o Bolsa Família é de suma 

importância na vida das famílias, mas que, mesmo com a sua adição como 

complemento de renda, os salários continuam baixíssimos. Na Tabela 18 observa-se 
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a origem da renda por UD, além da utilização dos recursos naturais e a importância 

do programa Bolsa Família para algumas famílias. 

 

Tabela 18: Origem da renda das Uds monoparental. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A categoria monoparental nesse bairro também possui baixos rendimentos, 

totalizando 56,5% de Uds que conseguem atingir até um salário mínimo por mês, e 

os demais não ultrapassam a soma de dois salários mínimos mensais (Gráfico 14). 

Devido aos baixos salários é compreensível o porquê de haver tantos pescadores 

nessa categoria, pois essa é uma maneira de complementar a alimentação e 

aumentar a renda. Em 87% das Uds se pratica a pesca, sendo que, desse total, 60% 

praticam essa atividade com o objetivo de consumir o peixe, e 40% usam o 

excedente para venda, melhorando assim a qualidade de vida dentro das Uds.  

A prática da pesca é comprovada quando se observa a frequência que os 

pescadores das Uds saem para pescar, totalizando 60% das saídas com intervalos 

semanais. O detalhe é que nem todos possuem embarcação para irem pescar, 

apenas 34,8%, e nesse sentido, alguns pescadores acabam saindo para pescar no 

barco de amigos ou parentes (47,8%). De acordo com Ostrom, Ahn e Olivares 

(2003), há uma extensa variedade de capital físico, porém, é necessário investir 

algum recurso para possuí-lo. Sendo o capital financeiro escasso pelos moradores, 

os mesmos acabam procurando o auxílio de outra pessoa que possua alguma 

embarcação para 199ifer-lo na pesca. Com relação ao seguro defeso, apenas uma 

UD das que praticam a pesca não recebe esse benefício tão importante para os que 

fazem da atividade da pesca seu meio de sobrevivência. Além da pesca, 34,8% das 
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Uds fazem uso de recursos naturais, como por exemplo, o açaí, que normalmente é 

utilizado no cardápio diário.  

 

Gráfico 14: Valor da renda das Uds monoparental. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os baixos rendimentos se refletem na impossibilidade de comprar bens 

materiais de grande porte, como por exemplo, no caso das embarcações conforme 

mencionado anteriormente. Contudo, no caso da aquisição da casa, o valor da fonte 

de renda parece não ter tanta interferência, pois 87% das Uds são próprias, 

adquiridas principalmente pela compra (56,5%), ou em outros casos por herança 

(21,7%), por doação (8,7%), e aluguel ou sem resposta (13,1%). Para os imóveis 

que eram habitados anteriormente, 26,1% informaram que possuíam um vínculo 

familiar com os proprietários anteriores, e para as demais Uds os moradores atuais 

são os primeiros a ocupar a residência. A escolha pelo local para assentar moradia 

se deu devido ao preço do imóvel que possuía um valor mais acessível. 

Porém, mesmo com baixos rendimentos e algumas famílias vindo morar na 

cidade, em 13% das Uds foi informado que os moradores ainda possuem um imóvel 

no interior, apesar dessas propriedades não gerarem nenhum rendimento, e 4,3% 

possuem outra propriedade na cidade. Quando questionados se gostariam de morar 

em outro local, em 43,5% das Uds obteve-se a resposta afirmativa, e de preferência 
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que fosse em terra firme, e em compensação, 56,5% das Uds que informaram que 

não possuíam nenhum interesse em se mudar do bairro, e o motivo principal seria 

porque naquele local é tudo melhor. Essa população possui estreita relação com a 

natureza e seus recursos naturais (CRUZ, 2008), e, possivelmente isso estimule seu 

desejo de voltar a morar no interior. 

Talvez essa questão de que tudo é melhor esteja impresso nas relações de 

amizade e parentesco no bairro Carnapijó, posto que, 82,6% das Uds possuem 

parentes morando no mesmo bairro, além do que, para 39% algumas casas de 

parentes e amigos são praticamente a extensão de suas casas. Apesar dos 

estreitamentos de relações entre as Uds pelas questões de amizade e parentesco 

no bairro, não tem se refletido de maneira tão ampla quando se questiona a 

importância das outras pessoas para a família na UD. Isso se justifica pelo motivo de 

informar que entre todas as casas de amigos e parentes somente 18,9% das Uds 

possuem alguma pessoa de importância em suas vidas que poderiam contar para 

alguma ajuda. Assim como nas outras categorias de ambos os bairros, salvo 

exceção, a questão da ajuda institucional se repete aqui, pois esta categoria não 

recebe nenhum tipo de auxílio.  

 

6.3.3 Categoria de unidades domésticas compartilhada 

 

A maior porcentagem das Uds do bairro Carnapijó é representada pela 

categoria compartilhada, possuindo uma população de 367 pessoas distribuídas em 

78 Uds, as quais, possuem uma média de 4,7 pessoas por moradia. O grupo etário 

está dividido em 28,1% para crianças, 63,7% para os jovens/adultos e 8,2% para os 

idosos. Se comparada às demais categorias desse bairro, os idosos são os menos 

representativos em proporção para a categoria compartilhada, porém, se somados 

ao número de crianças, a razão de dependência é de 1 dependente para cada 2,7 

pessoas trabalhando. 

Assim como nas outas categorias, a distribuição pelo sexo também é 

equilibrada, apresentando 51,2% para os homens e 48,8% para as mulheres. Com 

relação ao estado civil dos moradores, essa é a única categoria intra-bairro ou 

interbairros que possuem uma proximidade entre os valores para casados (48,5%) e 
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solteiros (50,1%). O valor para os viúvos (0,3%) é bem pequeno, e apenas 1,1% não 

responderam. 

Para a população da categoria compartilhada no bairro Carnapijó apenas 

1,1% não informaram onde nasceram, para os demais, ficou evidenciado que 61,3% 

nasceram em cidades e 37,6% nasceram no interior.  Apesar do número de pessoas 

que nasceram nas cidades serem maior do que as pessoas que nasceram nas 

comunidades, essa população está mais próxima de um caráter rural, tendo em vista 

que, 58% das pessoas afirmaram que apesar de terem nascido em cidade, 

passaram alguns anos de suas vidas morando no interior.  

A maior parte das Uds da categoria compartilhada possui parentes que ainda 

vivem no interior do município, inclusive 96,2% das Uds mantém algum contato ou 

relação, mas, somente 88,5% costumam realmente ir ao interior, com idas mais 

frequentes ao longo do mês. Essas visitas ocorrem em grande proporção por 

motivos de passeio ou visitas aos parentes (50,7%), enquanto que os demais 

motivos ocorrem em pequena proporção por outras razões menos relevantes. Para 

Nasuti et al. (2015), parte da estratégia de sobrevivência de algumas famílias está 

relacionado com os deslocamentos de alguns indivíduos da UD, sendo que esse 

deslocamento tem relação com a multilocalização de residências ou redes 

familiares. 

Costumeiramente, as visitas ocorrem também no intuito de levar alguma 

ajuda para as famílias, porém, nem todos conseguem dar alguma contribuição. 

Pelos formulários apurados pode-se observar que aproximadamente 17% das Uds 

conseguem ajudar os familiares do interior, seja com alimentos ou roupas, e 12,8% 

das Uds afirmaram receber ajuda (alimentos, dinheiro, remédio e açaí) das famílias 

do interior, comprovando que existe uma reciprocidade familiar. 

Apesar de algumas Uds não informar os motivos que os levaram a se mudar 

para a cidade, a maioria afirmou que os estudos dos filhos foi o principal motivo 

(43,6%), e outros motivos menores estão relacionados à necessidade de moradia e 

questões familiares, entre outros. Para Silva, L (2011), mudar-se para a cidade faz 

parte das estratégias de sobrevivência das famílias pobres que perdem renda 

vivendo no campo ou são privados de utilizar algumas benesses das cidades, como 

por exemplo, trabalho, educação, saúde e segurança. A escolha pelo bairro 

Carnapijó para assentar moradia se deu mais em função dos familiares que já 
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residiam no bairro, como por exemplo, os moradores anteriores da casa, somando 

25,6% para as Uds, pois em 70,5% dos casos não havia residência anteriormente. 

Outro fator que incentivou a escolha pelo bairro além da relação familiar, foi a 

questão econômica, devido ao local possuir os imóveis mais baratos, sendo essa a 

informação dada por 23,1% das Uds. 

