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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como discussão principal as relações sociais de gênero e a 
construção do empoderamento na área rural ribeirinha do distrito de Nazaré e regiões do 
médio e baixo madeira. Nazaré localiza-se a, aproximadamente, 130 km da cidade de Porto 
Velho/RO. A pesquisa foi realizada com as mulheres, principalmente na busca de entender 
as espacialidades vivenciadas por elas.  Constituída com base fenomenológica, a pesquisa 
foi realizada por uma abordagem subjetiva, a partir de um olhar fenomenológico. Os 
resultados foram obtidos em decorrências das etapas metodológicas, no que se refere a 
trabalho de campo, coleta de dados quantitativos e qualitativos, assim como as técnicas 
utilizadas como mapas mentais e entrevistas. Os objetivos da pesquisa visaram a 
compreender a realidade na área de estudo, com base no entendimento das relações de 
gênero e da condição feminina, partindo de uma problemática pautada na constante 
dinâmica das relações e suas novas modelagens. Nesse contexto, a pesquisa se propôs a 
compreender a mulher ribeirinha e sua condição de vida na busca da construção do 
empoderamento. Assim, foi possível compreender as novas construções sociais que 
começam a ser vivenciadas ao passo em que suas iniciativas políticas e organizativas se 
fortalecem. 

 

 

Palavras-chave: Gênero, Empoderamento, Relações Sociais, Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

  
La presente disertación tiene como discusión principal las relaciones sociales de género y la 
construcción del empoderamiento en el área rural ribereña del distrito de Nazaret y regiones 
del  medio y bajo madera. Nazaré se encuentra a aproximadamente 130 km de la ciudad de 
Porto Velho / RO. La investigación fue realizada con las mujeres principalmente, buscando 
entender las espacialidades vivenciadas por ellas. La investigación fue constituida con base 
fenomenológica con un enfoque subjetivo a partir de una mirada fenomenológica. Los 
resultados fueron obtenidos en las etapas metodológicas, en lo que se refiere al trabajo de 
campo, recolección de datos cuantitativos y cualitativos, así como las técnicas utilizadas 
como mapas mentales y entrevistas. Los objetivos de la investigación pretendían 
comprender la realidad de las mujeres en el área de estudio, con base en el entendimiento 
de las relaciones de género y de la condición femenina, partiendo de una problemática 
pautada en la constante dinámica de las relaciones y su nuevo modelado. En ese contexto 
la investigación se propuso comprender a la mujer ribereña y su condición de vida en la 
búsqueda de la construcción del empoderamiento. Así, fue posible comprender las nuevas 
construcciones sociales que empiezan a ser vivenciadas por las mujeres, mientras que sus 
iniciativas políticas y organizativas se fortalecen. 

 

Palabras claves: Género, Empoderamiento, Relaciones Sociales, Políticas Públicas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pelo aprofundamento dos estudos relacionados à condição da 

mulher ribeirinha deu-se no início do ano de 2010, com do ingresso no Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero- 

GEPGÊNERO, quando era ainda discente do segundo período do curso de 

Geografia na Universidade Federal de Rondônia.   

Dentro do GEPGÊNERO tive a oportunidade de participar de trabalhos de 

campo, em comunidades tradicionais, assim como vivenciar espaços diferenciados 

no que se refere aos estudos sobre diversidade cultural. A prática em campo, 

oriunda dos estudos sobre cultura ribeirinha, vista no Grupo de Pesquisa foi possível 

com o avanço das pesquisas realizadas.  Os primeiros relatórios de pesquisas foram 

sobre as populações tradicionais e seus modos de vida, com enfoque na mulher 

trabalhadora rural ribeirinha, sua condição, historicidade e percepções. 

Desde então, dediquei-me ao tema por quatro anos seguidos com orientação 

da Professora Maria das Graças Silva Nascimento Silva, coordenadora do 

GEPGÊNERO, e do Professor Josué da Costa Silva, coordenador do 

GEPCULTURA. Minha trajetória nos grupos de pesquisas sequenciou a experiência 

na pesquisa através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica-

PIBIC, que oportunizou a pesquisa científica. 

Os estudos direcionados ao enfoque de gênero e à condição da mulher na 

sociedade me despertaram para um novo olhar a respeito das relações 

estabelecidas, compreendendo, a partir do entendimento de cultura, a formação 

dessas relações. A necessidade de aprofundamento em leituras voltadas à 

compreensão das relações de poder e gênero me encaminhou para as análises em 

pesquisas voltadas ao universo da mulher ribeirinha. 

Ao fim do Bacharelado em geografia, meu trabalho de TCC foi desenvolvido 

com o enfoque de gênero, finalizado em 2014, na Universidade Federal de 

Rondônia, o qual resultou em maior interesse pelas análises já iniciadas. Foi nesse 

momento que, como pesquisadora, despertou em mim maior interesse por ingressar 



 

 

 

na pós-graduação 

 Com esse objetivo, iniciei um caminho de leituras, elaboração de artigos, 

participações em congressos, trabalhos de campo, seminários, entre outros 

momentos que somaram à vida acadêmica. Assim, participei da seleção do 

mestrado, no segundo semestre de 2015, e ingressei no Programa. 

No PPGG, as oportunidades no campo da ciência geográfica se expandiram, 

pois as disciplinas em primeira instância possibilitaram a ampliação do 

conhecimento a respeito tanto das epistemologias da geografia, quanto aos temas 

centrais da pesquisa. Com isso, o aprofundamento sobre as correntes feministas e 

historicidade da condição da mulher permitiu a construção das bases da pesquisa. 

Participei de eventos locais e nacionais, nos quais tive a oportunidade de apresentar 

a pesquisa e trocar informações com outros pesquisadores da área de gênero. 

Enfim, minha caminhada na Pós-Graduação é uma conquista, pois ingressar 

na pesquisa e contribuir para a ciência geográfica é gratificante, desafiador e ao 

mesmo tempo apaixonante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo desenvolveu-se na comunidade ribeirinha de Nazaré e 

localidades próximas. As abordagens foram realizadas com as mulheres ribeirinhas, 

no intuito de analisar suas vivências em vários aspectos.  O tema central da 

pesquisa compreende o entendimento de gênero e relações sociais, a fim de 

contribuir para a amplitude dos estudos na área ribeirinha com esse enfoque. 

