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A discussão empreendida neste texto tem por base uma investigação realizada na 

cidade de Laranjal do Jari, região amazônica brasileira, estado do Amapá (CLARETO, 

2003). O estudo discutiu as imbricações entre a estrutura urbana e as relações sociais que 

nela se estabelecem. O presente texto está estruturado em três partes: Laranjal do Jari, na 

qual procuro apresentar a cidade, sob minha ótica de investigadora, discutindo sua 

localização, um pouco de sua história e sua estrutura urbana; A Investigação, na qual 

exponho os procedimentos adotados na investigação; e Espacialidades em Laranjal do 
Jari, busco discutir imagens produzidas para a cidade, por jovens e adolescentes que 

participaram da investigação, peculiaridades da localização espacial por entre pontes e 

passarelas, a produção de mapas e cartografias simbólicas na qual se evidencia a 

construção de espaços vivenciados em Laranjal e um mapeamento de relações sociais, com 

relevo para a questão da violência urbana na cidade. 

1. Laranjal do Jari 

Laranjal do Jari: sua localização. 

Laranjal do Jari situa-se na região ocidental do estado do Amapá, fazendo limites 

com Municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amaparí, Estado do Pará, 

Suriname e Guiana Francesa. Tornou-se município em dezembro de 1987. Sua área total é 

de 32.166,29 Km2, enquanto que a área da cidade, sede do município, é de 18,5 Km2. A 

população é de 25.033 habitantes dos quais 17.927 vivem na zona urbana2. 

O clima da região é considerado equatorial quente e úmido, com temperatura média 

anual em torno de 26º C. São marcadas duas estações: o verão, com menor incidência de 

chuvas, que acontece aproximadamente entre agosto e janeiro; e o inverno, na qual os 

índices de precipitação pluviométrica são bastante elevados, entre os meses de fevereiro e 

julho. 

                                                 
1 Universidade Federal de Juiz de Fora 
sclareto@faced.ufjf.br 
2Os dados populacionais são do levantamento do IBGE de 1997, mas a Prefeitura contesta estes 
dados informando que a população da cidade chega a 40 mil habitantes. Os demais dados 
quantitativos foram tomados de LARANJAL DO JARI, 1999. 
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Para se chegar a Laranjal do Jari há três maneiras, basicamente. A primeira delas, a 

mais rápida, porém de custo elevado, é o transporte aéreo: há vôos diários de e para 

Macapá e Belém. O ponto de partida e chegada é Monte Dourado, no Pará. Para se chegar 

ao destino, Laranjal, é necessário um transporte terrestre – o táxi é muito usado, inclusive o 

“táxi coletivo”3 – e, por fim, o transporte fluvial: a catraia ou voadeira4 é o mais comum, para 

transpor o rio Jari, numa travessia que não dura mais que um minuto. Um outro meio, é o 

transporte terrestre, que é muitíssimo limitado, uma vez que há apenas uma estrada – não 

pavimentada, de 265 Km - que dá acesso a Macapá. Porém ela fica praticamente 

intransitável durante quase a metade do ano, na época das chuvas5. Por fim, o meio mais 

usado, mais prático e barato da região: o transporte fluvial. Existem barcos que mantêm 

linhas regulares e chegam ao porto de Laranjal vindos de diferentes localidades: Macapá, 

Belém, Santarém... Para as mercadorias este é praticamente o único meio de transporte 

viável. 

O rio Jari é de vital importância para Laranjal, pois, além de ser eixo integrador é 

também, do ponto de vista simbólico, o eixo da vida da população da cidade, conforme 

argumentarei neste texto. O rio Jari nasce na Serra do Tumucumaque e desemboca no rio 

Amazonas. Tem seu regime de cheias ditado pelas condições climáticas da região e seu 

curso é tortuoso. Suas águas escuras banham cerca de 600 quilômetros de terras 

brasileiras. Ele faz parte da Bacia Amazônica e é o principal acidente geográfico que limita 

os estados do Pará e do Amapá. Antes um pouco de sua foz, a 80 quilômetros dela, 

encontram-se às suas margens, Laranjal do Jari, na margem esquerda, e Monte Dourado, 

na margem direita, justamente num ponto no qual o rio se estreita ao fazer uma curva bem 

acentuada, ficando com uma largura de aproximadamente 400 metros. É essa a distância 

que separa as duas concentrações populacionais. 

Laranjal do Jari: um pouco de sua história. 

Para compreender melhor a vida em Laranjal do Jari e a sua constituição urbana, é 

importante conhecer um pouco da história da ocupação espacial em Laranjal e, enfim, da 

própria história da cidade. A ocupação da região Laranjal do Jari teve início com holandeses 

e ingleses que, em busca de especiarias, subiam o rio Amazonas. O local fora praticamente 

                                                 
3Tanto em Monte Dourado como, principalmente, em Laranjal do Jari, o uso do táxi coletivo é 
bastante difundido. Os preços variam com a distância a ser percorrida e têm, em geral, valores 
próximos ao do ônibus urbano que, em Monte Dourado, inexiste e, em Laranjal, é pouco utilizado 
devido, sobretudo, à sua escassez. 
4Voadeira é o nome local dado para a catraia (que no Dicionário Aurélio significa “barco tripulado por 
um homem”). Trata-se de uma embarcação de alumínio com motor, usada para o transporte de 
passageiros e de mercadorias. Elas têm, geralmente, cerca de seis metros de comprimento e 
capacidade para doze passageiros. 
5Período de chuvas, ou inverno local, ocorre aproximadamente de fevereiro a julho. 
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esquecido pelos portugueses até que, em 1623, começou uma longa batalha para expulsar 

os estrangeiros. Padres jesuítas e franciscanos tiveram um forte envolvimento na ocupação 

da região, fundando conventos e catequizando indígenas. Também os nordestinos 

desempenharam aí importante papel, sobretudo no auge do ciclo da borracha, entre 1872 e 

1920. 

Inicialmente, a mais importante atividade econômica da região era a extração de 

borracha, que começou a declinar entre 1907 e 1920. A coleta da castanha e a pecuária 

começaram, então, a ganhar força. O cearense José Júlio de Andrade, coronel da Guarda 

Nacional, foi considerado, desde em 1896, aos 28 anos de idade, o maior comerciante da 

região do Jari (LINS, 1997). Segundo Sautchuk, esse cearense teria sido um aventureiro 

que logo se mostrou hábil na técnica de ludibriar os caboclos da região: comprava 

mercadorias na cidade de Belém e levá-as de barcos, trocando-as com as populações 

ribeirinhas mais afastadas por castanhas e outros produtos de extração ou plantio. Nestes 

seus negócios, foi se apossando de terras ao longo do Jari e seus afluentes. 

Esta prática, de trocar mercadorias por castanhas e outros produtos extraídos da 

mata, ainda hoje se mantém, como nos contam seu João e dona Creuza (SO NE-23) 6, que 

moram em residência isolada perto da Comunidade de São José. Ele diz que coleta a 

castanha e vende para um “marreteiro de Jarilândia”, que vem de barco (o nome do barco é 

“Milagre de Deus”). Deste homem eles compram as mercadorias que não conseguem 

produzir - como café e açúcar. Eles reclamaram que os preços das mercadorias estavam 

muito altos e o da castanha, muito baixo, naquele ano. 

Na verdade, o que ocorre é que as pessoas que moram isoladamente às margens do 

Jari vivem na base da troca de mercadorias, uma vez que não têm opções de venda de 

seus produtos nem de compra dos artigos que necessitam, ficando à mercê dos 

“marreteiros”. Se hoje o coronel José Júlio ainda fosse vivo e exercesse as mesmas práticas 

comerciais de outrora, é provável que recebesse também o título de marreteiro. 

Mas voltemos ao poderoso Coronel que, além de comerciante ou marreteiro, era 

também um forte político da região, chegando a ser senador estadual do Pará. Após 

algumas mudanças no cenário político nacional e local, José Júlio 

vendeu suas propriedades a um grupo de oito portugueses e dois 

brasileiros, que formaram a Empresa de Comércio e Navegação Jari 

                                                 
6 Este símbolo estão sendo usados para identificar as Notas Expandidas de Campo, que vêem com 
a identificação do pesquisador que a produziu – as primeiras letras do prenome – e o número da nota 
que está sendo usada. Isso facilita o acesso ao material constante do Banco de Dados da Pesquisa. 
Exemplo: ED NE-03 significa que a idéia ou citação em destaque se refere à nota expandida de 
número 03, da pesquisadora Edna. Continuarei usando esses códigos ao longo deste texto. 
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Ltda., registrada na Junta Comercial do Pará em 19 de agosto de 

1948. Em 1967, esta empresa, já com o nome de Jari Indústria e 

Comércio de Navegação S/A, foi adquirida pela Entrerios Comércio 

e Administração Ltda., a empresa holding do grupo Ludwig no 

Brasil, e passou a se chamar Jari Florestal e Agropecuária Ltda 

(SAUTCHUC, 1979, p. 16). 