Sendo o acesso aos estudos dos filhos o principal motivo desse 

deslocamento para a cidade, espera-se que essa necessidade se represente pelos 

anos de estudos desta categoria compartilhada. Apesar disso, não é o que se 

observa, pois 59,4% das pessoas informaram que seu nível de escolaridade é o 

ensino fundamental, lembrando que, pouco mais da metade da população é de 

jovens/adultos (62,9%). Nesta categoria pouco se investiu em educação visando a 

qualificação profissional, tendo apenas 0,5% de pessoas que se dedicaram ao nível 

superior. Se comparado a outras categorias do bairro, o número de pessoas não 

alfabetizadas pode ser considerado pequeno (4,3%), porém é bem mais expressivo 

do que o número de pessoas que estão no ensino superior. 

Assim como em outras categorias, a impossibilidade de investimento na 

educação escolar reflete nos baixos salários, o que faz disso um círculo vicioso. 

Semelhante às categorias unipessoal/duplo e monoparental, os trabalhos mais 

desenvolvidos pela maior parte da PEA estão relacionados com o setor primário 

(51,5%), seguidos pelo setor de comércio e serviços com 9,1%. Da maneira como foi 

informado anteriormente, os trabalhos menos especializados são os menos 

valorizados economicamente, ou seja, 60,3% das Uds desta categoria recebem 

apenas até meio salário mínimo mensal, sendo que, praticamente 71% desse total 

estão exercendo funções no setor primário, como por exemplo a pesca (Gráfico 15). 

Desta maneira, o saber ribeirinho com relação às práticas tradicionais é pouco 

valorizado na cidade, e, de acordo com Lima e Andrade (2010), essa é uma situação 

traz certa angústia ao morador, pois seu conhecimento não agrega valor à cultura 

urbana no que diz respeito à trabalhos remunerados. Na Tabela 19 é possível 

analisar a origem das fontes de renda por UD da categoria compartilhada. 

Mesmo os rendimentos para a categoria compartilhada sendo baixos, ainda 

há uma contribuição dos beneficiários e aposentados, que em média recebem até 

um salário mínimo. No entanto, parte desta renda deve estar comprometida com as 

próprias necessidades do idoso em função da própria idade. A questão referente às 
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pessoas que não produzem capital também é relevante nesta categoria, visto que, 

34,6% da PEA afirmam estarem desempregados (1,3%), serem donas de casa 

(10,8%) ou não trabalharem (22,5%). 

 

Gráfico 15: Valor da renda das Uds compartilhada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Tabela 19: Origem da renda das Uds compartilhada. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 
Para a categoria compartilhada do bairro Carnapijó é explícito que o número 

de mulheres que fazem parte da PEA e estão fora do mercado de trabalho é 

bastante representativo, alcançando o valor de 66,2% das pessoas que não 

possuem nenhuma ocupação remunerada. Praticamente 72% das Uds da categoria 
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compartilhada recebem Bolsa Família, sendo que, para 37% das Uds esta é a 

principal fonte de renda. 

Sendo os rendimentos pouco representativos nas Uds, as quais, possuem 

83,3% de pescadores, entende-se ser essa uma forma de ganhar a vida, visto que, é 

possível obter rendimentos por meio do pescado e ainda complementar a 

alimentação da família, além do benefício do seguro defeso destinado a 61% do total 

de pescadores. Para Meikle, Ramasut e Walker (2001), a pesca é um recurso 

natural de pouca importância na área urbana, porém, contribui com as estratégias de 

sobrevivência de algumas famílias pobres, pois pode ser utilizado como alimento ou 

fonte de renda por meio da venda do peixe. Rakodi (1999) reforça essa afirmativa 

quando diz que existe dependência dos moradores urbanos com relação aos 

recursos naturais, pois é a partir destes que se tem origem os alimentos e a água, 

etc. 

De acordo com os formulários aplicados, apesar dos pescadores de pouco 

mais da metade das Uds saírem semanalmente para pescar, foi constatado que no 

prazo de um mês, 92,3% das Uds destinam seus pescadores aos rios. Para a 

totalidade de Uds que possuem pescadores, foi informado que do total do pescado 

que as embarcações conseguem trazer, 53,9% das Uds utilizam para consumo, 

enquanto que, 44,6% além de consumir também vendem parte da pesca. 

Vale mencionar que entre as Uds que não vivem da pesca, apenas uma 

informou que de vez em quando sai à margem do rio para pegar um peixinho para a 

refeição. Além do recurso da pesca, 32% Uds fazem uso de outros recursos da 

natureza para consumo, sendo o açaí o único citado. Nem todos as Uds com 

pescadores possuem uma embarcação para auxiliar na pesca, precisando recorrer à 

utilização do barco de um parente ou amigo para exercer o ofício. Segundo os 

dados, somente 48,7% das Uds possuem um barco, e esse valor equivale a pouco 

mais da metade do número de pescadores, enquanto que 25,6% das Uds utilizam o 

barco de alguém por empréstimo. 

Algumas dessas Uds com pescadores ou não, já residem no bairro Carnapijó 

período suficiente para estarem adaptados ao ambiente. Foi identificado que em 

61,5% das Uds os moradores já residem nesse bairro por um período entre um e 

dez anos, enquanto que, os demais moradores de outras Uds que residem no bairro 

Carnapijó há mais de 20 anos totalizam 38,5%. Quase que em sua totalidade as Uds 
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são de propriedade dos moradores, somando 97,4%, e apenas 2,6% das Uds são 

alugadas. 

Mesmo com baixos rendimentos, 64,5% das Uds foram obtidas por compra, 

sendo que as demais foram herdadas (23,7%), trocadas por outro imóvel (2,6%), ou 

até mesmo por doação da prefeitura (7,9%). Nesta categoria, apenas 18% 

informaram possuir outra propriedade, sendo que, metade dessas propriedades 

estão localizadas na cidade e outra metade no interior. No entanto, as propriedades 

localizadas no interior não geram nenhum tipo de rendimento, a não ser produzir 

açaí para consumo próprio. Para Rakodi (1999), a casa é um capital físico muito 

importante para as famílias, pois o acesso à mesma é uma importante estratégia de 

sobrevivência para a redução da pobreza das famílias que mal possuem 

rendimentos. 

Porém, parece haver um descontentamento em algumas Uds com relação a 

morar nesse bairro ou na cidade, sendo representado pela afirmação de 44,9% das 

Uds o desejo de morar em outro local. Para o grupo que demonstrou interesse em 

se mudar do bairro, 28,6% afirmou que tinha interesse em voltar a morar no interior, 

devido aos recursos naturais disponíveis lá. Essa situação se torna compreensível 

quando se observa que mais da metade dessa população é de procedência rural. 

Porém, em função do bairro estar localizado em área de inundação das marés, 40% 

das respostas dadas pelas Uds afirmaram ter o desejo de se mudarem para terra 

firme, posto que, o local enche de água e faz muita lama. 

Realmente, há diversos motivos que motivam alguns moradores terem o 

desejo de retornar às suas origens no campo, seja pela falta de trabalho remunerado 

ou baixos rendimentos, ou até mesmo a infraestrutura urbana básica que lhe é de 

direito, mas, que mal acessa em determinados locais. No entanto, algo que talvez 

não possa ser encontrado com frequência no interior do município é uma pessoa 

com quem possa recorrer em caso de necessidade, seja em caso de saúde, 

financeiro, outros. Por exemplo, a cidade possui um volume de pessoas por metro 

quadrado muito maior do que o interior, possibilitando assim estreitar os laços de 

amizades com muito mais Uds do que se poderia conseguir no interior do município. 

Além do que, em caso de necessidade financeira, mesmo as Uds possuindo baixos 

rendimentos, ainda é mais fácil conseguir algum apoio financeiro do que nas 

comunidades, onde os rendimentos praticamente são inexistentes. Apesar da 
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extensão do território rural, para Meikle, Ramasut e Walker (2001), é possível existir 

algum auxílio dentro das comunidades. 

Nesse sentido, os moradores foram questionados com relação a pessoas que 

são importantes em suas vidas e que poderiam contar caso precisassem de algum 

auxílio. Pouco mais da metade das Uds afirmaram que podem contar com ajuda de 

alguém caso seja necessário, sendo essa pessoa, alguém da família (41%) ou 

algum amigo (15,4%). Para Bhandari (2013), acessar o maior número possível de 

recursos sociais é uma prática geral das pessoas na busca da sobrevivência. 

Interessante que, 87,2% das Uds dizem possuir parentes no mesmo bairro, porém, 

parece não existir contribuições entre os mesmos, talvez, representada pela própria 

dificuldade financeira individual. 

Esses números demonstram que as relações são mais estreitas com os 

parentes do interior do município do que com os vizinhos e parentes que residem na 

cidade. Inclusive, apenas 34,6% das Uds informaram que consideram outas casas 

como se fossem a extensão da sua, principalmente as casas de parentes. Assim 

como nas outas categorias de Uds do bairro Carnapijó, também não foi identificado 

nenhuma instituição que colabora com alguma ajuda com os moradores.  