A pesquisa parte, então, de algumas reflexões sobre o papel da mulher na 

sociedade brasileira, trazendo inicialmente breves considerações sobre a condição 

da mulher em sua historicidade social e, posteriormente, fazendo uma análise dos 

avanços e conquistas através das lutas feministas e movimentos feministas. 

Ao tratar das relações sociais, os estudos de gênero no espaço rural surgem 

como uma forma transcendente de compreender as relações de poderes e 

espacialidades de homens e mulheres que foram, e são, construídas de acordo com 

seu modo de viver. 

A relevância deste trabalho se baseia a partir de estudos realizados na área 

da pesquisa, o que mostrou que tal cenário vem apresentando transformações 

contínuas e significativas nas relações sociais, políticas e econômicas. O que surge 

como fator de reestruturação do modo de vida da mulher ribeirinha. Daí alguns 

questionamentos:  Quais são as transformações no espaço ribeirinho que vêm 

modificando o modo de vida dessa mulher? Essas mudanças têm tido quais 

importâncias no que tange à construção do empoderamento? 

Diante da problemática, a pesquisa adotou o método fenomenológico, para a 

investigação e análise dos fenômenos sociais que trata da compreensão da 

realidade das mulheres, buscando uma abordagem a partir do olhar fenomenológico 

e usando de técnicas e ferramentas nos trabalhos de campo. 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos: O primeiro voltado 

para a abrangência contextual histórica da mulher na sociedade brasileira, trazendo 

um entendimento do patriarcado como forma de explicar os papéis estabelecidos e 

desiguais entre homens e mulheres. O patriarcalismo marcado por uma construção 



 

 

 

desigual nas relações sociais, não só de gênero, como também raça, etnia, trabalho, 

entre outros. 

Devido a uma construção baseada em relações de poder desiguais e injustas 

que permaneceram por muito tempo, trazemos a abordagem de gênero, poder e 

empoderamento, a fim de analisar e compreender as relações em sua construção 

social. Parte-se, então, de mudanças pelo ponto de vista dos movimentos sociais 

feministas, considerados por serem os responsáveis nos últimos cento e cinquenta 

anos em ajudar as mulheres nas suas conquistas e desafios, nos quais foi possível 

idealizar e conquistar uma sociedade mais igualitária, assegurando seus  direitos  à 

cidadania, legitimando seu papel enquanto agente transformador. 

No capítulo segundo, buscamos traçar uma abordagem teórica dos conceitos 

e temas centrais que norteiam a pesquisa de forma a embasar esse estudo, tendo 

como principais pautas o entendimento e a análise dos conceitos de gênero, poder e 

empoderamento.  Os trabalhos de campos foram desenvolvidos no Distrito de 

Nazaré e na Comunidade de Boa Vitória, bem como na oportunidade do 1º Encontro 

de Mulheres Ribeirinhas, onde reuniram-se mulheres de toda região ribeirinha do 

médio e baixo madeira. 

Na sequência, ao capítulo terceiro, partimos para as análises das vivências e 

novas espacialidades da mulher ribeirinha, sua trajetória de luta e construção do 

empoderamento. Nos aproximamos da realidade vivenciada por elas através da 

aplicação de Mapas Mentais, que trouxeram suas percepções individuais e 

subjetivas. Ainda como parte dessa descoberta e análise das vivências dessas 

mulheres, apresentamos os depoimentos que refletem as expectativas e trajetória de 

lutas. Tais dados vêm transparecer as novas espacialidades que as mulheres têm 

trilhado na área ribeirinha. O que fica mais esclarecido no capítulo seguinte. 

O quarto capítulo, por fim, destaca o Movimento Articulado de Mulheres do 

Médio e Baixo Madeira em suas especificidades, desafios, pautas e conquistas, isto 

é, de como as mulheres têm se organizado e assumido uma nova condição de vida. 

As mulheres movimentam toda uma estrutura que se redefine progressivamente 

dentro de suas localidades, os dados são demonstrados através das novas 

espacialidades que a mulher tem ocupado. Os dados apontam que a articulação e a 



 

 

 

organização dessas mulheres, politicamente, é um fator que potencializa a 

construção do empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

 

Desensinamentos. 
 

Nos ensinaram a calar. 
A não dizer o que sentimos, nem o que 

pensamos. 
As coisas são como são e ponto. Tá 

entendido?! 
Na prática ninguém costuma mesmo 
Dar ouvidos a uma mulher, a uma negra. 
Que diferença faz o que você disser? 
Quantas vezes adiantou falar? 
Eles sempre dirão 
“Você só fica bonitinha assim, calada”, 
Aprender a calar antes que te calem. 

 

(Jenyffer Nascimento) 

Escritora, Poetisa e 

Feminista Brasileira. 

 
 
 
 



 

 

 

1.1 MULHER E DESIGUALDADE NO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Tratar das questões de gênero e empoderamento na sociedade e no cenário 

acadêmico é continuar a propagação das lutas feministas no que ressalta à 

visibilidade e especificidades da condição de vida das mulheres na sociedade 

contemporânea. 

Para tanto, é necessário nos reportarmos à historicidade da construção 

social, em que as relações foram e são estabelecidas. Trazemos, assim, para início 

de entendimento, a compreensão do que é patriarcado, um sistema de dominação 

marcado por uma construção desigual nas relações sociais, não só de gênero, como 

também raça, etnia, trabalho, entre outros, explicado por uma construção baseada 

em relações desiguais de poder. 

No patriarcalismo, é determinado para a sociedade que a organização social 

tenha papéis definidos para cada indivíduo. Essa premissa parte da centralidade 

exclusiva do homem, o que, obviamente, gerou relações desiguais, definindo 

espaços privilegiados ao homem e pesados processos de exclusão à mulher. 

No contexto do patriarcalismo, dois espaços na sociedade são claramente 

definidos para participação do indivíduo: o público e privado. De acordo com Arendt 

(2007), o primeiro é ocupado por relações de poder, criação, decisões e autonomia; 

e o segundo é ligado à reprodução, à invisibilidade e à dominação. Esse espaço no 

domínio patriarcal delimita as participações de ocupação por gênero, o homem era 

visto como figura pública e, assim, detinha domínio sobre a mulher, que então era 

limitada ao espaço privado. 