 É neste momento que a região passa a ser cenário de uma das mais controvertidas e 

extravagantes iniciativas empresariais do país, ou ao menos da região amazônica. Trata-se 

do mega empreendimento industrial do empresário norte americano Daniel Ludwig: o 

“Projeto Jari”. A imprensa nacional documentou fartamente toda a história do projeto, desde 

a aquisição pelo americano de uma grande porção de terras na região, até a compra da 

indústria, recentemente, no ano 2000, pelo empresário Sérgio Amoroso, do Grupo Orsa. 

 No ano de 1967, incentivado pela política de modernização7 do governo militar, 

Ludwig estabelece-se na região do Jari, levando consigo toda a tecnologia disponível para a 

implementação de uma indústria de celulose que colocaria o Brasil competindo de igual para 

igual com as grandes empresas internacionais da área. 

A imprensa estampou no empreendimento ares de mito ao louvar exaustivamente o 

corajoso empresário norte americano e os tantos benefícios que seu empreendimento traria 

para o Brasil, entre eles: a industrialização, a ocupação “racional” da floresta amazônica, 

além da abertura de caminhos para novas tecnologias. A região da floresta amazônica era, 

então, ainda praticamente inabitada, uma região de segurança nacional; esse foi também 

um fator que colaborou com a mitificação de Ludwig e seu empreendimento. 

A área, de propriedade particular, é gigantesca, estando próxima à de um país como 

a Bélgica. Além da área colossal, outros itens aparecem com dimensões monumentais: 

Ludwig era considerado o homem mais rico do mundo; o investimento financeiro, assim 

como o tamanho da usina de celulose, foram citados como os maiores do planeta; o maior 

arrozal do mundo deveria ser cultivado dentro dos limites do Projeto; e também uma das 

maiores reservas de caulim do planeta – minério usado na fabricação de papéis – estava na 

área do Projeto. Por se tratar de uma propriedade particular, tudo no Projeto Jari era 

cercado de um certo mistério: para qualquer circulação na propriedade era necessária a 

autorização de seu dono. 

                                                 
7Política de modernização refere-se aqui à política de incentivo à ocupação da região amazônica 
pelo governo militar: o progresso econômico da região – e, na verdade, de todo o país - deveria 
levar o Brasil a sair da sua condição de país subdesenvolvido. A era do “este é um país que vai prá 
frente...” Esta política de “colonização da Amazônia” teve início bem antes deste período ao qual estou 
me referindo (1964-1985). Entretanto, no que se refere à região do Jari do período é definitivamente 
marcante. 
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A propriedade particular, com suas leis e condutas, começa a funcionar, segundo 

setores mais críticos da imprensa, como um país independente dentro do Brasil; uma 

ameaça à soberania nacional. Em 1978, a crítica, principalmente às condições sociais que 

envolvem o projeto, cresce muito: são denunciados trabalhos semi-escravos dos 

funcionários da empresa e das empreiteiras contratadas para o desmatamento da floresta; 

surge, “do dia para a noite”, aquilo que a imprensa noticia como uma “favela”, o “Beiradão”, 

que posteriormente se tornaria Laranjal do Jari. 

O que parece ocorrer com o início da movimentação em torno do Projeto Jari, é que 

muitos trabalhadores começam a se dirigir para a região em busca de trabalho. Muitos 

foram atraídos por promessas de emprego e melhor qualidade de vida: o eldorado 

amazônico. Muitos trabalhadores seriam necessários para dar início ao mega 

empreendimento. 

Para abrigar os funcionários da empresa Jari, é construída, a partir de 1967, no 

estado do Pará, uma “vila”, que hoje recebe o nome de Monte Dourado. A infra-estrutura de 

Monte Dourado, assim como as condições gerais de habitação e regras de convivências 

eram ditadas pela empresa. O estilo norte americano na arquitetura é muito presente. Na 

vila havia um comércio local relativamente forte, uma vez que deveria abastecer a todos os 

funcionários e suas famílias. 

Existem diferentes versões para as origens de Laranjal do Jari, mas todas 

concordam que o surgimento da cidade estaria atrelado ao empreendimento do empresário 

americano Ludwig e a Monte Dourado8. Assim, o início da ocupação daquele espaço às 

margens do Jari teria acontecido como opção para aqueles que haviam se deslocado para a 

região em busca de emprego e melhores condições de vida. Como não havia emprego para 

todos, muitos, sem condições de voltarem para seus locais de origem, acabavam ficando e 

ocupando um local à beira do rio Jari para habitar temporariamente, na margem oposta a 

Monte Dourado, no estado do Amapá (antigo Território do Amapá), em terras que 

pertenciam a Ludwig e seu Projeto. Outro fator que se somaria a esse teria sido a perda de 

emprego, sobretudo quando o empreendimento começa a se mostrar pouco eficiente do 

ponto de vista empresarial e financeiro. 

Entretanto essa ocupação não era vista com bons olhos pela Jari, já que se tratava 

de suas terras e era prenúncio de problemas. A população local conta das dificuldades que 

enfrentaram no início desse processo: casas eram destruídas e incêndios criminosos 

cometidos. 

                                                 
8É importante deixar claro que a região já era habitada. Entretanto, não havia, ainda, um aglomerado 
urbano (existiam algumas “vilas” que hoje pertencem ao município, como, por exemplo, a Vila Santo 
Antônio da Cachoeira, conhecida hoje também por Comunidade da Cachoeira). 
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Outro fator que teria incentivado a constituição de Laranjal teria sido a construção de 

Monte Dourado, no sentido de que aquela construção teria propiciado um alavancamento 

das condições de comércio. Para comerciantes de Laranjal, a cidade teve seu nascedouro 

nas práticas comerciais locais. De toda forma, a ocupação da área deu-se de maneira 

desordenada, segundo afirma, e cresceu muito rapidamente. 

Outro fator que influenciou o nascimento de Laranjal está associado à criação de 

uma área de prostituição para atender aos trabalhadores da empresa. Chamada de “Zona 

Franca do Juraci” ou “Brega do Juraci”, ficava do lado do Pará, onde hoje é o Balneário 

Riacho Doce, perto de Monte Dourado. Lá havia a “casa de mulheres”, as chamadas 

“mulheres solteiras”. Segundo dona Teka (SO NE-40), Juraci Valente era o dono do “Brega” 

e traficava mulheres que vinham de Belém, Macapá... Segundo ela, as mulheres eram 

espancadas por ele, que só trabalhava com meninas novas. As mulheres eram prisioneiras, 

pois a única maneira de sair de lá era pelo rio. O nome “Brega” vem, segundo se conta 

localmente, do uso, pelos homens, de calças largas apelidadas de “bregas”9. Eram essas as 

roupas com as quais se arrumavam para ir ver as mulheres “solteiras”. As mulheres que 

moravam no “Brega” só podiam ir ao Beiradão (que estava se iniciando como ocupação 

urbana) para serem atendidas pelas parteiras e costureiras (LA NE-28). 

Esta versão se reveste de plausibilidade quando se pensa que na região o número 

de mulheres era muito limitado, desde o início da sua ocupação, passando pelos “tempos 

dos portugueses” até chegar na época do Projeto Jari10. Os homens que se deslocavam 

para lá a fim de conseguirem empregos, não levavam suas mulheres devido às condições 

gerais de vida e moradia. Segundo Lins (1997), as mulheres eram tratadas, na região, como 

mercadorias que poderiam ser trocadas ou vendidas11. Somente no ano de 1970, com a 

construção de alojamentos mais confortáveis, é que se começou a admitir mulheres como 

funcionárias da Jari. 

Laranjal do Jari: sua estrutura urbana. 

A estrutura urbana da cidade de Laranjal do Jari, como um todo, é formada por três 

regiões distinguíveis – seco, beira e alagado - nas quais se desenvolvem diferentes relações 

                                                 
9A palavra “brega” tem outras origens indicadas fora daquela região. Por exemplo, conta-se que em 
Recife havia uma rua chamada Padre Nóbrega, que era zona de prostituição. As pessoas se referiam 
ao local como Nóbrega, que aos poucos se transformou em brega. 
10Ainda hoje, segundo dados do IBGE, há cerca de dois mil homens a mais que mulheres no 
município. 
11Essa prática, infelizmente, não ocorre somente em Laranjal, mas foi, e ainda é, comum em diversas 
localidades do Brasil, em especial nas regiões Norte e Nordeste. 
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sociais. No seco, as casas são quase sempre de madeira e distribuídas em quadras12; na 

beira e no alagado, a estrutura é totalmente diferente: não existem quadras, quase não 

existem ruas, propriamente. As casas estão dispostas em passarelas ou pontes e becos. A 

maioria das casas não possui números que as identifiquem e as passarelas, por sua vez, 

também não recebem uma nomenclatura explicitada em placas ou qualquer outro tipo de 

artefato que possa identificá-las. De mais a mais, a mesma passarela é, às vezes, 

conhecida por diferentes nomes. Em contrapartida, há casos em que uma passarela se 

bifurca ou dá acesso a outras passarelas e becos e todas recebem o mesmo nome. Os 

nomes das passarelas quase nunca possuem registro na Prefeitura local. Além disso, as 

casas são “atrepadas”, ou seja, amontoadas umas muito próximas às outras, sendo que 

barulhos, sons e falas, assim como olhares e odores, não encontram muitas barreiras. É 

comum que as janelas e portas tenham suas aberturas voltadas para as passarelas, ou para 

janelas e portas de outras casas, e ficam sempre abertas13, não conferindo qualquer tipo de 

privacidade para seus moradores. A vida privada é, quase sempre, pública, nestas regiões. 