 

6.4 A população mais jovem e a influência dos capitais e das conexões de 

redes familiares nas estratégias de sobrevivência 

 

As análises a seguir, em parte, estão relacionadas com o grupo de jovens 

adultos, e a intenção de compreender quais as atividades desenvolvidas por estes. 

Além disso, serão abordadas as questões que tentam compreender a influência dos 

capitais nas categorias de Uds, e também a existência das conexões de redes 

familiares entre a população que habita a cidade com a população que habita as 

comunidades ribeirinhas. Ainda para este subcapítulo as avaliações serão feitas 

juntamente com os bairros do Capim Marinho (Afuá) e Carnapijó (PdP). 
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6.4.1 A influência dos capitais nas categorias de unidades domésticas 

 

De acordo com Bebbington (1999), os capitais e o acesso a eles trazem o 

empoderamento aos indivíduos, permitindo que eles determinem seus caminhos e 

escolham suas estratégias de sobrevivência. Ostrom e Ahn (2003), esclarecem que 

o capital humano é a possibilidade de conquistas e limitações, possibilitando assim o 

aprendizado do indivíduo. Assim, de acordo com descrições apresentadas pode-se 

observar que, apesar do capital humano por si só ser de extrema importância, sendo 

que o mesmo pode ser encontrado no próprio indivíduo e em suas capacidades e 

habilidades, entende-se que, os bairros Capim Marinho e Carnapijó possuem capital 

humano suficiente. A quantidade da PEA ultrapassa cinquenta por cento do total da 

população em cada categoria de UD, mantendo em média, aproximadamente 1 

dependente da PEI para cada 2,5 mantenedores. 

Nesse sentido, de acordo com os dados, ambos os bairros possuem uma 

PEA tanto em quantidade quanto em qualidade de mão de obra que superam o 

número de dependentes, sendo esse um fator muito importante com relação ao 

capital humano. De maneira semelhante, apesar da pouca diferença nos valores, os 

moradores dos dois bairros possuem um número maior de homens do que 

mulheres, sendo que, não na mesma proporção, mas, muitas mulheres exercem a 

função de pescadoras, contribuindo desta maneira com os rendimentos e a 

alimentação das Uds. 

No entanto, a condição com relação ao nível de educação escolar não 

favorece nenhum dos dois bairros, devido ao elevado número de pessoas que não 

concluíram os níveis escolares somadas às pessoas não alfabetizadas. Acrescenta-

se ainda que, o número de pessoas que investiram no ensino superior ou curso 

técnico é muito pequeno. De certa forma a falta de estudos impossibilita arranjar 

empregos melhor remunerados e que não esteja na informalidade.  

Além da falta de estudos, observa-se também nos bairros das duas cidades a 

presença de um grupo maior de moradores que viveram por um período em 

comunidades ribeirinhas, possivelmente possuindo experiências profissionais mais 

direcionadas a trabalhos rurais, dificultando o acesso a empregos com boa 

remuneração nas cidades, devido à ausência de capacitação profissional em 

trabalhos urbanos, refletindo assim em baixos salários. Esse fator, tem causado 
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reflexo nos tipos de trabalhos desenvolvidos principalmente no bairro Carnapijó 

(PdP), sendo a atividade da pesca o principal trabalho desempenhado pelas Uds, e 

em alguns casos é a principal fonte de renda. Para Lima e Andrade (2010), as 

experiências adquiridas pelos moradores durante seu período vivência nas áreas 

rurais não os auxilia nas áreas urbanas, pois nas cidades o ritmo é acelerado em 

função das tecnologias. Sendo assim, suas experiências ganham destaque no 

campo, porém, na cidade essa habilidade com a natureza se torna pouco atrativa 

para os trabalhos urbanos. 

O período de moradia nas comunidades ribeirinhas agrega um pouco de 

capital natural, em função dos seus saberes com relação às práticas tradicionais 

ribeirinhas, além da relação com o rio, a floresta e a várzea, apesar da pouca 

utilização dos recursos naturais por grande parte dos indivíduos das Uds do bairro 

Capim Marinho, principalmente pela população mais jovem. Em contrapartida, no 

bairro Carnapijó, mais da metade da PEA faz uso dos recursos naturais, como 

complemento do cardápio alimentar ou como fonte de renda, seja pela pesca, 

criação de animais, agricultura ou coleta de frutos, demonstrando assim que o 

capital natural está presente na vida de alguns moradores. Para Meikle, Ramasut e 

Walker (2001), no contexto das cidades que possuem rios e florestas, normalmente, 

são os moradores pobres que ainda fazem uso dos recursos naturais no seu 

cotidiano, seja para consumo, higiene pessoal, limpeza etc. 

Apesar dos solos de várzea serem férteis (RIBEIRO, 2007), há grande 

dificuldade de os moradores urbanos cultivarem alguma coisa, pois o movimento das 

marés os impede de produzir algo na cidade, além do açaí. Desta maneira, algumas 

pessoas que informaram trabalhar com agricultura ou roçado, o fazem nos sítios 

próximos da cidade. 

O capital financeiro das Uds está dividido entre os beneficiários e os 

trabalhadores remunerados ou autônomos. Porém, 64% das Uds do bairro Capim 

Marinho e 69% do bairro Carnapijó, não atingem a renda mensal de 1 salário mínimo 

por mês, ou menos. É interessante destacar que, o benefício do Bolsa Família é de 

extrema importância para as famílias, fazendo parte dos rendimentos mensais de 

pouco menos de cinquenta por cento das Uds o bairro Capim Marinho, e pouco mais 

de sessenta por cento paras as Uds do bairro Carnapijó.  Segundo Costa et al. 
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(2012), para muitas famílias que habitam as pequenas cidades da Amazônia, o 

Bolsa Família é a principal fonte de renda, se não for a única. 

Becker (2013) informava a ausência de empregos, serviços e renda na região 

Amazônica, colaborando com o aumento da mão de obra disponível representado 

pelos desempregados, ou até mesmo com trabalhos na informalidade. Ou seja, 

ainda há excesso de mão de obra e falta de empregos nesta região, inclusive nas 

cidades de Afuá e Ponta de Pedras. Para Montoia et al. (2013), a informalidade é 

utilizada como uma estratégia de fonte de renda, visto que, o setor público não é 

capaz de suprir as demandas por emprego nas cidades. De acordo com Santos 

(1979), estar na informalidade é uma estratégia de sobrevivência do cidadão de 

baixa renda. 

Os baixos rendimentos influenciam diretamente no capital físico das Uds que 

não possuem renda suficiente para suprir algumas vontades e desejos, como por 

exemplo, possuir um barco que os auxilie na pesca ou na navegabilidade para as 

comunidades ribeirinhas, ou até mesmo investir nos estudos, viabilizando assim 

melhores empregos e salários, aumentando a renda familiar. Desta maneira, acaba 

que o único bem material de valor considerável que as Uds de ambos os bairros 

possuem são suas modestas casas, que na maioria das vezes são compradas ou 

herdadas, e até mesmo construídas por eles próprios. Salvo as exceções das 

poucas Uds que possuem mais de uma propriedade na cidade ou no interior, que 

normalmente não gera nenhum tipo de rendimento.  

Com relação ao capital social, apesar dos moradores urbanos possuírem um 

número considerável de parentes no interior do município e na própria cidade, 

percebe-se pouca conectividade nas relações, onde pouco se pode contar com a 

ajuda de um familiar, parente, amigo ou vizinho, porém, mesmo que de maneira 

discreta, essa ajuda ainda não deixa de existir. Além da ausência da ajuda mútua 

entre a maior parte das Uds dos bairros, é perceptível também que não há a atuação 

de instituições de caridade compromissadas a fornecer ajuda aos moradores mais 

pobres em nenhum dos dois locais de estudo. 

Neste sentido, diversificar as atividades dentro das Uds é de extrema 

importância para consolidar a sobrevivência familiar (NASUTI et al., 2015). Em 

consequência dos dados levantados, evidencia-se que para os bairros Capim 

Marinho e Carnapijó, mesmo com pouco nível de escolaridade e capacitação 
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profissional, o capital humano ainda exerce grande influência devido ao quantitativo 

da população economicamente ativa. Ainda para estes bairros acrescenta-se o 

capital financeiro com uma considerável quantidade de beneficiários e aposentados, 

que garantem os rendimentos mensais para algumas Uds, além do capital físico por 

meio da presença das moradias que garantem um teto para o cidadão se abrigar do 

tempo. 

De certa forma, esse é o único bem imóvel que praticamente toda a 

população das duas áreas de estudo possuem. Apesar da várzea ser 

ambientalmente frágil (PEREIRA, 2007; VALOTA, 2015), e dificultar a ocupação 

humana (LIMA; ALENCAR, 2000), não torna isso um problema para os moradores 

dos bairros Capim Marinho e Carnapijó assentarem moradia, no entanto, sua 

condição financeira não os permitiu comprar imóvel em local melhor. 