O patriarcado então se torna a principal extensão das relações de dominação 

estabelecidas, segundo Alda Facio (1999), sobre a extensão das consequências do 

patriarcado, as ideologias que foram estabelecidas nesse sistema nos ajudam a 

compreender não só as desigualdades de gênero, mas também outras formas de 

dominação, ou seja, começamos a desencadear uma trajetória da sociedade 

marcada por processos que condicionaram o ser humano a formas diferenciadas de 

dominação. 



 

 

 

O modelo hierárquico familiar, por exemplo, retrata muito bem essas marcas, 

quando a mulher devia submissão ao pai enquanto solteira e ao marido após casar-

se. De acordo com Gagmon e Simon (1973), as relações estabelecidas são 

resultados de um aprendizado sociocultural que ensina agir de acordo com as 

determinações de gênero, a exemplo da mulher, que ainda criança é levada a 

aprender sua função de reprodutora e as tarefas dedicadas ao lar e a família. Já ao 

homem, é ensinado todo o manejo do trabalho, conhecimento dos automóveis e sua 

responsabilidade de sustento da família. Esse modelo perpetuou por gerações, 

ainda é possível identificar vestígios dessas reproduções em famílias tradicionais 

conservadoras. 

Tal processo de dominação e exclusão também pode ser explicado pelo “mito 

judaico-cristão”, visto que nossa civilização atual também é baseada nas tradições e 

cultura judaicas. Podemos compreender parte das raízes da construção das 

relações sociais por esse viés, pelo qual é possível discutir a divisão sexual dos 

papéis de homens e mulheres, transpassadas pela relação de poder e sua 

perpetuação na sociedade. Lopes (2010) retrata que, a mulher era vista como 

companheira apenas, para auxiliar o homem e acalentá-lo em dias difíceis, logo, ela 

não devia ter pensamentos de autonomia. 

Nesse sentido, vemos que a mulher não era reconhecida para pensar e criar, 

mas sim para servir e reproduzir, eram oprimidas no que diz respeito a sua liberdade 

e a sua autonomia. A estrutura familiar seguia uma hierarquia de dominação 

masculina, no pretexto de obediência religiosa, tinham-se formas de dominação e 

opressão. Esse modelo de dominação também deixa marcas na sociedade no 

passar do tempo, a perpetuação pelas gerações é existente no que tange às várias 

religiões de raízes judaicas. 

A partir dessas afirmações é possível perceber que, ao longo da história, 

vários foram os mecanismos de “perpetuação” da submissão das mulheres em 

relação aos homens, com as relações sendo traçadas dentro de um contexto 

desigual no que tange aos papéis e aos espaços na sociedade, na qual as mulheres 

viveram associadas a essas relações por décadas, acarretando marcas nas 

gerações atuais. 



 

 

 

Dentro desse cenário, passamos a compreender um pouco das lutas das 

mulheres para a então quebra dessas relações assimétricas de domínio patriarcal, 

pois a mulher vivenciou uma condição que ela não escolheu, quando, na verdade, 

ela almejava direitos, autonomia e equidade entre tantos outros fatores que foram 

levantados ao longo da história do movimento feminista. 

Um período importante, do qual vamos começar a compreender a 

intensificação da luta pela quebra dos paradigmas patriarcais pelas mulheres, é a 

revolução industrial no século XIX. Esse período propiciou que famílias inteiras 

trabalhassem nas fábricas para mantê-las, então, as mulheres começaram a fazer 

parte do setor econômico de alguns países como, por exemplo, a França e o EUA. 

As reivindicações salariais da classe trabalhadora e os direitos das mulheres se 

expandem e, nesse contexto de reivindicações, o movimento feminista ganha força 

na Europa ainda no século XIX, expandindo-se por muitos outros países, como 

Estados Unidos e alguns países da América Latina. 

O movimento feminista é um conjunto de pensamentos que defendem a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. Muitas vezes são alvos de 

conotações pejorativas, por entender-se que se trata do contrário do machismo. No 

entanto, ao contrário do machismo, que prega a superioridade do homem sobre a 

mulher, seria o femeanismo, que pregava a superioridade da mulher sobre o 

homem. (YANNOULAS; VALLEJOS; LENARDUZZI, 2000, p. 426). 

Esse movimento, então, começa a ser base de luta para muitas mulheres que 

de igual modo pensaram a igualdade, sendo que a passagem do século XIX para o 

XX ficou marcada pelo recrudescimento do movimento feminista, o qual ganharia 

voz e representatividade política mais tarde em todo o mundo na luta pelos direitos 

das mulheres. 

No Brasil, o movimento foi intenso no período da República Velha, 

principalmente referente às pautas ligadas à busca de garantir que a constituição 

fosse válida às mulheres por direito. Esse movimento reivindicava, principalmente, o 

direito ao voto e à educação. Compreendemos que o movimento feminista é a 

própria história de luta das mulheres e podemos dizer que maior parte das 

conquistas feministas, segundo dados do Conselho Municipal do Direito da Mulher 



 

 

 

COMDIM/POA, teve participação de movimentos feministas. 

Dentre vários aspectos e fatores, a luta feminina teve importância 

imprescindível no acesso das mulheres ao cenário acadêmico. No modelo 

educacional, no que se trata das espacialidades, o ingresso da mulher no ensino 

superior até hoje é pauta de discussões no que esse trata, por exemplo, de ingresso 

em cursos historicamente masculinizados e de reconhecimento científico. Yannoulas 

(2000), em sua obra. “Academia e Feminismo”, retrata que a entrada da mulher na 

academia foi um avanço que perpassou por discriminação, repercutindo em 

trajetórias diferenciadas para homens e mulheres, principalmente se nos 

remetermos aos silenciamentos e à invisibilidade intelectual vivenciados 

historicamente pelas mulheres. 

A importância social das mulheres enquanto seres que pensam foi e 

permanece sendo um desafio para que haja um equilíbrio no relacionamento 

homem/mulher. Na maioria das pesquisas realizadas no meio acadêmico falta uma 

alusão a respeito de dados sobre a vida e obras de pensadoras, o que nos leva a 

pensar sobre a invisibilidade em relação ao trabalho científico das mulheres na vida 

acadêmica e sua atuação na história da constituição do conhecimento. 