A partir de agora, ao falar de laranjal, estarei me referindo às regiões beira e alagado (à qual 

me referirei, muitas vezes, simplesmente como beira). 

A sensação primeira que se tem ao andar em suas “ruas” - que são, na verdade, 

pontes, passarelas ou trapichos, construídos sobre palafitas, como um transitar por sobre o 

rio - é de desequilíbrio, de insegurança, de instabilidade. Entretanto, passada a primeira 

sensação, vai-se percebendo que as passarelas são construções sólidas e que a estrutura 

que as mantém é segura. A falta de manutenção, no entanto, faz com que, em diversos 

pontos dessas “vias públicas”, ocorram problemas: são tábuas soltas, quebradas ou, 

simplesmente, ausentes. Além disso, em diversos trechos, um movimento lateral da 

passarela, combinado com um movimento longitudinal contribui para desestabilizar os 

passos. Isso sem contar que longos trechos das passarelas se constituem de nada mais que 

uma ou duas tábuas soltas, sobre as quais há que se passar, se se deseja continuar 

adiante. Não há qualquer apoio para as mãos que possa inspirar confiança ou estabilidade 

na travessia. A passarela Principal, na sua parte mais central – que inclui o Centro, o bairro 

Três Irmãos e início do Santarém – encontra-se em melhores condições de conservação e 

tem cerca de uns dois metros de largura. Nos trechos menos centrais, porém, nos quais a 

falta de manutenção é mais visível, esta largura chega a ser reduzida a uns vinte ou até dez 

centímetros. 

                                                 
12É interessante observar que muitas das habitações da região Seca são construídas sobre palafitas. 
Isso se deve, creio, além do hábito de assim se viver, ao re-aproveitamento de construções da beira: 
as pessoas ao se mudarem da Beira para o Seco levam consigo suas casas que são, novamente, 
montadas. 
13Na verdade, nas áreas mais populosas (como Malvinas e Santarém) muitas vezes não existem 
propriamente portas e janelas (sobretudo janelas): o que há é simplesmente o espaço vazio destinado 
à colocação da porta ou janela. É apenas uma passagem. 
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A manutenção das “vias públicas” é feita, segundo informação de moradores, pela 

própria população local. Eles afirmam que não recebem qualquer ajuda da prefeitura para 

manter as pontes e passarelas em condições de trânsito. Talvez isso explique o fato de que 

nas regiões onde há comércio mais intenso as vias sejam melhor cuidadas. Em 

contrapartida, nas regiões mais afastadas a situação de alguns trechos é verdadeiramente 

crítica. É interessante observar também que as passarelas, pontes e becos são construídos 

pelos próprios moradores e representam quase que a totalidade das “vias públicas” na 

Beira. Além delas, existem algumas ruas, construídas sobre aterros, que são, essas sim, 

construídas e mantidas pelo poder público local. 

O acesso às casas, comércios, igrejas e escolas, a partir da passarela Principal, dá-

se por meio de pontes mais estreitas que são chamadas de becos. Ao se entrar nas 

construções (casas, comércios etc), sente-se, na maioria das vezes, conforto, segurança e 

amparo. Pude observar, também, que o conforto de algumas moradias vai para além da sua 

construção estável: são amplamente equipadas com aparelhos eletrodomésticos, móveis, 

tapetes, cortinas e o indispensável, naquela região, ar condicionado. 

Sob as casas e pontes, há um acúmulo muito grande de lixo que fica boiando nas 

águas, ou apoiado no fundo do rio (a exceção é a vizinhança de Samaúma, onde 

praticamente não se vê lixo acumulado). Em alguns pontos, não raros, não é possível 

visualizar as águas: é um rio de lixo. Isso é ainda mais forte nas regiões alagadas, nas quais 

a água fica praticamente parada. A natureza do lixo é a mais diversa possível: desde 

carcaça de animais até móveis e colchões, passando por plásticos, vidros e papéis. Nos 

locais em que a água já “secou”14, o lixo é mais visível e o mau cheiro exala mais 

intensamente. Alguns moradores contam que no período da seca, no verão, o odor é ainda 

maior. Além disso, todo o esgoto doméstico é despejado diretamente nas águas do rio e dos 

lagos, inclusive o esgoto sanitário. 

A água do rio é usada para o banho, para lavar as roupas e os utensílios de cozinha. 

Algumas vezes, para cozinhar e, até, para se beber. É comum encontrar pessoas retirando 

água do rio utilizando galões, latas ou panelas As crianças brincam no rio e esta parece 

constituir-se a brincadeira preferencial dos pequenos moradores do local. 

O transitar de pedestres na área de comércio é muito intenso, sobretudo aos 

sábados que é quando existe maior oferta de produtos hortigranjeiros, o que atrai um maior 

número de pessoas para as compras, inclusive de Monte Dourado. Neste dia, o número de 

vendedores ambulantes, que a população local denomina de marreteiros, é muito grande. 

                                                 
14Como estou descrevendo a cidade logo após uma grande enchente, existem pontos nos quais a 
água ainda está bastante acumulada, em outros, no entanto, já houve o escoamento das águas. A 
população local se refere a estes pontos como locais onde a “água secou”. 
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Eles se instalam pelas passarelas, com seus carretos, nos quais vendem de tudo: frutas da 

região (manga, cupuaçu, açaí, castanha do Pará, banana, laranja), muitos temperos, 

farinha de puba15, tapioca16. Uma profusão de cheiros e cores! Além dos marreteiros, as 

lojas ficam todas abertas e os açougues expõem seus produtos: uma forte mistura de 

cheiros. Das lojas e carretos vêm músicas, em alto tom, para atrair a freguesia, ou apenas 

para divertir os transeuntes: o Brega17 e o Zouk Love18 são os predominantes. Assim, sons 

e cores, cheiros e sabores se misturam para compor essa ambiência tão própria da região 

norte do país, tão singular em Laranjal. 

As pessoas caminham sem pressa pela passarela parando para comprar algo ou 

olhar a mercadoria exposta. O mercado de peixe fica cheio e, segundo moradora de Monte 

Dourado, é neste dia que é possível encontrar o peixe mais fresco. Mais cheiros... mais 

cores. 

O calor é forte, mas as pessoas parecem não ser abaladas pela temperatura e 

circulam por entre os carretos, mercadorias, crianças, bebês em seus carrinhos... A vida 

parece não ter pressa! A música impõe um ritmo tropical, forte, acelerado, mas, 

paradoxalmente, manso e preguiçoso. 

Apesar de todas as dificuldades observadas e apontadas pelos próprios moradores, 

parece existir uma forte resistência ao apelo para abandonarem aquele local, às margens do 

Jari. Existe um certo movimento do poder público local no sentido de fazer a transferência 

das pessoas que moram na Beira e no Alagado, para regiões secas da cidade. Nas falas de 

moradores locais, a resistência em relação a esta transferência está associada a três 

fatores, basicamente, segundo pude perceber: ao apego ao seu local e aos seus pertences; 

à afetividade criada com a vizinhança, parentes e amigos que vivem próximo, às vezes 

muito próximos e à proximidade com o rio. 