Assentar moradia nos ambientes de várzea causa a degradação do meio 

ambiente, posto que, os solos são mal utilizados (RODRIGUES et al., 2012), 

causando assim a perda do capital natural. Ou seja, apesar dessas populações 

serem capazes de se adaptarem ao ambiente de várzea, a maneira que ocupam 

esse terreno pode trazer consequências prejudiciais ao meio ambiente, pois se as 

várzeas forem aterradas e os igarapés forem poluídos com o lixo e os dejetos 

humanos, futuramente, essas áreas não poderão ser mais utilizadas, perdendo sua 

funcionalidade ambiental, causando sérios riscos para o cultivo do açaí e a prática 

da pesca, além da utilização de outros recursos naturais.  

Apesar dos dois bairros estarem assentados em ambiente de várzea, é 

demonstrado que pouco mais de 75% das Uds do bairro Carnapijó fazem uso 

frequente dos recursos naturais, principalmente da pesca, tanto para a alimentação 

como para fonte de renda, enquanto que aproximadamente 25% apenas das Uds do 

bairro Capim Marinho possuem as mesmas práticas. Desta maneira, nota-se a 

presença mais forte do capital natural na vida dos moradores do bairro Carnapijó. 

 

6.4.2 As conexões de redes familiares pelas relações multilocais 

 

Nas estratégias de sobrevivência, muitas famílias mantêm as conexões 

familiares pela multilocalização de residências, unindo a cidade ao campo, 

permitindo assim que os grupos familiares colaborem entre si com a sobrevivência 
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das famílias (PINEDO-VASQUEZ et al., 2008; NASUTI et al., 2015). Nesta pesquisa, 

a presença dessas conexões multilocalizadas pode ser considerada bem 

representada, posto que, apenas um pequeno grupo de Uds não mantêm contato 

com os parentes que moram no interior do município. 

De acordo com Padoch et al. (2008), para algumas famílias que vivem na 

Amazônia, uma das estratégias de sobrevivência utilizada por esses habitantes é 

relativo à ajuda mútua, em que, as doações de alimentos, roupas, dinheiro, 

remédios, entre outros, ocorrem com alguma periodicidade entre a cidade e o 

campo.  Para Nasuti et al. (2015), o deslocamento dos integrantes das Uds entre o 

espaço urbano e o espaço rural contribui com a diversificação dos produtos 

consumidos entre as famílias. No entanto, as relações de dependência e 

reciprocidade, apesar de existirem e possuírem trocas de produtos semelhantes, 

não foram verificadas com muita frequência nas áreas de estudo, sendo que os 

auxílios que as famílias da cidade e do campo mantêm entre si, representam apenas 

16% das Uds para o bairro Capim Marinho (Afuá) e 18% para o bairro Carnapijó 

(PdP).  

Mesmo que não sejam alcançados todos os serviços públicos que lhes são 

assegurados por lei (SOUZA; CAÑETE, 2010), morar na cidade significa a 

possibilidade de acessar a educação escolar, trabalho, saúde, melhorar de vida, 

havendo ainda a alternativa de retornar para a comunidade ribeirinha de sua origem, 

para poder ajudar as famílias que continuam por lá. Para Nasuti et al. (2015), a 

possibilidade de conquistar alguns benefícios em locais distintos faz com que esses 

elementos sejam os principais motivadores para que ocorra o deslocamento para a 

cidade. 

Porém, para manter as relações de multilocalização de residências se faz 

necessária a existência de pelo menos duas residências, para que seja possível 

ocorrer as conexões que auxiliam nas ajudas mútuas entre parentes e amigos. De 

acordo com Nasuti et al. (2015), a posse de imóveis localizados na cidade e no 

interior é o que propicia essas relações multilocais. No caso dos bairros Capim 

Marinho (Afuá) e Carnapijó (PdP), é perceptível essa possibilidade da 

multilocalização de residências, pois a quantidade de Uds que possuem algum 

parente morando no interior dos municípios é de, aproximadamente, 90%, apesar 
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que, da maneira que foi informado anteriormente, a circulação não ocorre com 

frequência em todas as Uds. 

De acordo com os dados apurados, foi informado para o bairro Capim 

Marinho, que os nomes de rios mais mencionados pelos moradores e onde possuem 

parentes são os rios Anajás, Charapucu e Santana, além de outros nomes de rios 

que foram citados com menor proporção. E as comunidades ribeirinhas mais 

sugeridas pelos moradores foram a Nossa Senhora de Nazaré e a Santo Expedito, 

sendo estes rios e comunidades os mais frequentados. Para o bairro Carnapijó, os 

rios mais citados pelos moradores foram os rios Fortaleza, Marajó-Eté e Cupixaua, 

entre outros mencionados com menos frequência. 

Com a intenção em identificar se nos bairros das duas cidades há distinções 

nas conexões de redes familiares entre os mais jovens e os de mais idade para a 

PEA, também foi divido o grupo etário dos jovens/adultos em dois, sendo eles, 

adultos/jovens (19 anos aos 39 anos) e adultos/idosos (40 anos aos 59 anos). A 

partir das análises, chegou-se à informação de que, apesar de quase todas as Uds 

possuírem parentes no interior do município, apenas um grupo menor costuma 

manter relações com parentes ou familiares que residam nas comunidades 

ribeirinhas. 

No caso do bairro Capim Marinho (Afuá), os valores para adultos/jovens e 

adultos/idosos estão bem próximos, sendo, 31,6% representando o primeiro grupo 

(19 a 39 anos) e 35,2% referente ao segundo grupo (40 a 59 anos). Desta forma, 

nota-se que a PEA do bairro Capim Marinho, independentemente a que grupo de 

adultos (jovens ou idosos) pertença, ainda é mantida a continuidade dessa 

estratégia, mesmo ocorrendo uma discreta redução nos valores.  

No entanto, para o bairro Carnapijó, esses valores, com relação às conexões 

de redes familiares, são distintos entre os dois grupos. Segundo os formulários, fica 

evidente que o grupo dos adultos/idosos, com 44,5%, é o que mais mantém algum 

contato ou relacionamento com as comunidades ribeirinhas. Em contrapartida, o 

grupo dos adultos/jovens, totalizaram apenas 28%, sendo menos representativo nas 

relações multilocais do que o primeiro grupo. 

Porém, para a PEA do bairro Carnapijó, a mesma relação entre a cidade e o 

campo que foi e ainda é praticada pelos mais velhos já não se observa nos mais 

novos. Visto que, mesmo o número de pessoas do grupo adultos/jovens (175 
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pessoas) sendo maior que o número de pessoas do grupo adultos/idosos (48 

pessoas), não colaborou para que os resultados fossem diferentes. Isso reforça o 

que Lombardi, Guedes e Barbieri (2015) afirmaram em outro momento, quando 

informam que alguns moradores mais jovens da região amazônica estão mais 

presentes na vida urbana, e talvez pela conquista da independência da UD não 

mantenham os vínculos com as populações rurais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O urbano, assim considerado, é elemento propulsor e condição para 
a realização de processos e para a configuração de novas formas 
espaciais na Amazônia, elementos esses que nos fazem entender a 
validade da metáfora da “floresta urbanizada”, proposta por Becker, e 
que parece ganhar força, como legado, para a leitura dos novos 
processos e cenários que se apresentam para a região (TRINDADE 
JUNIOR, 2013, p. 105). 
 

 

A partir das análises é possível se aproximar de algumas conclusões com 

relação aos objetivos previstos anteriormente nesta tese, ou pelo menos entender 

algumas situações. Da maneira que é discutido por alguns autores (CASTRO, 2008; 

COSTA; BRONDÍZIO, 2009), e constatado por esta tese, as pessoas que se mudam 

das comunidades ribeirinhas amazônicas em direção às cidades, normalmente, 

fazem esse movimento pela busca de uma melhor qualidade de vida, com acesso 

aos serviços públicos (educação, saúde, segurança, etc.) e infraestrutura. 

Entretanto, nem sempre morar na cidade é sinal de melhora de vida para 

algumas famílias, as quais, possuem dificuldades de acessar os próprios direitos 

garantidos pela Constituição Federal (SOUZA; CAÑETE, 2010). Essa melhoria pode 

ser acessada não só pelos elementos informados anteriormente, como também pelo 

acesso ao emprego remunerado, pois por meio deste, se é capaz de investir 

posteriormente em melhores estudos, refletindo assim em trabalhos melhor 

remunerados. Para Nasuti et al. (2013), a intenção é garantir recursos em diferentes 

locais. 