Portanto, as pesquisas científicas feministas, reconhecidas, foram conquistas 

que deram visibilidade às histórias das mulheres.  Segundo Joan Scott (1992), o 

nascimento desse campo específico de pesquisa, na Europa e nos Estados Unidos, 

relacionou-se à política, mais precisamente à política feminista que atingiu seu ápice 

entre os anos de 1960 e 1970, período no qual as mulheres assumiram o controle de 

sua vida reprodutiva, com a disseminação da pílula anticoncepcional, e ampliaram 

sua participação na educação, no mercado de trabalho e na política. 

 

 

  

1.2 Mulheres Rurais e Políticas Públicas 

O movimento feminista teve forte participação nas conquistas e avanços 

contra as desigualdades de gênero na sociedade, proporcionando em primeiro 

instante a visibilidade dos questionamentos de mulheres e várias especificidades.  



 

 

 

No contexto das especificidades das mulheres rurais, temos que compreender as 

espacialidades vivenciadas por elas, no sentido de reconhecer que a realidade rural 

se difere da urbana. 

No espaço rural a mulher é retratada pelas jornadas de trabalhos, ausência 

de estruturas políticas na educação, saúde, renda, entre outros pontos que são de 

realidade específicas. Rossini (2014), em seus estudos, disserta sobre as relações 

de trabalhos baseados nas discriminações e desigualdades e que eram evidentes a 

diferenciação do trabalho masculino e feminino nas práticas de produção e a luta 

pela sobrevivência de homens e de mulheres no trabalho agrícola. 

As diferenciações no que diz respeito ao trabalho era principalmente no não 

reconhecimento do trabalho feminino, pelo motivo das atividades desempenhadas 

por elas serem ainda compreendidas dentre as “atividades não remuneradas” vistas 

apenas como ajuda, ou seja, como o trabalho das mulheres não tinha retorno 

financeiro para a renda familiar não era considerado como trabalho. O fator trabalho 

se tornou um dos principais pontos de reivindicações dessas mulheres, pois a partir 

do reconhecimento trabalhista seria possível desencadear novas condições de 

igualdade. 

Dentro desse cenário de especificidades, trazemos as lutas das mulheres 

rurais que progressivamente foram se articulando em movimentos específicos. Um 

dos movimentos de impacto nacional é a “Marcha das Margaridas”, movimento que 

ganha esse nome em homenagem à Margarida Maria Alves - liderança sindical 

assassinada em Alagoa Grande, Paraíba, em 1983 - que foi uma das precursoras na 

luta dos direitos das trabalhadoras rurais. 

A marcha teve seu primeiro acontecimento no ano de 2000, reunindo milhares 

de mulheres que buscavam pautas referentes à fome, à pobreza e à violência. Essa 

marcha é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG), pelas 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e pelos 

mais de 4 mil Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), além 

de várias organizações de mulheres parceiras. Esse movimento foi um grande 

marco, pois trata diretamente das desigualdades de gênero. 



 

 

 

As três primeiras marchas, realizadas em 2000, 2003 e 2007, focaram na 

plataforma política e na pauta de reivindicações da luta contra a fome, a pobreza e a 

violência sexista. Já em 2011, o lema foi “Desenvolvimento Sustentável com Justiça, 

Autonomia, Igualdade e Liberdade”. Como as negociações ainda continuam, as 

margaridas seguem na perspectiva de avançar e qualificar o processo de construção 

de políticas públicas para as mulheres. 

Segundo dados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Sergipe, FETASE 2016, as quatro edições da Marcha das Margaridas já revelam um 

crescente amadurecimento político, de caráter feminista, além de importantes 

conquistas, como: titulação da terra em nome da mulher e o Projeto de Saúde 

Reprodutiva da Mulher. Vimos que as reivindicações e lutas são um processo 

constante pelo qual começa a ser construído um novo cenário para essas mulheres, 

que buscaram, em movimentos políticos, seus direitos. 

No quadro 01, pontuamos alguns períodos e conquistas importantes das lutas 

das mulheres, referentes às conquistas de políticas públicas. 

   Quadro 01 - Políticas Públicas para Mulheres Trabalhadoras Rurais. 

PERÍODO/ POLÍTICA MELHORIA NA VIDA DAS MULHERES 
RURAIS 

Em 1985, com incentivo do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher, inicia-se o “Programa 
de Apoio à Mulher Rural” 

Assistência e esclarecimentos dos 
direitos. 

Em 1988, passa a ser desenvolvido, dentro do 
Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, o “Projeto de Apoio à 
Organização da Mulher Rural”. 

 Até aqui somente o homem era 
considerado o chefe da família. 

Em 1992, nota-se a entrada das trabalhadoras 
rurais no sistema de previdência. 

 A mulher tem o direito à 
aposentadoria. 

A partir de 1994, as mulheres rurais passaram 
a ter acesso ao benefício previdenciário do 
salário-maternidade. 

 Mulheres passam a ter mais respeito, 
dignidade e autonomia. 

A criação, em 2003, da SPM – Secretaria de 
Políticas para as Mulheres. 

 Começam a surgir novas políticas 
específicas para as mulheres rurais. 

No ano de 2003, foi criada uma nova linha de 
ação no Pronaf, denominado “Pronaf Mulher”. 
Essa nova linha é considerada como um 
avanço em termos de conquistas para as 
mulheres 

 As mulheres passam a ter poder de 
decidirem um investimento, assim 
também como autonomia financeira. 

Portaria Nº 42, de 2007. 
Secretaria Especial de Políticas para as 
mulheres. Cria o Fórum Nacional Permanente 

Estabelece propostas e políticas 
públicas de combate à violência 
relacionadas à problemática e à 



 

 

 

de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres do Campo e da Floresta, 

realidade destas mulheres. 
 

Portaria Interministerial nº 2, de 2008. 
Ministério do Desenvolvimento Agrário institui 
o Programa de Organização Produtiva de 
Mulheres Rurais. 

Políticas de apoio à produção e 
comercialização, promovendo a 
autonomia econômica das mulheres e 
garantindo seu protagonismo na 
economia rural. 

Lei 12.512, de 2011. 
Institui o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental e o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais. 