                                                 
15Farinha de puba é um alimento muito usado pela população da região. Trata-se de uma farinha 
feita de uma mistura de mandioca amolecida, por ter ficado de molho, e mandioca dura. Ela é bem 
grossa, granulada. 
16Tapioca é um prato típico do norte e nordeste brasileiro. É feito de massa de mandioca. 
17O Brega difundido naquela região diferencia-se muito daquele estilo “brega” que tem, atualmente, 
em Reginaldo Rossi seu representante mais conhecido. Trata-se do “Brega Paraense” ou, como seus 
representantes estão preferindo denominá-lo, do “Calipso”. Segundo Pressler, as diferenças são assim 
marcadas: “muito swing, solos de guitarras, sintetizadores e utilização de novas tecnologias 
disponíveis no mercado” (PRESSLER, s/d). 
18O Zouk Love é um ritmo bem tropical muito conhecido no Pará: “O Zouk - que significa festa - é 
uma dança praticada no Caribe, principalmente nas ilhas de Guadalupe, Martinica e San Francisco, 
todas de colonização francesa. Já o Zouk praticado no Brasil difere daquele que se vê no Caribe, 
assim como da própria Lambada, pois entre nós sofreu influência de outras formas de dança. O Zouk 
é dançado com movimentos contínuos, que resultam num passeio em liberdade melódica, com 
respiração nas pausas. Sua musicalidade e ritmo ensejam o romantismo e a amizade, fortalecendo um 
dos mais gratificantes prazeres da vida, que é dançar” (http://www. 
amazonmusic.com.br/ritmos/ritmos.cfm?pcd_ritmo=6). 
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A estrutura urbana de Laranjal tem suas bases na ocupação espacial sem 

planejamento. Não há saneamento básico nem coleta de lixo na Beira. Os dejetos 

sanitários são jogados diretamente no rio (no Seco, o esgoto corre a céu aberto). A questão 
do lixo é de grande visibilidade: todo o lixo é jogado diretamente no rio, na Beira, ou 

amontoado por todos os lados, nas outras regiões. A água tratada chega a apenas 40% da 

população, segundo dados oficiais do governo estadual do Amapá. Na Beira, existem 

apenas algumas poucas torneiras com água tratada espalhadas ao longo da passarela 

Principal, de uso coletivo. A maioria delas são clandestinas, e isso pode significar que a 

água, mesmo sendo tratada, pode sofrer contaminação. Água encanada dentro de casa só é 

encontrada em algumas áreas do Seco. 

No que se refere à Educação e à Saúde, a situação é ambígua. Apesar de haver 

escolas de ensinos Fundamental e Médio, das redes municipal, estadual e particular, elas 

não possuem registro no Conselho Estadual de Educação (há a exceção de uma escola 

particular). Não podem, portanto, expedir documentação para os alunos, mas somente uma 

declaração de conclusão de curso. Existe, na cidade, um campus avançado da Universidade 

Federal do Amapá que atende, fundamentalmente, à formação de professores. Os cursos 

são oferecido em módulos, que funcionam durante o período das férias escolares. Com 

relação à Saúde, apesar de haver um hospital recém inaugurado, em um prédio grande e 

aparentemente bem construído, não há profissionais qualificados para trabalhar nesta área, 

e o hospital não está equipado para atender adequadamente à população, que acaba tendo 

que recorrer ao hospital de Monte Dourado, no Pará. 

Além disso, a região sofre grande incidência de malária. Na zona rural, a presença 

da malária é uma constante. Na urbana, a doença se concentra na vizinhança de Samaúma. 

Segundo agentes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a região da Samaúma é a de 

maior número de casos da doença em todo o Município de Laranjal do Jari (SO NE-03). Nos 

períodos de chuva e nos pós-enchentes, o perigo de contaminação aumenta, uma vez que o 

mosquito transmissor se reproduz em água limpa e parada e no rio, em locais de remanso. 

Os processos de combate ao mosquito, utilizados pela FUNASA, são: a borrifação de 

veneno e a exalação de fumaça, além de indicarem que a população evite se expor ao 

mosquito a partir do horário do pôr do sol. Entretanto, a população local tem outras 

explicações para a doença e, na maioria das vezes, esta explicação está associada à água 

suja do rio: o contágio se daria pela sua ingestão. Segundo seu Raimundo (SO NE-07), 

“esse pessoal que pega malária não tem preconceito de tomar água do rio”. 

A questão da segurança pública é também muito problemática em Laranjal, cuja 

população considera os índices de violência muito altos. Há muitas gangues de jovens que, 

ao rivalizarem-se, provocam muitos conflitos, inclusive com mortes; a violência doméstica 

também parece ser um problema. Apesar disso, praticamente não há policiamento. Há 
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apenas uma unidade policial para atender a toda a população da sede do município. As 

armas de uso mais comum são as facas e os cem ou terçados19. É muito comum que os 

jovens apresentem cicatrizes pelo corpo: marcas que comprovam a violência constante com 

o uso de armas brancas. 

O comércio local é muito intenso, sobretudo na passarela Principal. São casas de 

comércio como supermercados, lojas de tecidos e armarinhos, farmácias, confecções, 

açougues, lojas de roupas prontas, fábricas de móveis de madeiras, entre outros. Existe, 

ainda, um grande número de pequenos comércios chamados de baiúca, cuja maioria 

funciona informalmente, sem possuir alvará de funcionamento. Não existe horário fixo de 

funcionamento do comércio, inclusindo as empresas maiores. 

Paradoxalmente, apesar de todo esse comércio intenso que atende, inclusive, Monte 

Dourado, não há serviço bancário, na cidade. Para se ter acesso a um banco é necessário 

se dirigir a Monte Dourado. Os comerciantes acabam tendo grandes dificuldades, uma vez 

que as compras com cheques ficam muito limitadas. Por isso, precisam se deslocar para 

Monte Dourado com grande freqüência para se utilizarem do serviço bancário, o que 

representa perda de tempo e gastos com transporte. 

As condições de emprego e trabalho também estão muito ligadas a Monte 

Dourado. Fora do comércio local – informal e formal – e prestação de serviços, a população 

de Laranjal vê suas possibilidades de emprego restritas à Jarcel e ao pequeno comércio de 

Monte Dourado. O emprego como doméstica em residências de Monte Dourado representa 

quase que a totalidade de oportunidades de trabalho para mulheres de Laranjal. 

Existem outras atividades econômicas no município: a agricultura de subsistência, o 

extrativismo vegetal (andiroba, copaiba e Castanha do Pará20). As atividades industriais são 

praticamente inexistentes. Não há qualquer grande indústria situada no município. Existem 

cooperativas de destaque na cidade, a mais estruturada delas parece ser a Cooperativa 

Mista de Extração Vegetal dos Agricultores de Laranjal do Jari (COMAJA). Nesta 

cooperativa funciona uma usina de beneficiamento da Castanha do Brasil. A cooperativa 

trabalha também com outros produtos como o açaí, a mandioca e o cupuaçu. 

Estas são informações mais quantitativas que dão uma noção, de longe, de como 

pode ser a vida em Laranjal do Jari. Mas, e chegando lá, estando em Laranjal, caminhando 

por suas passarelas, sentindo seus cheiros, ouvindo seus sons... 

                                                 
19Terçado é um facão de grandes proporções, muito usado pelas gangues. 
20A Castanha do Pará é hoje mais conhecida como Castanha do Brasil, para fins de exportação. 
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2. A investigação. 

A investigação de campo, de cunho etnográfico, foi desenvolvida em duas etapas: na 

primeira, fui membro de uma equipe multidisciplinar, composta por quinze investigadores; na 

segunda, desenvolvi, com maiores especificidades, minha investigação acerca de 

espacialidades. 

Num primeiro momento, meu envolvimento nesta investigação se deu quando o 

núcleo de pesquisa no qual atuo, o Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e 

Tecnologia (NEC), da Universidade Federal de Juiz de Fora foi convidado, através de um de 

seus grupos de pesquisa, o Grupo de Pesquisa e Estudos Qualitativos (GRUPESQ), a 

realizar um Estudo Exploratório na região de Laranjal do Jari. O convite partiu da 

Fundação Orsa, que havia assumido a empresa há pouco tempo. O objetivo do estudo era, 

ao buscar compreender as realidades cotidianas do povo de Laranjal, lançar luz sobre as 

possibilidades de elaboração e execução de projetos sociais junto às comunidades da 

cidade, compromisso assumido pelo Grupo Orsa quando da aquisição do Complexo Jari. 

Assim, em abril de 2000, o grupo, formado por dezessete pesquisadores21 de 

diferentes áreas do conhecimento – fotografia, antropologia, educação, educação 

matemática, geografia, biologia, educação especial, psicopedagogia, educação física e 

saúde –, iniciou um estudo exploratório acerca de Laranjal do Jari e região. Entre nós não 

havia qualquer um que já conhecesse aquela região amazônica. 

Antes do deslocamento para campo, tivemos acesso aos resultados da pesquisa 
documental na imprensa sobre o Projeto Jari, desenvolvida por um dos membros da 

equipe22, envolvendo documentos da década de 70 até os dias atuais. A pesquisa foi 

realizada na imprensa brasileira e internacional e cobriu revistas como Visão, Movimento, 

Pasquim, Veja, Isto É, e jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Liberal 

do Pará, Gazeta Mercantil; entre outros títulos internacionais, o Herald Tribune. Em síntese, 

o “Beiradão” como é tratada pejorativamente Laranjal, é considerada a “maior favela fluvial 

do mundo”. 