O que se apreende ao longo da discussão nesta tese, sobre os bairros Capim 

Marinho (Afuá) e Carnapijó (PdP), é que identificar as estratégias de sobrevivência 

das Uds é um trabalho complexo, mesmo porque, há a necessidade de aprofundar 

mais nas pesquisas, abordando as questões de saúde, saneamento básico, entre 

outros. No entanto, é possível fazer algumas afirmações por meio desta análise 

comparativa entre os bairros de duas cidades ribeirinhas, da Ilha do Marajó (oeste e 

leste), e que estão adaptados com a ação das marés em situações distintas. 

Nesse sentido, a tese procura responder algumas questões, no intuito de 

contribuir com outras pesquisas que tentam compreender o urbano das pequenas 
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cidades do Delta Amazônico e, principalmente, identificar o perfil desse morador 

urbano. 

Entender as estratégias de sobrevivência da população que nasceu urbana e 

sempre viveu na cidade ocupando as áreas de várzea é uma das questões que 

merecem compreensão. De acordo com a investigação conduzida durante os 

trabalhos de campo, foi apurado que 85% da população do bairro Capim Marinho 

possuem caráter urbano, pois sempre viveram na cidade. Os trabalhos 

desenvolvidos no setor primário são pouco expressivos nesse bairro e, apesar de 

alguns casos isolados, não há investimentos direcionados para os estudos, 

inclusive, com mais pessoas não alfabetizadas do que com nível educacional 

avançado (nível superior ou pós-graduação). 

Para a categoria de UD unipessoal/duplo, apesar de essa ser a categoria 

menos populosa e com menos integrantes por UD, é a que possui a maior 

porcentagem de aposentados. Pode-se dizer que essa categoria possui os capitais 

que proporcionam o mínimo suficiente para sobreviver ou as variáveis que 

favorecem o melhor posicionamento na linha da sobrevivência. Essa afirmação se 

dá em função dessa categoria, além de poder contar com os benefícios dos 

aposentados, também há algumas pessoas que possuem fonte de renda por meio 

de trabalhos remunerados no setor de serviços e comércio, e, uma parcela dos 

moradores que pescam para complementar sua alimentação. Ou seja, por menores 

que sejam os rendimentos e possíveis gastos com a saúde devido à idade 

avançada, mesmo assim, conseguem suprir suas necessidades básicas mensais, 

mesmo que pela pesca. 

No caso da categoria monoparental, há um número expressivo de pessoas 

que não possuem nenhum trabalho remunerado, por estarem desempregados ou 

serem donas de casa. São poucas pessoas desta categoria que trabalham, sendo 

que, essa parcela da população desenvolve atividades remuneradas no setor de 

serviços e comércio, muitas das vezes na informalidade. Em 28% da Uds da 

categoria monoparental há casos em que algum morador pesca com o objetivo de 

auxiliar na alimentação da família. Apesar da categoria ser constituída por muitas 

pessoas que não trabalham e não contribuem com as despesas da UD, foi 

observado que o programa Bolsa Família está presente nos rendimentos de mais da 
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metade das Uds. Nesse sentido, nota-se a importância desse programa para a 

sobrevivência de muitas famílias nesta categoria. 

A categoria compartilhada é a que agrega o maior número de pessoas, e 

onde estão concentrados o maior número de crianças, e também onde ocorre maior 

investimento relacionado aos estudos (ensino superior). Entretanto, assim como na 

categoria monoparental, há também muitas pessoas que não desenvolvem nenhum 

trabalho remunerado. O que se percebe na categoria compartilhada é a forte 

presença do Bolsa Família, acompanhada dos benefícios de aposentadoria que 

contribuem para a sobrevivência dessas pessoas. Essa é a população que pode ser 

considerada a mais urbana de fato, por concentrar o maior quantitativo de pessoas 

que nasceram e sempre viveram na cidade, além de possuírem uma relação maior 

com os trabalhos urbanos, e apesar disso, é nessa categoria onde encontra-se um 

grupo maior de Uds que fazem uso dos recursos naturais para complementar a 

alimentação da família, seja pela pesca ou coleta de frutos. Porém, não há nada que 

justifique essa prática de utilização dos recursos naturais na categoria 

compartilhada, além da mesma ser a que possui um número maior de Uds. 

No caso do bairro Carnapijó (PdP), apesar da maior parte da população ter 

nascido e vivido sempre na cidade, há um certo equilíbrio entre as pessoas de 

origem rural e origem urbana, pois pouco mais da metade dos moradores desse 

bairro desenvolvem atividades urbanas. O que foi possível perceber pela pesquisa é 

a forte relação dos moradores no que diz respeito à utilização dos recursos naturais, 

pois mais da metade dessa população desenvolve alguma atividade relacionado ao 

setor primário. Assim como no bairro da outra cidade, nesse também não houve 

muitos investimentos nos estudos, com pouquíssimos destaques. 

De acordo com os dados, a categoria de UD unipessoal/duplo do bairro 

Carnapijó, possui uma porcentagem menos expressiva de pessoas que nasceram e 

sempre moraram na cidade, mas que desenvolvem atividades relacionadas às 

práticas tradicionais ribeirinhas, como por exemplo a pesca. Desta maneira, essa 

categoria consegue retirar seu sustento por meio do consumo e da comercialização 

da pesca, além de receber o benefício do seguro defeso destinado aos pescadores 

que são cadastrados no sindicato da pesca. Acrescenta-se ainda que grande parte 

das Uds possuem embarcações próprias que contribuem com a prática da pesca. 

Entretanto, os rendimentos familiares não são originários somente desta atividade, 
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pois há moradores que exercem alguns trabalhos informais, e ¼ da categoria conta 

ainda com a renda do Bolsa Família. 

No bairro Carnapijó, a categoria monoparental não é a mais populosa, mas é 

a que possui um número maior de moradores com características urbanas, pois 

sempre viveram na cidade. Seus maiores rendimentos por força de trabalho são 

originários do setor primário, com a pesca em destaque, a qual, também, é utilizada 

para consumo e comércio, além de receberem o seguro defeso. Nesta categoria, 

algumas Uds ainda fazem uso dos recursos naturais para complementar a 

alimentação diária da família, como por exemplo, o açaí, que pode ser encontrado 

na maioria dos quintais do bairro. Assim como na categoria anterior, o programa 

Bolsa Família é de extrema importância para as famílias que compõem essa 

categoria, auxiliando nas despesas mensais de mais da metade das Uds. 

Para a categoria de UD compartilhada, as atividades desenvolvidas no setor 

primário prevalecem em praticamente metade das Uds, sendo a pesca praticada, na 

maioria das vezes, fazem uso do pescado como produto para auxiliar na renda 

familiar, por meio da venda, e também contribui com a alimentação dos moradores. 

Assim como nas outras duas categorias desse bairro, a categoria compartilhada 

também utiliza o açaí para complementar na alimentação, sendo esse um importante 

recurso extraído da natureza. Semelhante à categoria unipessoal/duplo, nesta 

categoria há um número considerável de aposentados que contribuem com as 

finanças da UD, quando possível. A importância do programa Bolsa Família foi 

evidenciada nas outras categorias, entretanto, para a categoria unipessoal/duplo, o 

Bolsa Família colabora com a sobrevivência de um quantitativo maior de pessoas 

desse bairro, quase ¾ das Uds, comprovando assim a necessidade da manutenção 

desse programa para muitas famílias de baixa renda, que recebem um salário 

mínimo ou menos por mês. 

Neste sentido, o que se observa pelas informações e análises, é que as 

estratégias de sobrevivência da população, que nasceu urbana e mora em área de 

várzea urbana no bairro Capim Marinho na cidade de Afuá, estão relacionadas 

principalmente, ao programa Bolsa Família, aposentadorias e trabalhos informais. 

Apesar da cidade estar cercada por rios e florestas, isso não faz com que a mesma 

viva exclusivamente do setor primário, pois este é um ramo mais importante para os 

moradores do interior do município. 



219 

 
 

No caso da várzea urbana no bairro Carnapijó, localizado na cidade de Ponta 

de Pedras, os resultados se assemelham aos de Afuá em algumas questões e se 

diferem em outras. O que se pode afirmar com relação às semelhanças nas 

estratégias de sobrevivência diz respeito à utilização do programa Bolsa Família por 

praticamente metade das Uds do bairro, e algumas contribuições por meio dos 

aposentados, mas que não tão importante quanto ao outro bairro, da outra cidade. A 

diferença mencionada está relacionada com as atividades desenvolvidas pelo setor 

primário, principalmente pela prática da pesca, visto que, mais de ¾ das Uds fazem 

uso desta atividade como meio de trabalho e fonte de renda, além de retirar a 

própria alimentação. 