Possibilita recursos financeiros 
preferencialmente à mulher 
responsável pela unidade familiar. 
 

Em 2013, a Secretaria-Geral da Presidência 
da República institui o Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica – 
PLANAPO. 

Reconhece a importância do trabalho 
das mulheres no manejo sustentável e 
na conservação da biodiversidade. 
 

Decreto Nº 8.256, de 2014. 
Regulamenta uma modalidade de crédito 
direcionada às mulheres beneficiárias do 
Programa nacional de Reforma Agrária, o 
Fomento Mulher. 

Facilita a instalação da mulher 
assentada no lote de sua titularidade e 
a implantação do seu projeto produtivo. 
 

 Fonte: Banco de dados da pesquisa. Org. PINHEIRO, T.T.2017 

 

As mulheres rurais no fim dos anos oitenta passam a reivindicar igualdades e 

como consequência da redemocratização do país esse assunto passa a entrar na 

pauta de discussões da agenda pública. 

A Constituição de 1988 garantiu o acesso das mulheres rurais ao benefício da 

aposentadoria por idade, aos 55 anos, e a outros benefícios, tal como licença-

maternidade remunerada. (BRUMER, 2004, p. 18). 

O direito à terra e ao desenvolvimento rural passam a ser discutidos. Até 

então, a mulher era vista apenas como uma mera participante da família, 

subordinada às decisões do marido, que detinha todos os direitos sobre a terra. As 

políticas públicas não eram voltadas às demandas das mulheres, fazendo com que 

fossem excluídas sem acesso a direitos sobre a terra. (OLIVEIRA,2013, p.131). 

O processo de luta e conquista no espaço rural desencadeou mudanças 

significativas como vimos no quadro acima, sendo exemplos a conquista do direito à 

documentação e à educação. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios- PNAD (1992 e 2002), houve ampla melhoria no que se refere ao acesso 

à educação, de homens e mulheres de áreas rurais, o que representa uma queda do 



 

 

 

analfabetismo e, consequentemente, uma melhoria na igualdade. 

As mulheres rurais passam a se organizar e buscar políticas públicas voltadas 

a melhores condições de vida no campo, através de movimentos sociais. Entre os 

movimentos criados, podemos citar o MMC – Movimento das Mulheres 

Camponesas, que surge em 2003. O movimento foi criado com o intuito de discutir a 

produção agrícola e a comercialização e principalmente para discutir a participação 

das mulheres nestes dois processos.  Com objetivos ligados tanto à reforma agrária 

como melhores condições na produção agrícola e desenvolvimento rural. 

(OLIVEIRA,2013, p.129.). 

O recebimento da aposentadoria também foi um avanço fundamental para 

essas mulheres. Este recebimento vem com uma gama significados, por exemplo, a 

sua jornada de trabalho, que ganha um reconhecimento vitalício, o que melhora sua 

qualidade de vida na fase da velhice e reconhecimento pela sociedade. 

Em 1985, a criação do Programa de Apoio à Mulher Rural objetivou estudar e 

desenvolver planos de ação que proporcionem à mulheres trabalhadoras rurais 

melhores condições de trabalho (BARSTED, 2002), possibilitando sua maior 

participação no processo de reforma agrária, o que possibilita novas alternativas de 

inserção, capacitação para a mulher rural. 

O Projeto de Apoio à Organização da Mulher Rural, por sua vez, procurou 

sensibilizar e treinar técnicas e técnicos de extensão rural para trabalhar com o 

recorte de gênero em nível local. Pelo acesso ao crédito rural, que foi pauta das 

Marchas das Margaridas e outros movimentos, passa a ser possível a criação de 

uma nova linha de ação no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar -PRONAF, o PRONAF-Mulher, a fim de ampliar o acesso das mulheres ao 

crédito, considerado um avanço em termos de conquistas para as mulheres rurais, 

sendo que agora ela pode fazer financiamentos para atividades agrícolas variadas, 

como produção de alimentos e criações de animais. 

Esse processo de luta e conquistas possibilitou avanços nas discussões de 

gênero assim como mudanças e novas expectativas na condição de vida dessas 

mulheres. Processo esse que trazemos para nossa pesquisa no sentido de 



 

 

 

compreender as especificidades das mulheres rurais e ampliar a visibilidade dessa 

realidade no meio rural da região Norte do Brasil. 

  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 
 

 

 

Antítese 
 

Pediram um corpo escultural 

Eu não tinha. 
Quiseram uma mulher ignorante 

eu já tinha lido o suficiente pra me 

proteger. 
Sugeriram que não opinasse em assuntos 

de homem 

Eu nunca consenti em calar. 
Disseram que eu fosse esposa  

Eu não quis casar. 
Discursaram que as mulheres são 

frágeis. 

Eu não tive tempo de exercitar 

fragilidades. 
                                   

                                                    (Jenyffer Nascimento) 

 
 



 

 

 

 2.1 CONCEITUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Tratar de gênero na ciência geográfica nos permite refletir sobre o espaço, 

rompendo os limites da produção do conhecimento geográfico, e nos permite, ainda, 

questionar a invisibilidade feminina, através das categorias de análises que 

permitem o avanço de investigações do espaço.  

Para essa pesquisa, o entendimento de “lugar” como palco das relações 

sociais é: “O lugar é segurança e o espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro 

e desejamos o outro. Não há lugar como o lar. O que é lar?” (TUAN 1983) Tal 

entendimento nos permite uma análise subjetiva do espaço. O campo dos estudos 

da geografia nos possibilita, sobretudo, estudar e conhecer as mudanças sociais 

ocorridas no espaço e que são ocasionadas pelos papéis culturais impostos pela 

sociedade em relação a homens e mulheres. 

Para tanto, a pesquisa se pautou principalmente a partir do entendimento e 

análise dos conceitos de gênero, poder e empoderamento, conceitos estes que 

embasam as investigações realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Geografia, Mulheres e Relações Sociais de Gênero GEPGÊNERO, o qual 

integramos, em que se expandem as análises dos estudos dentro da geografia e 

estudos de gênero. Esse conceito “gênero” tem sido tratado como instrumento 

teórico de análise e usado desde 1970 para tratar a questão da diferença sexual. 