Posteriormente, tivemos acesso à documentação fotográfica realizada pelo 

fotógrafo23 da equipe. A partir de duas mil e quinhentas fotos, estabelecemos um contato 

com a imagem da cidade. Tudo parecia instigador e, às vezes assustador: muitas crianças 

                                                 
21A coordenação do projeto de pesquisa (envolvendo a investigação de campo, a documental e a 
documentação fotográfica, além das produções de relatórios e outras formas de comunicação da 
pesquisa) coube ao prof. Dr. Roberto Alves Monteiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
22A pesquisa documental na imprensa foi desenvolvida pelo antropólogo Marko Synésio Alves 
Monteiro. 
23 Roberto Dornelas. 
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foram fotografadas brincando no rio Jari, correndo por passarelas, sorrindo, cuidando de 

outras crianças; havia muito lixo por todos os lados, em baixo das palafitas e das 

passarelas; o comércio de frutas, verduras, legumes, peixes e carnes acontecendo sobre as 

pontes e passarelas... Enfim, uma cidade inteira vivendo sua vida sobre as águas do rio Jari: 

uma cidade que é a própria imagem da terceira margem24. Essas imagens foram 

imprimindo uma primeira visão, um primeiro olhar sobre essa que seria a cidade com a qual 

estaríamos convivendo nos dias seguintes. 

Para realizarmos a investigação de campo do Estudo Exploratório, a cidade de 

Laranjal foi dividida em treze áreas que chamamos de vizinhanças. As vizinhanças são 

áreas próximas, com algumas características comuns e têm as fronteiras menos rígidas que 

os bairros, estruturados como tais. Sendo assim, uma vizinhança compreendia, às vezes, 

um ou mais bairros, outras, partes de bairros, ou ainda regiões não estruturadas como 

bairros. 

A intenção primeira da investigação de campo foi o estudo das teias de relações 

sócio-culturais nas quais se dá a experiência de vida. Em especial, o grupo buscou 

compreender a organização da comunidade no espaço. Como o período no qual essa 

investigação de campo se realizou foi precedido de uma grande enchente, sem precedente 

conhecido entre os moradores, o foco da atenção acabou se voltando para os aspectos 

organizacionais da comunidade em relação às perdas, desajustes e recomeços referentes à 

grande cheia. 

A estratégia de pesquisa adotada foi, prioritariamente, a visita domiciliar. A idéia 

era viver o cotidiano local, convivendo com seus moradores, a partir do núcleo domiciliar. 

Assim, diariamente visitávamos domicílios, entrevistávamos moradores e procurávamos 

conhecer o entorno domiciliar. As entrevistas, não-estruturadas, foram gravadas. Além 

disso, acontecimentos cotidianos que presenciávamos, mesmo fora daquilo que estávamos 

chamando de visita domiciliar, eram observados, registrados e realizadas entrevistas in loco. 

Cada um desses acontecimentos, entrevistas e visitas, eram registrados em forma de Notas 

de Campo. Essas notas eram expandidas, ou seja, acrescidas de detalhes, reflexões e 

comentários e se tornavam as Notas de Campo Expandidas (NE). 

Contamos, ao longo da investigação de campo, com o apoio de um grupo de 

estudantes locais, jovens e adolescentes, que nos acompanhou em nossa exploração do 

espaço físico. Cada um de nós pôde contar com um desses estudantes que nos auxiliaram 

como guias e como informantes. O contato mais próximo com estes jovens nos trouxe a 

realidade de vida local mais à porta, de maneira mais imediata. 

                                                 
24 Metáfora tomada livremente de Guimarães Rosa (1985 [original 1962]). 
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O banco de dados do estudo realizado por essa equipe foi disponibilizado para o 

uso de todos os seus membros. Dele constam, além do Relatório, coletânea de documentos 

da imprensa no período de 1970/2000 que compôs a investigação documental; duas mil e 

quinhentas fotos, da documentação fotográfica; e quatorze volumes de Notas de Campo 

Expandidas produzidas pelos pesquisadores, além de um relatório da investigação 

(MONTEIRO, 2000). 

A segunda etapa da pesquisa de campo foi desenvolvida em fevereiro de 2001. 

Basicamente, o primeiro momento da investigação serviu de contato inicial, delimitação e 

aprofundamento da questão de pesquisa e a investigação se concentrou mais em aspectos 

gerais do cotidiano, dos modos de ser e de viver em Laranjal. Enfim, uma composição de 

uma rede de significados a partir da qual comecei a tecer minhas interpretações. No 

segundo momento, com a questão mais claramente posta - Como, ao viver sobre o rio, 
adolescentes e jovens de Laranjal do Jari descrevem seu espaço urbano, dão 
significado a essa descrição e produzem uma imagem para esse espaço? –, elaborei 

estratégias de investigação que deveriam privilegiar, por um lado, o diálogo entre os 

participantes, tendo como foco de diálogo a cidade de Laranjal do Jari e o viver naquele 

espaço urbano; e, por outro lado, a fala dos participantes em relação à cidade. 

Para dar início ao processo, contei com os jovens e adolescentes com os quais havia 

convivido na primeira etapa da investigação: o grupo de estudantes que nos acompanhou 

durante nossas atividades. Eles foram convidados a participar da investigação e foi 

solicitado a eles que levassem amigos e colegas que pudessem e desejassem participar. A 

resposta foi pronta e assim organizamos grupos, de no máximo cinco pessoas, para realizar 

as atividades investigatórias. 

Foram realizadas entrevistas não estruturadas com 15 jovens e adolescentes. As 

entrevistas ocorreram, em duas etapas: em pequenos grupos, com conversas acerca da 

cidade, com produção de desenhos e mapas de localização e referenciais; 

individualmente, visando ao aprofundamento de questões levantadas durante a entrevista 

coletiva. As entrevistas foram gravadas e filmadas. Além dos jovens e adolescentes, foram 

entrevistados alguns adultos, além de conversas informais (não gravadas) com moradores 

locais, como trabalhadores do comércio informal, catraieiros, cabeleireiros, professores. 

Também houve uma entrevista não estruturada, gravada, com os dois carteiros da cidade 

que nos auxiliaram na discussão em torno de endereçamentos e localização. 

Nas entrevistas coletivas, os participantes foram solicitados a elaborar, 

individualmente, dois tipos de representações gráficas ou representações pictóricas: um 

desenho que representasse, para ele, Laranjal do Jari; outro, um mapa esquemático, em 
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forma de croqui25, da cidade ou de parte dela. Após essa elaboração, a entrevista tinha seu 

momento verdadeiramente coletivo no qual os participantes eram incentivados a 

desenvolver descrições, interpretações e comentários acerca dos desenhos e mapas 

esquemáticos desenvolvidos por ele e pelos colegas, socializando suas idéias, explicações 

e interpretações com os demais. As trocas de informações, assim como interpretações 

cruzadas, foram importantes na tentativa de produção de imagens coletivas para a cidade. 

Naquele momento, cada participante foi incentivado também a procurar destacar, no mapa, 

a casa onde mora e um trajeto para se chegar até ela. Vários outros trajetos apareceram 

durante as entrevistas e foram indicados nos mapas. O objetivo era discutir os processos 

de orientação desenvolvidos pelos participantes. 

Para os desenhos e os croquis, foi pré-estabelecido o uso de cores. Foi colocado à 

disposição de cada participante um conjunto de seis lápis das seguintes cores: vermelho, 

verde, amarelo, azul, laranja e preto. O objetivo do uso das cores foi a introdução de mais 

um conjunto de símbolos que seriam usados, à escolha do participante, para representar no 

mapa situações, condições e contextos. Cada mapa deveria conter uma legenda explicativa 

da simbologia das cores usadas26. A limitação do uso das cores às indicadas deve facilitar a 

abordagem aos diferentes mapas produzidos por participantes da pesquisa. Neste momento 

os croquis ficam mais próximos daquilo que Silva27 chama de cartografia simbólica. Para 

ele, a cartografia simbólica – em oposição à cartografia física que é confeccionada por 

técnicos e tem a pretensão ser um “simulacro visual do objeto representado” e “é 

caracterizado pela linha contínua” (NIEMEYER, 1998, p. 12) – é “uma expressão de 

concepções sociais e simbólicas de grupos sociais e/ou de indivíduos a respeito de um 

território, não admitindo, portanto, cortes precisos, é caracterizada pela linha interrompida: 

graficamente tem a forma de croqui” (p. 12). 