Porém, nem todos que moram nos bairros Capim Marinho (Afuá) e Carnapijó 

(PdP) sempre viveram nas cidades, sendo que 36,7% e 57,3% respectivamente, 

dessas populações são originárias do interior dos municípios, onde viviam em 

comunidades ribeirinhas. Desta maneira, identificar se esses grupos de moradores 

ainda fazem uso das práticas tradicionais ribeirinhas é importante para ajudar a 

compreender a dinâmica econômica das cidades. Considerou-se nesta tese que 

essas práticas são passadas de pai para filho. Isso contribui com a continuidade da 

utilização dos recursos naturais, mesmo sendo em cidades, pois essas cidades 

estão localizadas no meio da floresta. 

Segundo as informações levantadas pelos formulários, foi observado que, 

para a população de origem rural que habita o bairro Capim Marinho, o grupo de 

moradores que fazem uso das práticas tradicionais ribeirinhas é inexpressivo, não 

atingindo nem dez por cento do total. Desta maneira, nesse bairro, esses moradores 

de origem rural não mantêm suas estratégias próximas às práticas ribeirinhas 

utilizadas nas comunidades.  

Outrossim, no bairro Carnapijó, existe um equilíbrio com relação às atividades 

praticadas pelos moradores que nasceram no interior do município. Pouco menos da 

metade dos moradores desse bairro, que nasceram no interior, ainda fazem uso das 

atividades relacionadas às práticas tradicionais ribeirinhas, mantendo-as ainda como 

parte de suas estratégias de sobrevivência. 

Ao tentar identificar se moradores de origem rural ainda fazem uso das 

mesmas estratégias de sobrevivência utilizadas nas comunidades ribeirinhas, se faz 

necessário investigar se a população mais jovem, mesmo morando na cidade, tem 
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se utilizado destas estratégias de sobrevivência relacionadas às práticas tradicionais 

ribeirinhas. Desta maneira, dividiu-se o grupo etário dos jovens/adultos em outros 

dois grupos, sendo eles, adultos/jovens e adultos/idosos, possibilitando averiguar se 

a população mais jovem faz uso das práticas tradicionais ou não. 

Sendo assim, para o bairro Capim Marinho (Afuá), foi observado que a 

população mais jovem (de 19 a 39 anos), assim como a população de mais idade 

(de 40 a 59 anos), faz pouco uso das práticas tradicionais ribeirinhas. Entretanto, 

apesar de praticamente não se observar essa prática no bairro, ainda existe um 

pequeno grupo que faz uso dessas atividades. Pode-se identificar que o grupo dos 

adultos/idosos fazem mais uso das práticas tradicionais ribeirinhas do que o grupo 

dos adultos/jovens, demonstrando que a população mais jovem, em sua maior 

proporção (96,4%), não utiliza este tipo de estratégia de sobrevivência. 

Para o bairro Carnapijó, assim como no bairro anterior, pode-se perceber que 

a população com mais idade também utiliza com mais frequência as práticas 

tradicionais ribeirinhas (pesca, sistema agroflorestal intensivo, agricultura, criação de 

animais) como suas estratégias de sobrevivência. Contudo, o que contraria as 

informações com relação ao outro bairro diz respeito ao quantitativo referente ao 

grupo dos adultos/jovens no bairro Carnapijó. Pois neste bairro, praticamente mais 

da metade desse grupo (57,8%) ainda se utiliza das mesmas estratégias de 

sobrevivência do grupo dos adultos/idosos, fazendo uso frequente das práticas 

tradicionais ribeirinhas. 

Neste sentido, se observa que, tanto o bairro Capim Marinho (Afuá), quanto o 

bairro Carnapijó (PdP), apesar dos seus baixos rendimentos e as poucas fontes de 

renda, os moradores possuem alguns recursos que colaboram com sua 

sobrevivência. Os dois bairros demonstram pelo número da PEA que possuem 

capital humano suficiente, tanto pela qualidade como pela quantidade, pois até onde 

se nota, mesmo com o número de pessoas sem trabalho, as Uds conseguem 

alguma renda mínima mensal. Seguindo esse raciocínio, consegue-se identificar que 

o capital humano é mais influente na vida de qualquer cidadão, desde que a saúde o 

permita. 

Para o bairro Capim Marinho, o capital financeiro é o mais influente na vida da 

população, pois é por meio dos trabalhos remunerados, benefícios do governo e 

aposentadoria que as Uds conseguem se organizar com a manutenção da 
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sobrevivência da família. É interessante informar que o capital físico também tem 

sua importância na vida dos moradores, pois praticamente todos possuem 

residência própria. 

No caso do bairro Carnapijó, fica evidente que o capital natural é o mais 

influente na vida desses moradores, pois é por meio das atividades do setor primário 

que a maior parcela dessa população consegue retirar seus rendimentos mensais e 

parte de sua alimentação. Porém, a outra parcela da população do bairro sobrevive 

por influência do capital financeiro, originário dos empregos informais ou no 

funcionalismo, e também os benefícios do governo. Assim como em Afuá, no bairro 

Carnapijó a casa é praticamente o único bem material de maior valor que a 

população possui, demonstrando a presença do capital físico no bairro. 

Há de se destacar que as estratégias de sobrevivência não estão 

relacionadas somente com os tipos de capitais. Há outras formas de estratégias de 

sobrevivência, sendo que uma delas está relacionada com as redes familiares, 

representadas pela multilocalização de residências entre a cidade e o campo. Para 

essa questão também se optou por dividir o grupo etário dos jovens/adultos em dois 

(adultos/jovens e adultos/idosos). 

Constatou-se então que as relações de multilocalização para os dois bairros 

se equiparam em questões de valores, posto que ¼ das Uds dos bairros Capim 

Marinho e Carnapijó mantém alguma relação de contato com os parentes do interior, 

visitando as comunidades com certa frequência. Porém, as ajudas mútuas não são 

muito representativas, sendo que, de acordo com as narrativas dos moradores dos 

dois bairros, “mal se tem para a própria família, que dirá para ajudar os outros”. 

Independentemente, se a ajuda é pouca ou muita, foi investigado se essa 

conexão entre as famílias ainda é mantida, e se ela está presente tanto no grupo 

dos mais jovens quanto nos de mais idade. Desta forma foi possível perceber que os 

adultos/idosos são os que mais ajudam os familiares que ainda moram no interior 

dos municípios. Para o bairro Capim Marinho (Afuá), há pouca diferença entre os 

valores apurados para o grupo dos adultos/jovens e o grupo dos adultos/idosos, pois 

ambos mantêm essa prática de auxílio mútuo. Porém, a respeito do bairro Carnapijó 

(PdP), apesar da semelhança com relação a qual grupo ajuda mais, é fato que o 

grupo dos adultos/idosos tem importância, conseguindo ficar bem acima do valor 

alcançado pelo grupo dos adultos/jovens.  
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Sendo assim, mesmo ocorrendo pouca ajuda mútua entre as famílias que 

moram nas cidades e as famílias que moram no interior dos municípios, entende-se 

que essa relação ainda existe, porém, pode estar sendo reduzida essa prática. A 

população mais jovem que contribui é menor que a população de mais idade, talvez 

isso ocorra pelo fato do grupo de adultos/jovens estarem conquistando sua 

independência financeira e se conectando mais à vida urbana. 

A partir de tudo que foi exposto, é possível afirmar que apesar das 

semelhanças, algumas estratégias utilizadas pelas populações dos bairros de duas 

cidades ribeirinhas se divergem em alguns aspectos. De acordo com as informações 

levantadas pelos formulários aplicados na várzea do bairro Capim Marinho na 

cidade de Afuá, acredita-se que algumas práticas tradicionais ribeirinhas estão 

sendo pouco utilizadas pelos moradores, pois muitas atividades do setor primário 

estão localizadas, principalmente, nas comunidades rurais. 

Muitos moradores desse bairro em Afuá, que tem acesso a uma infraestrutura 

urbana precária, possuem como uma estratégia de sobrevivência a possibilidade de 

conseguir algum trabalho no setor público ou mesmo nos diversos empregos 

informais disponíveis na área central da cidade. Além dos poucos rendimentos 

conseguidos pelas Uds para a manutenção das despesas da família, ainda há a 

esperança de alguns moradores conseguirem se cadastrar no programa Bolsa 

Família, para poderem suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. 

Com relação aos moradores de várzea do bairro Carnapijó na cidade de 

Ponta de Pedras, a principal estratégia de sobrevivência utilizada pelas Uds está 

relacionada às atividades desenvolvidas no setor primário, sendo a atividade da 

pesca o principal meio de subsistência desses moradores, seja como um meio de 

fonte de renda pela venda do peixe, ou até mesmo como complemento da dieta 

alimentar dessa população. Assim como no bairro da outra cidade, o programa 

Bolsa Família é fundamental para movimentar a vida econômica desses moradores 

do bairro Carnapijó, contribuindo com a sobrevivência de algumas famílias. 