Tal conceito nos permite compreender os sujeitos além de suas diferenças 

biológicas, ou seja, não pelas diferenças de sexo, nos permitindo ampliar o 

conhecimento em relação a construção social dos mesmos. Silva (2003) nos 

esclarece acerca da hierarquização que passa a ser entendida não mais pelos 

corpos mas sim pelo simbolismo construído pela sociedade. 

Os simbolismos construídos de forma desigual para ambos os sexos nos 

levam a análises da historicidade da condição da mulher, demonstrando que o 

patriarcalismo deixa marcas no que diz respeito ao modelo hierárquico de relações 

de poder. Tanto que o poder determinou os papéis na sociedade à medida que as 

relações existentes entre masculino e feminino eram de subjugação e dominação. 

Mas em que consiste o poder? É possível, a partir de avanços políticos e 



 

 

 

sociais, no que diz respeito à condição de vida das mulheres, a construção do 

empoderamento? Buscamos compreender tais conceitos e suas amarras a partir de 

alguns autores.   

Segundo Foucault (1997), o poder tem uma dimensão negativa de caráter 

repressivo, normalmente exercido pelo Estado e outros setores mais sutis que não 

visam "expulsar os homens da vida social, impedir o exercício de suas atividades, e 

sim gerir a vida dos homens, controlá-los em suas ações para que seja possível e 

viável utilizá-lo ao máximo". Porém, o poder a partir das relações estabelecidas, as 

quais elegem simultaneamente a hierarquia de submissão, interfere em suma na 

autonomia e individualidade das pessoas. 

No caso das relações de gênero essas relações ferem a autonomia das 

mulheres, pois o poder permite ou não decisões sobre a própria vida e também 

sobre a vida do outro. Marcela Lagarde (1993) esclarece que quem exerce o poder 

se arroga o direito ao castigo e a postergar bens materiais e simbólicos. Dessa 

posição, domina, julga, sentencia e perdoa. Ao fazê-lo, acumula e reproduz o poder. 

Portanto, analisar essas questões de gênero implica compreender a 

desconstrução de alguns paradigmas sociais e as alterações dos processos e 

estruturas de poder. Deste modo, remetemo-nos à construção do empoderamento 

que compreendemos como a forma demonstrativa dos avanços femininos no sentido 

de visibilizar as questões de igualdade de gênero. 

Esse conceito passa a ser usado e aplicado em vários discursos de 

igualdade, como nos coloca Sardenberg (2006) 

Nos últimos anos, o termo empoderamento vem sendo usado 
indiscriminadamente, adquirindo novos significados no processo.  De fato, 
tem-se tornado comum, tanto no discurso acadêmico, quanto de órgãos 
governamentais e não governamentais - ou mesmo no próprio movimento de 
mulheres - falar-se do empoderamento de mulheres, sobretudo no contexto 
do discurso sobre gênero e desenvolvimento. 

Dentro do enfoque de gênero, é visto como um avanço na categoria. No caso 

de estudos com mulheres, é visto em sua aplicabilidade uma ressignificação das 

relações, assim, a construção do empoderamento também se torna uma forma de 

enfrentamento na atual sociedade, pois fere toda a estrutura tradicional e 



 

 

 

assimétrica nas relações de gênero. 

Nessa perspectiva, Nascimento Silva (2011) descreve que a ideia de 

“empoderamento” surge como forma de acrescentar e visibilizar a autonomia dessas 

mulheres, no que se refere à capacidade das mulheres tanto para mudar quanto 

questionar sua submissão em todas as instâncias em que ela se manifesta, ou seja, 

a partir da compreensão que as mulheres têm sobre sua condição e as formas que 

foram estabelecidas, assim como habilidades em analisar em torno às relações 

políticas e também em se organizar em prol de mudanças sociais permite a 

construção do empoderamento. 

No sentido de ampliar tais análises, a pesquisa adotou método e técnicas que 

possibilitam as abordagens e objetivos pretendidos. 

  

 2.2   Método e Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa buscou compreender a construção do empoderamento na vida 

das mulheres rurais ribeirinhas, a partir de suas vivências e espacialidades no 

espaço ribeirinho. Do ponto de vista geográfico, a pesquisa surge como 

conhecimento da realidade, estudos de fenômenos sociais da geografia humana, 

permitindo o avanço dos estudos dos fenômenos sociais e, sobretudo na geografia 

cultural, que nos permitiu compreender construção social dos sujeitos. 

Sendo assim, a pesquisa toma sentido a partir da adoção do método e das 

metodologias adequadas, que nos permitiu a análise e compreensão dos temas 

abordados. A fenomenologia da percepção (Merleau-Ponty, 1999) nos propiciou um 

contato direto com os sujeitos, para compreender as sutilezas do seu modo de vida, 

representações sociais e culturais. Permitiu, ainda, ouvir as mulheres, e a partir das 

percepções, compreendê-las por uma visão fenomenológica, assim como 

compreender a mulher e sua condição, na dinamização da temporalidade, suas 

vivências, representações e as novas formas organizativas das relações sociais. 

O uso de técnicas da pesquisa foi escolhido rente à necessidade de alcançar 

os objetivos de forma que sustente os resultados obtidos com análise qualitativa e 

quantitativa. 



 

 

 

O trabalho de campo se fez fundamental nessa busca pela compreensão, 

pois, a partir da vivência em campo, tornaram-se possíveis a observação e a análise 

dos fenômenos que, por vezes, se mostram subjetivos, sendo assim necessário por 

parte da pesquisa o desenvolver fenomenológico no olhar, no pensar e no coletar os 

dados.  O diário de campo, como instrumento, foi utilizado constantemente no 

sentido de não perder os momentos e relances da pesquisa. 

Para abordagem primeira, com essas mulheres, foi feito o primeiro trabalho 

no campo participativo, onde vivenciamos alguns espaços da comunidade e 

observamos as atividades das mulheres, apresentando-lhes a pesquisa, à época. 

Um segundo campo para a realização das entrevistas e questionários, bem 

como identificação do perfil das mulheres. No terceiro campo, foi feita entrevista com 

representantes do Movimento Articulado de Mulheres do Médio e Baixo Madeira. E 

um quarto campo, para a aplicação de mapas mentais.        