As entrevistas individuais foram desenvolvidas tendo como base os temas e 

discussões surgidos nas entrevistas coletivas. Durante as coletivas, alguns participantes 

foram escolhidos para serem entrevistados individualmente. A escolha deu-se a partir da 

disponibilidade demonstrada, dos elementos apresentados por esse participante ou por 

afinidades outras com a pesquisa. As entrevistas foram não estruturadas, com coordenação; 

ou seja, elas foram coordenadas na direção do aprofundamento de temas e questões 

levantados durante a entrevista em grupo e também na direção de explorar os seguintes 

tópicos: descrições gerais da cidade, no caso de descrevê-la para alguém que nunca lá 

                                                 
25Mapas esquemáticos (LYNCH, 1999 [original 1960]) – ou simplesmente mapas - e croquis 
apareceram neste texto com o mesmo significado. Há várias nomenclaturas usadas na literatura 
especializada, como croqui, esboço de mapa, esquema etc. 
26A idéia de se trabalhar com cores e legendas vem de Niemeyer (1998). 
27(SILVA apud NIEMEYER, 1998, p. 12). 
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esteve; tempo gasto em percursos descritos nos croquis; distinção de elementos marcantes 

nos croquis e desenhos; localização de pontos de referência e pontos ou regiões limites nos 

mapas esquemáticos; localização de pontos ou endereços na cidade, explorando facilidades 

e dificuldades que eles julgam encontrar nesta tarefa; apresentação de fotos aéreas visando 

à identificação das regiões nelas representadas. Durante a entrevista individual, alguns 

participantes que desejaram fazer correções, aperfeiçoamentos ou incluir elementos ou 

regiões em seus mapas, tiveram a oportunidade de fazê-los. Foram explorados – tanto 

durante as entrevistas, quanto nas análises – os motivos pelos quais o participante julgou 

ser importante esta complementação/correção28. 

A partir da análise dos desenhos, croquis e das fitas gravadas em vídeo e áudio, fui 

construindo um caminho para interpretar as vivências daquelas pessoas em seu espaço 

físico e sócio-cultural. 

3. Espacialidades em Laranjal do Jari. 

Laranjal do Jari, pelas peculiaridades de sua estrutura urbana, apresenta uma 

organização espacial bastante característica, sobretudo no que se refere a referenciais de 

localização espacial. As regiões mais centrais da Beira apresentam uma configuração 

urbana que dificulta muito, para quem não está “habituado” a se deslocar pelo emaranhado 

de pontes, trapichos e palafitas, em busca de localização de endereços e lugares. 

Nestas situações, além do usual referencial do rio, são usados outros referenciais 

locais de espaço, como: a casa ou o comércio de alguém conhecido da própria comunidade 

e passarelas cujos nomes já estão consagrados no meio. Na verdade, além das passarelas 

que se ramificam formando uma rede complexa, ainda há o complicador de que a maioria 

delas não tem um nome “oficial”, isto é, registrado na prefeitura. Por outro lado, não há, para 

a absoluta maioria delas, qualquer indicação de nome, como placas, por exemplo. Estas 

somente existem em alguns raros casos e, mesmo assim, em apenas uma das “entradas” 

da passarela. Outro complicador, muitas vezes, é o fato de que a passarela e suas 

diferentes ramificações recebem o mesmo nome. 

Mesmo entre os moradores existem divergências quanto aos nomes de passarelas e 

ruas consideradas, por eles mesmos, as mais importantes ou mais conhecidas. As 

dificuldades de localização agravam-se porque, muitas vezes, as pessoas, ao indicarem o 

nome de uma passarela, o fazem usando um identificador que se situa na entrada da 

passarela. Assim, por exemplo, a passarela Macapá é também conhecida por passarela da 

Assembléia (por haver uma igreja da Assembléia de Deus junto à sua entrada). É comum, 

                                                 
28Muitas das idéias aqui contidas têm base de apoio em LYNCH (1999 [original 1960]). 
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também, as passarelas receberem nomes de um de seus moradores, ou de quem a 

construiu. 

Relatarei, agora, uma situação que ocorreu comigo e é bastante descritiva das 

dificuldades de localizações e endereçamentos. Eu desejava ir à Passarela do Ceará, fazer 

uma visita domiciliar e resolvi pedir ajuda para me localizar. Estava andando na Passarela 

São Jorge (no sentido avenida rio Branco-passarela Principal) e perguntei a duas mulheres, 

que se encontravam sentadas na entrada de uma casa de altos e baixos (termo usado pela 

população local para designar uma casa de dois andares), onde ficava a Passarela do 

Ceará. Elas não souberam informar. Na verdade, não sabiam identificar qual é a passarela 

do Ceará. Elas moram na cidade há muitos anos. Uma delas, a mais velha, há mais de vinte 

anos. A outra nasceu em Laranjal mesmo e tem vinte e sete anos de idade. Enquanto 

conversávamos, apareceu um rapaz, que entrou na conversa. Após conversarmos um 

pouco, perguntei-lhe se ele conhecia a passarela do Ceará. Ele respondeu positivamente. 

Pedi, então, que me explicasse como poderia fazer para chegar até lá. Primeiramente, ele 

me disse que era para ir pela avenida Rio Branco até que avistasse uma casa à esquerda, 

uma casa grande, diferente das outras, era a casa de uma pessoa bastante conhecida na 

região; quase na frente da casa ficava a passarela do Ceará. Então, disse que preferia ir 

pela ponte Principal: como eu faria? Ele afirmou que deveria ir andando na ponte Principal 

até chegar a um lugar que ele denominou de “ponto zero” (também conhecido por “curva da 

Dabel”, por causa de uma antiga distribuidora de bebidas de mesmo nome, que agora 

encontra-se fechada). Creio que a nomenclatura “ponto zero” seja devido à existência de 

uma curva bastante acentuada, de aproximadamente 90º, formando uma “quebra” na 

passarela. Era só continuar e chegava lá. Como ele viu, creio eu, pela minha fisionomia, que 

não estava satisfeita, ele começou a explicar novamente riscando, imaginariamente, na 

tábua da escada. Pedi, então, que ele desenhasse no meu caderno de campo. Depois de 

virar o papel algumas vezes, para um lado e para outro, como que tentando situar-se 

espacialmente no espaço do papel, foi desenhando e explicando as passagens. 

A partir daí, tentei, seguindo o mapa que o rapaz desenhou, chegar até a passarela 

do Ceará. Contudo tive muita dificuldade, principalmente em saber o que ele estava 

chamando de “passarela” após a passagem do chamado por ele “ponto zero” (que foi de 

fácil identificação). Havia várias entradas de pequenas passarelas (que depois fiquei 

sabendo que não são passarelas e sim becos), que só chegavam a uma única casa, ou a 

um emaranhado delas. Resolvi, então, contar somente aquelas que eu considerava 

passarelas: as maiores e mais largas e que eu percebia que tinham continuidade. 

Não deu certo. Andei muito e então resolvi fazer outra tentativa, consultando uma 

garota, de onze anos de idade. Ela estava sentada em frente a uma baiúca (pequeno 

comércio, do tipo mercearia, situado, normalmente, na frente da casa onde mora seu dono 
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ou quem a explora) na qual trabalha todas as manhãs. Ela me explicou que estávamos no 

bairro Sagrado Coração de Jesus e que a passarela do Ceará ficava mais acima, no bairro 

Santarém. Portanto eu teria de voltar: havia passado por ela e não tinha sido capaz de 

reconhecê-la. Pedi, então, que ela detalhasse onde se situava a passarela, considerando 

minha dificuldade de localização dos pontos por ela indicados. Adriana disse que era para 

eu seguir reto, passar pela curva do Falcão, (que tem esse nome devido ao dono de um 

comércio que fica bem na curva e agora se encontra fechado) e seguir direto até a Escola 

Irandyr Pontes. A passarela ficaria logo depois da escola, quase em frente a ela. Ela ainda 

fez um desenho indicando a Passarela do Ceará. 

A garota foi desenhando e explicando o que cada ponto de referência significava. A 

partir daí, perguntei a ela quem lhe havia ensinado como encontrar pessoas e casas, 

considerando que ela já havia indicado a dificuldade de localização de endereços, uma vez 

que, ela mesma afirma, as passarelas não têm seus nomes indicados. Ela respondeu que 

sua mãe a ensinou, andando com ela nos locais, mostrando as passarelas e dizendo seus 

nomes. 

Seguindo sua indicação, consegui, finalmente, chegar à passarela do Ceará. Porém 

precisei perguntar mais uma vez, visto que, no mapa da Adriana, a passarela do Ceará 

ficaria depois da escola e ela está, na verdade, antes da escola. Quando consegui encontrar 

a tal passarela, perguntei a uma moradora qual era o nome daquela passarela, na tentativa 

de confirmar, e ela, apesar de morar ali, não sabia seu nome. Ela então perguntou para 

algumas pessoas que se encontravam por ali, moradores locais, e, por fim, chegou à 

conclusão que aquela era, de fato, a passarela do Ceará. 

Com essa experiência foi ficando claro para mim aquilo que Certeau declara: 

A caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, respeita etc., 

as trajetórias que “fala”. Todas as modalidades entram aí em jogo, 

mudando a cada passo, e repartidas em proporções, em sucessões, 

e com intensidades que variam conforme os momentos, os 

percursos, os caminhantes. Indefinida diversidade dessas operações 

enunciadoras. Não seria portanto possível reduzi-las a seu traçado 

gráfico (CERTEAU, 2001 [original 1980], p. 179). 