No bairro Capim Marinho (Afuá) as principais fontes de renda são originárias 

do setor de serviços e comércios, e muito provavelmente, parte destes empregos 

ocorrem de maneira informal, pois para as cidades ribeirinhas da Amazônia, a 

informalidade nos empregos é predominante. No bairro Carnapijó em Ponta de 

Pedras, os moradores possuem como sua principal estratégia de sobrevivência as 
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práticas tradicionais ribeirinhas, que estão relacionadas ao setor primário, sendo a 

pesca a principal atividade desenvolvida por esses moradores.  

Diante desses resultados, pode-se separar as duas cidades por modelos de 

estratégias de sobrevivência, entendendo que os moradores da várzea do bairro 

Capim Marinho, em Afuá, estão mais relacionados às atividades econômicas 

presentes no setor terciário, apesar que, ainda existe algumas poucas pessoas que 

fazem uso dos recursos naturais por meio das práticas tradicionais ribeirinhas. Desta 

forma, classificaremos as estratégias de sobrevivência desse bairro como sendo 

estratégia urbana, posto que, suas atividades econômicas estão mais presentes em 

trabalhos urbanos. 

No caso da estratégia de sobrevivência dos moradores da várzea do bairro 

Carnapijó, na cidade de Ponta de Pedras, as atividades econômicas estão divididas 

entre o setor primário (prática da pesca, agricultura, sistema agroflorestal intensivo), 

e as atividades desenvolvidas no setor de serviços e comércio (serviços públicos e 

trabalhos informais), apesar do excessivo número de pessoas que não trabalham ou 

estão desempregadas. Para esta classificação de estratégia de sobrevivência 

denominaremos de estratégia híbrida, visto que, as atividades do setor primário e 

secundário são amplamente utilizadas pelos moradores do bairro Carnapijó. 

Isto posto, a hipótese apresentada na introdução do trabalho não se sustenta 

plenamente, apesar de parcela considerável da população que habita a várzea do 

bairro Capim Marinho na cidade de Afuá não fazer uso das práticas tradicionais 

ribeirinhas, isso não acontece na outra cidade. Os moradores de várzea do bairro 

Carnapijó na cidade de Ponta de Pedras, independentemente se é a população mais 

jovem ou a de mais idade, ainda fazem uso dos recursos naturais, seja por meio das 

atividades da pesca, do sistema agroflorestal intensivo, agricultura etc. 

Assim, essa pesquisa abre caminho para novas pesquisas nessa mesma 

direção, entendendo que até aqui foi possível fazer apenas as análises em áreas de 

várzea de dois bairros em duas cidades ribeirinhas, chegando inclusive à pretensão 

de determinar dois possíveis conceitos, sendo, as estratégias urbanas e as 

estratégias híbridas de moradores de várzea urbana em pequenas cidades da 

Amazônia. 

Algo que chamou a atenção durante a pesquisa está relacionado com a 

maneira que os moradores de ambas as cidades cuidam do ambiente onde os 
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bairros estão instalados. No caso do bairro Capim Marinho (Afuá) existe um cuidado 

em ocupar o terreno sem causar impactos que sejam negativos, como por exemplo, 

a cidade toda está assentada sobre o nível das águas. Desta maneira, as marés 

avançam para dentro da cidade e retornam tranquilamente, sem correr o risco de 

serem barradas. 

No caso do bairro Carnapijó (PdP), o cuidado não é o mesmo que na outra 

cidade, pois os locais onde existem pontes estão sendo aterrados, além da 

existência de acúmulo de lixo na várzea. O aterramento das ruas praticamente se 

transforma em diques e bloqueiam o fluxo das marés, causando risco à saúde por 

conta da possibilidade de água parada e acúmulo de lixo, além, da degradação do 

meio ambiente. 

O que causa estranheza é, como uma população que habita a várzea 

amazônica de uma cidade assim como Ponta de Pedras, e demonstra ser 

dependente dos recursos da natureza, não se preocupa em preservar o meio 

ambiente onde habita, causando transtornos para as novas gerações. Em 

contrapartida, o bairro Capim Marinho (Afuá), que não demonstra fazer uso 

costumeiro dos recursos naturais, mas, que tem a preocupação em cuidar do 

espaço público, construindo suas casas acima das águas, não interferindo no fluxo 

das marés. 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir com os diversos estudos 

produzidos anteriormente sobre o urbano da Amazônia, adicionando elementos que 

podem demonstrar que o morador urbano das cidades Amazônicas, principalmente 

as pequenas cidades ribeirinhas, não pode ser comparado com populações de 

outras regiões do país, pois tanto o morador quanto o local possuem certas 

particularidades que não podem ser observadas em outras cidades brasileiras. 

Sendo assim, ao elaborar políticas públicas e sociais para o Brasil, é de suma 

importância avaliar essa região com um olhar de morador local e não de estrangeiro. 

De acordo com Trindade Junior (2015), em função do tipo de urbanização que 

ocorre na Amazônia, é necessário pensar as cidades para a floresta, agregando os 

conhecimentos ecológicos e culturais. 
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APÊNDICE  

FORMULÁRIO - AGOSTO / 2018 

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 
Data (dia, mês, ano)  ______ / 08 / 2018 

Entrevistador _________________________________________ 

Cidade Afuá 

Setor Censitário _________________________________________ 

 

 
QUESTIONÁRIO: No.:_______ 
  

1. Nome do entrevistado: 
__________________________________________________     

 
2. Idade: ________                                       3. Chefe do domicílio: (   ) H     (   ) M 

 

MEMBROS DA FAMILIA QUE MORAM NESTA CASA                4. Quantas pessoas moram na casa? |__|__|     

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ID Nome 
Completo 

Relação 
com o 

entrevistado 

Idade Onde 
nasceu 

Sexo Estado 
civil 

Nível de 
Escolaridade 

Principal 
ocupação 
(Emprego) 

 
 

Renda 
familiar 

 
 

Mantem 
contato 

com 
parentes, 
amigos 

próximos, 
ou 

trabalho 
no 

interior?  

Qual é a 
cidade e 

comunidade 
que visita? 

Com que 
frequência 

esta 
pessoa 
vai ao 

interior? 

Que tipo de 
contato e qual o 

motivo que vai no 
interior? 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              
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19 20 21 22 23 24 25 26 

Tempo de residência Onde morava 
antes? 

Quem morava nesta casa 
antes? 

(pais/sogros/avós/bisavós) 

Se vieram do interior, qual o motivo 
de mudar para a cidade? 

Se vieram do 
interior, a 

família veio 
toda junta? 

(S/N) 

Se não, 
quem veio 
primeiro? 

Quanto tempo 
depois levou para 

que outros 
membros da 

família viessem? 

Por que veio 
morar nesse 

local? 

        

 

27 28 29 30 31 32 33 34 

É proprietário? 
Como adquiriu o 

imóvel? 

Possui outra 
propriedade? 

Onde? 
(S/N) 

Gostaria de morar 
em outro local? 

Onde? Por que? Tem parente 
morando no 

interior? 
 

Recebe algum tipo 
de ajuda? O que? 

 

Dá algum tipo de 
ajuda? O que? 

 

Alguém na casa é 
pescador? 

Quem? 

        

 

35 36 37 38 39 40 41 42 

Pesca com que 
frequência? 

 
 

Motivo da pesca 
(consumo ou 

comércio) 
 
 

Possui barco? 
(S/N)  

 

Usa barco de 
alguém? 

(S/N). De quem? 

Onde pesca? Recebe seguro 
defeso 

Alguém na casa 
pesca às vezes? 
(S/N) Por que? 

Alguém na casa faz 
uso de recursos da 

floresta? (S/N)  
O que? 

        

 

43. Quais são as principais fontes de renda da família? (Incluir produtos, emprego, benefícios sociais, bolsa família, aposentadoria, comércio, venda). 
Enumerar por ordem de importância. 

A._______________________________________  

B. _______________________________________ 

C. _______________________________________ 

D. _______________________________________ 

E. _______________________________________
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44. Possui propriedade/bens na cidade? (Marque as quantidades de cada tipo) 

Tipo Quantidade 

Comércio  

Casa própria – urbana  

Terreno – urbano  

Outro – urbano  

 
 

45. O senhor/a tem propriedade/bens na área rural?  (   ) sim     (   ) não      Marque as quantidades de cada tipo: 

46. Tipo 47. Quantidade 
48. Se SIM, como 
adquiriu? E quando? 

  

49. Quem está cuidando destas propriedades 
agora? 

  
Como Ano Quem 

Onde esta pessoa mora? 
(Cidade/Rural) 

Tem serraria      

Sitio para festas      

Casa própria – rural      

Terreno rural (roça, 
capoeira, açaizal, etc.) 