Os campos se deram com deslocamento por transporte fluvial, no Distrito de 

Nazaré, Comunidade de Boa Vitória, Calama e na oportunidade do 1º Encontro de 

Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo  Madeira, no qual fizemos entrevistas com 

mulheres de outras localidades. No total, a pesquisa contou com 26 mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fluxograma das Etapas da Pesquisa 

Organizado por Pinheiro (2017). 

 

Abaixo, elencamos o perfil das mulheres que participaram da pesquisa, com 

suas histórias de vidas e os seus olhares construtores do espaço. 

  

Perfil das mulheres participantes da pesquisa: 

● Moradoras na região do Médio e Baixo Madeira; 

● Trabalhadoras agrícolas; 

● Mulheres que trabalham em atividades não agrícolas; 

● Participantes e não participantes do Movimento Articulado de Mulheres do 

Médio e Baixo Madeira; 

● Mulheres representantes desse movimento. 

  

Essas mulheres são nomeadas na pesquisa de duas formas: nas narrativas 

onde tratam de temas pessoais e íntimo de suas vidas, receberam nomes de ervas 

medicinais para que suas identidades fossem preservadas por se tratar de assuntos 



 

 

 

íntimos e familiares. Já no caso dos depoimentos impessoais, a respeito 

principalmente do movimento de mulheres, recebem seus nomes reais. E, para os 

mapas mentais, colocamos referências de suas localidades, idade, estadas civis e 

filhos. Essas características foram previamente conversadas com as mulheres que 

acordaram em participar da pesquisa. 

As técnicas usadas na pesquisa foram estas: O uso de entrevistas e 

depoimentos, retratando uma análise das histórias de vidas das mulheres, 

possibilitando demonstrar as emoções, percepções, vivências e experiências e 

abrindo caminhos para se pensar na realidade presente. 

 No sentido de analisar as narrativas, como descreve Meihy (2004) sobre a 

história oral, que “se apresenta como uma forma de captação de experiências de 

pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida – quanto mais elas contarem o 

seu modo de vida, mais eficiente será o seu depoimento”. Desse modo as narrativas 

tiveram papel importante nas análises, para compreender as mulheres ribeirinhas. 

As trajetórias de vida e percepções pela busca do empoderamento começam 

a ser entendidas e narradas ao tempo em que as mulheres se desvelam em suas 

expectativas enquanto mulher. 

Os mapas mentais também foram utilizados na pesquisa como forma de 

compreender a visão de mundo, percepções das mulheres em sua condição de vida, 

entendendo que essas percepções podem ser apresentadas através de símbolos, 

que advêm de uma construção mental dos sujeitos, a visão dos lugares, dos 

territórios, do mundo onde o ser humano  vive é própria, decorrente da apreensão de 

significados. Essas imagens espaciais foram denominadas a princípio de mapas 

cognitivos, mapas conceituais e, posteriormente, mapas mentais KASHIWAGI 

(2011).   

 

Entendemos os Mapas mentais como uma forma de linguagem que retrata o 
espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos signos são 
construções sociais. Eles podem ser construídos por intermédio de imagens, 
sons, formas, odores, sabores, porém seu caráter significativo prescinde de 
uma forma de linguagem para ser comunicado (KOZEL, 2009, p.1). 
 

  

Os mapas e formas (representação cartográfica que evidenciam a 

espacialização do lugar) recebem na pesquisa o papel de captar as predominâncias 



 

 

 

dos significados para análise das percepções advindas das realidades das mulheres 

ribeirinhas. 

A aplicação dos mapas mentais recebeu o tema central “mulher ribeirinha e 

seu cotidiano”. O tema foi sugerido para identificar a visão pessoal e individualizada 

do que é ser mulher ribeirinha e sua historicidade e presente construção de 

mudanças no seu modo de vida. Os mapas mentais, neste trabalho, representam o 

olhar da mulher sobre si mesma, pelo qual ela representa sua vida. 

Os fatores que analisaremos nos mapas são os subjetivos que, unidos a 

conversas com a autora do mapa, predominaram. Os mapas mentais ainda 

representam parte do cenário atual em que está a comunidade ribeirinha de Nazaré. 

Apresentado isso, faz-se necessário conhecermos um pouco do espaço 

ribeirinho, onde a pesquisa foi desenvolvida, assim como entender a dinâmica 

espacial ribeirinha como demonstra a sequência do texto. 

 

2.3  O espaço ribeirinho da Pesquisa 

Falar de população ribeirinha nos leva a compreender que seu modo de vida 

peculiar é instigante e diferenciado.  A dinâmica e transformações são contínuas, 

reorganizando e recriando o modo de vida. Tanto a estrutura do espaço físico quanto 

as relações sociais são dinâmicas, modificando-se ao longo do tempo. Na região 

ribeirinha, são muito evidentes mudanças advindas da ocupação humana, 

principalmente o aumento da população e uso da terra. 

Já as transformações sociais ocorrem através das relações que se 

estabelecem ao decorrer dos tempos com a convivência, chegada de políticas 

públicas, relações políticas e culturais na comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Mapa de localização

 

Fonte: IBGE- SOUZA, R. E.M, Org. CRUZ, L.M (2013). 

A comunidade é, hoje, sede do Distrito de Nazaré, localizada às margens do 

Rio Madeira, a 100 quilômetros da cidade de Porto Velho.  A viagem à comunidade 

de Nazaré é quase que exclusivamente por via fluvial, com duração em média de 

oito horas, em barco tipo “recreio”, que sai do porto de Porto Velho com destino 

direto para Manaus-AM, com parada nas comunidades e cidades localizadas às 

margens do rio. 

Dependendo do período e do tipo da embarcação que se utiliza, verifica-se 

que nos períodos de cheia, de novembro a abril, a duração das viagens é inferior o 

dos períodos de vazante, quando surgem ao longo do leito do rio bancos de areia, 

dificultando a navegação. 