Neste sentido, a experiência de caminhar ao longo de passarelas e trapichos me 

propiciou uma experienciação das práticas sociais de Laranjal que me leva a refletir acerca 

das vivências espaciais que ali se dão. São práticas sócio-espaciais, com suas regras, suas 

lógicas e suas racionalidades próprias que produzem a cidade. São também sentimentos, 

sensações (cheiros, cores, asperezas, saliências, sons), memórias que vão impregnando de 

Laranjal o seu morador, o seu visitante. 
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Essa história começa ao rés do chão, com passos. São eles o 

número, mas um número que não constitui uma série. Não se pode 

contá-lo, porque cada uma de suas unidades é algo qualitativo: um 

estilo de apreensão táctil de apropriação cinésica. Sua agitação é um 

inumerável de singularidades. Os jogos dos passos moldam 

espaços. Tecem os lugares (p. 176). 

Mas, igualmente, os “passos” são moldados pelo espaço: nesta modelação mútua, o 

caminhar vai além do “deslocar-se” e passa buscar por um “situar-se”. Em Laranjal, esse 

situar-se parece ser aprendido e apreendido no próprio caminhar. O aprendizado da 

locomoção-localização se desenvolveria segundo as próprias práticas cotidianas de espaço. 

Entretanto é muito difícil identificar e analisar tais práticas: “Nossas categorias de saber 

ainda são muito rústicas e nossos modelos de análise por demais elaborados para permitir-

nos imaginar a incrível abundância inventiva das práticas cotidianas” (CERTEAU, 2000 

[original 1994], p. 342). 

De mais a mais, a organização espacial de Laranjal parece distanciar-se de um 

“espaço geométrico dos urbanistas e dos arquitetos”, na medida em que lá, a cidade é, ela 

mesma, espaço vivido, espaço “figurado”, metafórico, com seus múltiplos sentidos. A 

polissemia da cidade se produz ainda com maior força na forma como são – ou, muitas 

vezes, não são – usadas as nomenclaturas para as passarelas e ruas: parece não haver 

uma preocupação, por parte dos moradores locais, com nomear ou numerar o espaço no 

qual vivenciam seus cotidianos. 

Laranjal mostra-se, portanto, como um antagônico absoluto daquela “racionalidade 

urbanística” (CERTEAU, 2001 [original 1980], p. 172) das cidades planejadas: nascida e 

construída sem qualquer planejamento, a cidade tem suas regras de estruturação urbana 

produzidas nas práticas sociais, nas vivências cotidianas do espaço. Ainda hoje, segundo 

moradores locais, quando uma pessoa deseja construir uma casa em algum “terreno”, ela 

deve consultar os vizinhos para saber se existe um dono para aquele “lote”. Caso o dono 

exista é necessário negociar com ele. Caso contrário, e esta parece ser a situação mais 

comum, a pessoa deverá negociar uma distância mínima para colocar a casa, com os 

vizinhos do “terreno”. Assim, basta construir a casa, que pode ser removida de um outro 

terreno. Esta “informalidade” está também presente na construção e manutenção das 

passarelas e pontes. 

A distinção principal entre Beira e Seco, que elaborei, referia-se, principalmente, ao 

fato de na Beira, a cidade ser construída sobre palafitas, no leito do rio, enquanto que, no 

Seco, a cidade está construída “em chão firme”. Entretanto, para os participantes da 

investigação, esta não parece ser a característica mais marcante. Apenas um jovem afirmou 
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que preferia morar no Agreste, porque “aqui na Beira, inclusive ali na ponte [apontando para 

a passarela Principal, em direção à região de comércio] não tem como fazer uma casa de 

alvenaria. Lá no agreste não, lá é tudo terra firme”. Os demais destacam: a proximidade com 

o rio, mas em termos do uso do rio como espaço de lazer e de higienização; e a 

proximidade com os amigos, vizinhos, parentes. Pra muitos deles, a dificuldade de se viver 

no Seco reside na falta da proximidade do rio. 

Por outro lado, o desejo de mudança para o Agreste quase sempre está relacionado 

à esperança de “dias melhores”, dada pela possibilidade de uma vida com menos violência. 

Muitos afirmam que gostariam de morar no Agreste por se tratar de “um lugar calmo... não 

tem esse tipo de violência [referindo-se às gangues] que tem aqui na Beira“. 

Entretanto as mesmas pessoas que assim se manifestam, reconhecem que também 

no Seco há violência e que as perspectivas de futuro, como trabalho e lazer, são igualmente 

limitadas. Porém, creio, o Seco é um espaço que surge na cidade com uma forte carga de 

expectativa em seu entorno: esperava-se um lugar com condições urbanas mais 

adequadas, provido de saneamento básico, água tratada. No entanto essa esperança ainda 

não se concretizou. Enfim, a ambigüidade de sentimentos em relação ao Agreste é muito 

grande. 

Apesar de todos os problemas da cidade por eles apontados, as imagens que os 

participantes produzem para Laranjal são, quase sempre, positivas. Ao confeccionarem 

desenhos representativos de Laranjal do Jari, os participantes da investigação, procuraram, 

em sua maioria, mostrar uma cidade bonita, colorida, com muito verde, árvore, mata. Muitas 

vezes os desenhos mostram muito verde, muito colorido, formando uma imagem bastante 

apreciável. 

As contradições nas imagens produzidas por eles para sua cidade refletem a própria 

condição de contradições e ambigüidades em que vivem: o querer viver na beira, próximo 

ao rio e o medo da violência; o prazer pela proximidade com os amigos e parentes e as 

limitações em termos de lazer e diversão; o gosto pela vida em Laranjal e o vazio nas 

perspectivas de futuro; o dinheiro “fácil” do comércio local e as frustrações na busca de 

emprego e estabilidade econômica... São imagens que jovens moradores produzem para 

sua cidade, nas quais são ressaltados o amor e o apego pelo “lugar” e pelas pessoas com 

as quais constroem esta noção de “lugar”. 

A maior reclamação dos moradores não passa, pois, pela questão da estrutura 

urbana, propriamente, mas pela violência e a falta de segurança. Segundo contam, há 

muitas gangues em Laranjal, sobretudo na Beira. Quando gangues rivais se encontram, 

acontecem muitas brigas e sempre ocorrem ferimentos, sobretudo com arma branca. 

Entretanto ao falarem da cidade, quer de sua estrutura urbana, quer das relações sociais 
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que ali se estabelecem, os participantes da investigação ressaltam aqueles pontos 

considerados por eles como positivos. 

Parece que se faz uma certa “descontinuidade no diálogo”, um certo “silêncio”, 

quando o assunto gira em torno da estrutura urbana de Laranjal do Jari. Os participantes da 

investigação só tocam na questão de se viver sobre o rio, em casas de madeira sobre 

palafitas, mesmo assim fugidiamente, quando o assunto aparece explícito nas conversas e 

aí vem a “descontinuidade”: o discurso não parece pertencer a eles. Ou seja, quando falam 

de tais assuntos, parecem estar tão somente repetindo um “discurso oficial”. O destaque é 

dado para as relações sociais. 

Creio que esta temática merece uma reflexão mais detida. Sobretudo quando é 

apontada – inclusive pelo poder público local – como “solução para os problemas de 

Laranjal”, a transferência de toda a parte da cidade construída em regiões “de risco” – ou 

seja, a Beira – para uma região “segura”, o Seco. Creio que seja necessário considerar pelo 

menos dois pontos: relações sociais e espacialidades são construídas mutuamente, não 

podem ser descoladas; o ”modo de ser” de um grupo cultural está em relação íntima com o 

“modo de viver” que se dá no espaço deste grupo. O modo de viver sobre o rio e de ali 

construir suas vidas, seus mundos, pode ir muito além de um “modo de vida”: é ali, naquele 

emaranhado de madeira, pontes, passarelas e palafitas que, ao produzirem aquele espaço, 

os moradores se produzem nele e com ele. 

Neste sentido, o uso de cores para a produção dos mapas esquemáticos se mostrou 

bastante interesse na medida em que, ao introduzir novos símbolos, ampliou o potencial de 

representação. As cores usadas foram: vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e preto. 

Deste modo, concepções de cunho mais simbólico e social puderam ser representadas nos 

mapas esquemáticos, constituindo, então, uma cartografia simbólica. As contribuições das 

cores aconteceram em diferentes níveis. 