     

Animais domésticos      

Outros      

 

ECONÔMICAS E SOCIAIS NA CIDADE 

 
50. Quais as pessoas mais importantes que você se relaciona na cidade e que não seja parente? 

 

 
Nome Qual a relação (escreva todas as opções que se aplicam) 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

  
1 = Compra de produtos; 2 = Vende produtos; 3 = Questões burocráticas; 4 = Saúde; 5 = Religião; 6 = Amizade; 7 = Outros. 
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Neste bairro (escreva o 

nome) 
 

 
Outro bairro (escreva o 

nome) 
 

 
Outro bairro (escreva o 

nome) 
 

 
Outro bairro (escreva o 

nome) 
 

Outras cidades do Pará 
(escreva) 

Outra cidade do Brasil 
(escreva) 

51. Quantas casas são 
de parentes.... 
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 Códigos 54: 1. Amizade, 2. Colaboração de trabalho/mutirão; 3. Membros da mesma Igreja; 4. Fazer negócio; 5. Apoio para pouso e estadia; 6. Outros 
(Escreva) ____________________________________ 
 

 
55. Se tiver sítio, o que produz gera renda? (   ) sim     (   ) não    Quanto? 
 
56. Recebe ajuda de alguma instituição?  (   ) sim     (   ) não     Descrever: 
 
57. Achou bom aterrar as ruas? (   ) sim     (   ) não    (SOMENTE PARA O BAIRRO CARNAPIJÓ EM PONTA DE PEDRAS). 
Por que? 

52. Quantas 
casas/famílias de não 

parentes são chegadas 
e importantes para 

vocês? (Não parentes) 

      

53. Entre casas de 
parentes e não 

parentes, quantas 
vocês consideram 

como uma extensão da 
casa de vocês? 

      

54. Por que? 
Veja códigos 

     S 
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ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação  

Título do Projeto: A IMPORTÂNCIA DAS PEQUENAS CIDADES NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: CRESCIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
Pesquisador (a) Responsável: Sandra Maria Fonseca da Costa 
Equipe Executora: Ed Carlos dos Santos Valota e Nilton Carlos Rosa. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do Paraíba 
Telefones para contato: (12) 39471148 /  (12) 39471120 
Nome do Entrevistado: _________________________________________________________________ 
Idade: __________________________                       R.G.: _______________________________________ 
OBS.: Questionário aplicado APENAS ao chefe do domicílio 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa tendo como título “A IMPORTÂNCIA DAS PEQUENAS 
CIDADES NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: CRESIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS”, de responsabilidade 
da pesquisadora Sandra Maria Fonseca da Costa. 

Este projeto tem como objetivo estudar o crescimento urbano do município de Ponta de Pedras. É uma pesquisa importante porque 
pode auxiliar no entendimento do que é a cidade na Amazônia, quem é seu morador, a geração de recursos do município e as suas 
características urbanas, que poderia auxiliar a Prefeitura Municipal a estabelecer políticas públicas específicas que proporcionariam 
melhor qualidade de vida à população residente. 

Na cidade de Afuá (PA), serão aplicados questionários a 153 domicílios urbanos da cidade, com a aplicação ocorrendo de forma 
aleatória, ou seja, aplicado sempre na face de rua do setor censitário. Nesse tipo de pesquisa, o risco eminente ao entrevistado 
refere se a nossa relação com o (a) senhor(a) possa vir a ter em função dos questionamentos. Caso o (a) senhor(a) não se sinta à 
vontade para responder, ou continuar a responder, ao questionário, a entrevista será suspensa, ou mesmo cancelada, 
imediatamente, ao seu pedido. 

Esperamos, com essa pesquisa, poder auxiliar na elaboração de políticas que melhorem a qualidade de vida da população. Caso o (a) 
senhor(a) queira receber mais informações sobre essa pesquisa, a Professora Sandra Costa, ou qualquer membro dessa equipe 
(Viviana Mendes, Gustavo Montoia, Ed Carlos ou Juliano Vieira) que nos acompanha nesse levantamento (ou a própria), poderão 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba, protocolado sob o número 
______________, sendo o mesmo responsável por garantir e zelar pelos direitos do sujeito da pesquisa (Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba – Univap, pelo telefone (12) 3947 1111). Outrossim, queremos afirmar que o (a) 
senhor (a) não é obrigado a participar dessa pesquisa, não implicando essa decisão em qualquer prejuízo a sua pessoa. Caso opte 
por nos ajudar, garantimos o sigilo e a confidencialidade das informações geradas e a sua privacidade. Os dados obtidos com a sua 
ajuda só poderão ser utilizados de acordo com os objetivos dessa pesquisa. 

Eu, _________________________________________________. RG n︒  ______________________________ fui informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ponta de Pedras, _____________ de julho de 2014 

____________________________________________        ____________________________________________         

Nome e assinatura do entrevistado  Nome e assinatura do responsável por           obter o consentimento 
(graduado no mínimo) 

____________________________________________        ____________________________________________         

   Testemunha                 Testemunha 

Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido deve ser impresso, assinado, rubricado (em caso de mais de uma página) em duas vias, sendo uma entregue ao 
sujeito da pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador. 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação  

Título do Projeto: A IMPORTÂNCIA DAS PEQUENAS CIDADES NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: CRESCIMENTO URBANO, 
INFRAESTRUTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
Pesquisador (a) Responsável: Sandra Maria Fonseca da Costa 
Equipe Executora: Ed Carlos dos Santos Valota e Nilton Carlos Rosa. 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade do Vale do Paraíba 
Telefones para contato: (12) 39471148 /  (12) 39471120 
Nome do Entrevistado: _________________________________________________________________ 
Idade: __________________________                       R.G.: _______________________________________ 
OBS.: Questionário aplicado APENAS ao chefe do domicílio 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa tendo como título “A IMPORTÂNCIA DAS PEQUENAS 
CIDADES NA REDE URBANA DA AMAZÔNIA: CRESIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E POLÍTICAS PÚBLICAS”, de responsabilidade 
da pesquisadora Sandra Maria Fonseca da Costa. 

Este projeto tem como objetivo estudar o crescimento urbano do município de Ponta de Pedras. É uma pesquisa importante porque 
pode auxiliar no entendimento do que é a cidade na Amazônia, quem é seu morador, a geração de recursos do município e as suas 
características urbanas, que poderia auxiliar a Prefeitura Municipal a estabelecer políticas públicas específicas que proporcionariam 
melhor qualidade de vida à população residente. 

Na cidade de Ponta de Pedras (PA), serão aplicados questionários a 129 domicílios urbanos da cidade, com a aplicação ocorrendo 
de forma aleatória, ou seja, aplicado sempre na face de rua do setor censitário. Nesse tipo de pesquisa, o risco eminente ao 
entrevistado refere se a nossa relação com o (a) senhor(a) possa vir a ter em função dos questionamentos. Caso o (a) senhor(a) não 
se sinta à vontade para responder, ou continuar a responder, ao questionário, a entrevista será suspensa, ou mesmo cancelada,  
imediatamente, ao seu pedido. 

Esperamos, com essa pesquisa, poder auxiliar na elaboração de políticas que melhorem a qualidade de vida da população. Caso o (a) 
senhor(a) queira receber mais informações sobre essa pesquisa, a Professora Sandra Costa, ou qualquer membro dessa equipe 
(Viviana Mendes, Gustavo Montoia, Ed Carlos ou Juliano Vieira) que nos acompanha nesse levantamento (ou a própria), poderão 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIVAP – Universidade do Vale do Paraíba, protocolado sob o número 
______________, sendo o mesmo responsável por garantir e zelar pelos direitos do sujeito da pesquisa (Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba – Univap, pelo telefone (12) 3947 1111). Outrossim, queremos afirmar que o (a) 
senhor (a) não é obrigado a participar dessa pesquisa, não implicando essa decisão em qualquer prejuízo a sua pessoa. Caso opte 
por nos ajudar, garantimos o sigilo e a confidencialidade das informações geradas e a sua privacidade. Os dados obtidos com a sua 
ajuda só poderão ser utilizados de acordo com os objetivos dessa pesquisa. 

Eu, _________________________________________________. RG n︒  ______________________________ fui informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ponta de Pedras, _____________ de julho de 2014 

____________________________________________        ____________________________________________         

Nome e assinatura do entrevistado  Nome e assinatura do responsável por           obter o consentimento 
(graduado no mínimo) 

____________________________________________        ____________________________________________          

   Testemunha                 Testemunha 

Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido deve ser impresso, assinado, rubricado (em caso de mais de uma página) em duas vias, sendo uma entregue ao 

sujeito da pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador. 
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ANEXO C – COMITÊ DE ÉTICA 
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