Pude observar que os significados atribuídos às cores nos mapas são muito 

próximos, podendo ser identificadas, basicamente, duas “categorias”: verde/amarelo = 

tranqüilidade e esperança; e vermelho/preto = violência (as cores laranja e marrom não 

foram usadas, neste contexto). Uma maneira de ver esta proximidade de significação é 

através de “corredores semânticos ou isotópicos”: no seu processo de situar-se no mundo – 

sobreviver e transcender – os diferentes grupos culturais criam mecanismos de identificação 

e de diferenciação. Tais mecanismos assumem valores positivos ou meliorativos ou, em 

oposição, valores negativos ou pejorativos. Assim, acabam se transformando em traços 

ideológicos: “os traços ideológicos vão desencadear a configuração de ‘fôrmas’ ou 

‘corredores’ semânticos, por onde vão fluir as linhas básicas de significação, ou melhor, as 

isotopias da cultura de cada comunidade” (BLIKSTEIN, 1985, p. 60-61). Assim, em nossa 
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cultura, o vermelho é associado a sangue, morte, ou seja, tem, quase sempre, um valor 

pejorativo; o preto também assume, quase sempre, valores negativos, uma vez que 

identificado com escuridão, noite, denota medo e desamparo; portanto, relacionar o 

vermelho e o preto com valores negativos/pejorativos parece justificado. Por outro lado, 

tanto o amarelo quanto o verde são associados a valores positivos/meliorativos: o amarelo 

representa, quase sempre, ouro, riqueza; o verde é identificado com a mata, as florestas, ou 

mais simbolicamente, com a esperança. Esses traços ideológicos são amplamente 

incorporados à nossa cultura, daí, provavelmente, a sua recorrência nesta investigação. 

Ao opormos espaços de esperança-tranqüilidade/verde-amarelo a espaços de 

violência/preto-vermelho, tomamos extremos que dissipam o leque de nuances 

intermediários: as oposições são firmadas e re-afirmadas como que buscando a eliminação 

daquele valor ao qual se opõem. Ou seja, crê-se na possibilidade da produção de um 

espaço tranqüilo, livre de toda e qualquer influência de um espaço violento. Isso tende a 

levar a uma visão simplista da realidade, pois elimina a complexidade que inclui as lutas, as 

disputas, as diferenças, as oposições... Tende-se a pensar nos valores como absolutos, 

sem qualquer relação com os contextos nos quais são produzidos. Os traços ideológicos 

vão perdendo, assim, os vínculos com os processos de identificação/diferenciação nos quais 

se constituem; tornam-se a-históricos, verdades “em si”. 

Também a constituição dos espaços se dá de modo coletivo e segue parâmetros da 

cultura na qual se inscreve. Em Laranjal, este processo parece evidenciar as relações 

ambíguas de tentativa de superação do “modo de vida sobre o rio” pela sua transferência 

para regiões secas: a violência poderia ser eliminada se se substituísse um “modo de vida 

sobre o rio” por um “modo de vida em chão firme”. No entanto, o “modo de vida” já produz – 

e é também produzido por – um “modo de ser” que nele se enraíza: as práticas sociais e as 

práticas de espaço se entrelaçam, co-produzindo-se. 

A maioria dos mapas esquemáticos produzidos pelos participantes da investigação 

foi elaborada, na minha interpretação, segundo uma “maneira de produzir” que estarei 

denominando de “a arte do observador-flutuante-caminhante”. Isso que estou chamando 

de arte – uma certa habilidade ou virtude para fazer ou produzir algo (FERRATER MORA, 

1998 [original 1993]) – é uma maneira de proceder para criar, inventar, gerar, ou seja, é uma 

poética, ou, ainda, “maneiras de fazer” ou “artes de fazer” (CERTEAU, 2001 [original 1980], 

p. 39). O observador-flutuante-caminhante é aquele que, ao observar, o faz, 

simultaneamente, verticalizando (observa e representa aquilo que se vê se se estivesse 

flutuando sobre a cidade) e horizontalizando (observa e representa o que se vê quando se 

caminha por ruas e passarelas). Assim, os elementos participativos dos mapas são oriundos 

de um olho abstrato que produz uma “vista superior” e de um olho particular, encarnado 

em um sujeito, em suas práticas cotidianas. 
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O “olho abstrato” pretende dar conta de todo conhecimento do espaço: uma 

representação espacial abstrata, desvencilhada das armadilhas do viver cotidiano, do “olho 

encarnado”. Uma visão que só é possível quando se olha “de cima”, uma “vista superior”. 

Certeau, ao falar da vista que se tem – ou melhor, que se tinha - de Nova York a partir do 

World Trade Center, usa-a como metáfora para pensar o espaço e, mais amplamente, a 

questão do saber: 

Aquele que sobe até lá no alto foge à massa que carrega e tritura em 

si mesma toda identidade de autores ou de expectadores. Ícaro, 

acima dessas águas, pode agora ignorar as astúcias de Dédalo em 

Labirintos móveis e sem fim. Sua elevação o transfigura em voyeur. 

Coloca-o à distância. Muda num texto que se tem diante de si, sob os 

olhos, o mundo que enfeitiçava e pelo qual se estava “possuído”. Ela 

permite lê-lo, ser um Olho solar, um olhar divino. Exaltação de uma 

pulsão escópica e gnóstica. Ser apenas este ponto que vê, eis a 

ficção do saber (CERTEAU, 2001 [original 1980], p. 170). 

Em alguns mapas desta investigação, somente este “olho abstrato”, do observador-

flutuante entra em ação e as representações resultantes são esquemas mais sintéticos, 

livres de ”qualidades sensíveis” do espaço. 

Grande parte dos mapas apresentam figuras “rebatidas”: o observador-caminhante, 

que olha e representa o que o olho vê; capta e representa construções civis, plantas, 

árvores em “vista de frente”; é o que o olho vê, e, enquanto caminha, olha para as coisas e 

as registra como as vê. Entretanto, o observador-flutuante, que olha tudo de cima e 

representa as imagens em um plano, veria essas figuras apenas como pontos e as ruas 

como linhas. O observador-flutuante-caminhante, por sua vez, mistura as duas “artes de 

fazer” e elabora representações com elementos advindos das duas formas de representar. 

Assim são a maioria dos mapas aqui elaborados; deste modo parecem ser as “artes de 

fazer” de garotos e garotas de Laranjal do Jari. 

Portanto elementos oriundos de uma observação mais sensorial ou sensível do 

espaço compõem, sobre a visão abstrata do espaço matematizado, uma visão particular e 

subjetiva. Neste sentido, cada mapa esquemático representa um espaço único: o espaço do 

indivíduo que o observa e vivencia. Elementos do mundo sensível ajudam a compor esses 

mapas esquemáticos cujos pontos de referências, como uma casa, uma igreja, farmácia ou 

escola, recebem destaque. Igualmente, dimensões e distâncias são representadas em 

“escalas” que incorporam elementos vivenciais, mais do que, propriamente, proporções 

matemáticas. As “medidas” são qualitativadas. 
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Um elemento interessante que aparece nos mapas refere-se aos contornos das ruas: 

não são contornos feitos com régua, que dão uma noção de retidão e precisão. Os demais 

mapas esquemáticos aqui em estudo têm as ruas representadas através de linhas retas que 

dão uma noção clara de geometrização do espaço: olhamos para o mapa e logo pensamos 

em linhas retas, paralelas e perpendiculares, angulações etc. Assim, “O traço vem substituir 

a prática. Manifesta a propriedade (voraz) que o sistema geográfico tem de poder 

metamorfosear o agir em legitimidade, mas aí ela faz esquecer uma maneira de estar no 

mundo” (CERTEAU, 2001 [original1980], p. 176). Em alguns mapas desenhados por 

participantes da investigação, ao contrário, temos a sensação de limites pouco definidos, de 

contornos pouco rígidos. Jackson diferencia as ruas, que são aterros, com seus contornos 

pouco rígidos, das passarelas e pontes, que são representadas por linhas retas, traçadas 

com o auxílio de uma régua. 

Nos mapas esquemáticos aqui em estudo, as distâncias, assim como as dimensões, 

não obedecem a uma escala matemática de valores quantitativos: ao contrário, a escala 

utilizada nos mapas tem suas bases em relações sociais e práticas espaciais. A 

desproporção quantitativa muitas vezes fica clara. 

Elementos da natureza que são, para o elaborador do mapa, pontos de referência 

local, também fazem parte da representação. Assim, um sol esquemático (desenhado com 

olhos e boca) aparece no mapa de uma adolescente. A posição do sol, assim como sua 

importância como elemento de localização espacial, não estão em consideração: o 

importante para ela parece ser o agrupamento de elementos que a sintoniza com o espaço 

que está representando. 

Assim, a rigorosa matematização do espaço, tal qual podemos observar nos saberes 

escolares, não parecem ser aqui o elemento essencial de representação espacial. Tal 

representação acaba sendo muito mais um mapeamento de vivências espaciais. A presente 

pesquisa parece ir muito mais na direção de um resgate das vivências espaciais e uma 

procura do sentido de tais vivências: uma busca pelo “estando” no mundo, que, na verdade, 

é um “sendo” no mundo. Isto é, “aquilo que de tanto ser um modo de vida acaba sendo o 

seu modo de ser. Valores éticos, valores morais que, ao afirmarem como deve ser a 

sociedade, dentro de uma categoria ou de um de seus grupos sociais, prescrevem o que se 
é, ao se ser dele” (BRANDÃO, 1983, p. 106). É neste modo de ser, que é produzido e se 

produz nas e pelas práticas sócio-espaciais, que os modos de vida se fazem e se 

manifestam. Isto, ao que me parece, é de fundamental relevância para educadores e 

educadoras. 
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