 

 

 

A comunidade tem, atualmente, um administrador local indicado pelo Prefeito 

de Porto Velho, sendo ele o responsável pela Gestão Pública de Nazaré e das 

outras comunidades pertencentes ao Distrito.  A comunidade conta, também, com 

duas associações sendo uma da comunidade em geral e outra das mulheres 

ribeirinhas. Essas associações vêm cada vez mais se fortalecendo com apoios 

políticos e buscando melhorias para dentro da comunidade. Uma das pautas sempre 

revistas pelas associações é a questão da água potável, pois as famílias ainda 

utilizam água dos igarapés, por meio de bombas elétricas ou manualmente, e água 

mineral trazidas de porto velho para comercialização local, sendo de uso diário, pois 

ainda não foram instalados mecanismos para tratamento da água na comunidade. 

Quanto à eletricidade, a geração e distribuição de energia são oferecidas 

durante todo o dia. O que possibilita uma rotina contínua de atividades comerciais e 

domésticas. As linhas telefônicas são possíveis por celulares rurais e orelhões 

(telefone públicos), o que otimiza a comunicação entre as comunidades e com a 

cidade de Porto Velho, visto que se faz importante essa comunicação no sentido de 

agilizar as negociações, organização de eventos, entre outros. O trânsito de pessoas 

pela comunidade é calmo em dias comuns, a maioria das crianças vai para a escola, 

enquanto as mulheres, grande parte, ficam em suas casas trabalhando em 

atividades domésticas e atividades pluriativas. Existem na comunidade, pequenas 

mercearias, que vendem quase todos os produtos de primeira necessidade aos 

moradores, exceto carnes. 

A maioria das casas é feita em madeira com telhas de fibrocimento e algumas 

são construídas em alvenaria ou, ainda, com madeira e alvenaria, tendo quintais de 

médio e grande porte, sempre com árvores frutíferas e hortaliças. Recentemente 

essas espécies tiveram que ser plantadas novamente devido à grande perda com a 

cheia ocorrida no ano de 2014, a qual prejudicou bruscamente toda a estrutura e 

organização local, o que provocou a saída de famílias para outras localidades devido 

à maioria das casas estarem totalmente alagadas. Contudo, mesmo diante desse 

fato, a grande maioria das famílias se alojou na própria comunidade, em terra firme, 

que fica mais distante das áreas de alagação, onde está atualmente localizada a 

escola estadual do Distrito. 



 

 

 

Eram visíveis os impactos estruturais e ambientais nas comunidades 

ribeirinhas após a alagação, as casas ficaram todas em estado de insalubridade e 

com quintais encharcados, acompanhados de plantas, árvores ervas e fruteiras 

mortas. Todo o trajeto entre as casas estavam enlameados e com sedimentos que 

mudaram significadamente a altura das casas, que outrora eram com assoalhos 

altos, mas com o acúmulo de sedimentos ficaram bem mais baixas. 

A lama estava até no teto, as paredes ninguém via o branco, tinha muito    
barro, quem deixou as portas fechadas tiveram que arrancar a porta pra 
poder entrar, pois a casa estava com muito barro, muitos móveis 
estragaram, tive que passar um bom tempo limpando o forro e os móveis 
até ficar limpo. (Moradora de Nazaré,2015). 

Essas famílias, entretanto, não abriram mão de seu lugar e vivenciaram ainda 

esse fenômeno da natureza “enchente” como parte da dinâmica do rio, e não como 

ameaçador, uma vez que todas as formas possíveis de se organizarem em suas 

casas foram tomadas por eles visando à permanência e não à saída.    

 

  Imagem 01- Visão aérea de Nazaré. 

  Imagem 02- Casa marcada pela cheia do rio madeira em 2014. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 2015 

 

Segundo a Defesa Civil, em torno de 160 famílias (cerca de 640 pessoas) 

foram atingidas pela enchente do rio Madeira, em Nazaré. A maioria teve que ser 

alojada em escolas, igrejas localizadas nas regiões mais altas e em comunidades 

vizinhas que não foram tomadas pelas águas. A foto número 01 demonstra a 

gravidade da enchente, de como a localidade ficou praticamente submersa pelo rio, 



 

 

 

o solo ficou encharcado como consequências houve perda das plantações e 

produções agrícolas. Contudo, os moradores dão continuidade em suas 

construções, organizações e fortalecimento da cultura local. 

 Imagem 03 - A reorganização estrutural 

 

    Fonte: Banco de dados da pesquisa. Comunidade ribeirinha de Nazaré, 2013. Foto. PINHEIRO, T.T. 
 

As novas estruturas são determinadas pelo tempo, pelo dinamismo em que 

costumes e valores são agregados no decorrer dos anos, cada característica, cada 

válvula, cada elemento da paisagem configura uma estrutura marcada pela 

migração e cultura na comunidade que habita. 

A cultura local segue o curso da natureza, o badalar do vento, os períodos 

das plantações, os elementos naturais como o rio e matas são partes de seu 

cotidiano. As mudanças são seguidas de novas relações sociais que desencadeiam 

configurações territoriais e sociais. 

 



 

 

 

 

       Imagem 04 -  Recursos naturais 

 

          

          
  

 Fonte: Banco de dados da pesquisa. Tucumã, Cupuaçu, Pupunha e Açaí. Arquivo Gepgênero, 2016. 
 

 

A grande variedade de frutos enriquece o cenário ribeirinho, como as imagens 

acima demonstram frutas, que são de grande importância na alimentação cotidiana 

para dos ribeirinhos, os quais têm uma dieta composta por alimentos, como 

hortaliças, verduras, tubérculos e frutas. 

As sementes, como por exemplo do açaí (espécie monocotiledônea nativa da 

várzea da região amazônica,  uma palmeira que produz um fruto bacáceo de cor 

roxa) e tucumã (palmeira que chega a medir até 15 metros, geralmente solitária, de 

estipe com faixas de espinhos negros, folhas ascendentes, inflorescência ereta e 

frutos amarelos com tons vermelhos .e regional do Amazonas) são  utilizadas para 

fazer alguns artesanatos produzidos pelas mulheres, como brincos, cortinas e 

outros.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espécie_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espécie_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espécie_nativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Várzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Várzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_amazônica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espinho_(botânica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha


 

 

 

Os ribeirinhos também usufruem de outros recursos florestais, como por 

exemplo óleo de copaíba e peixes do rio, que fazem parte tanto da alimentação 

como do setor econômico dos ribeirinhos. 

 

  Imagem 05 -  Mais que um transporte 

.  

Fonte: Banco de dados da pesquisa. “Rabeta”, transporte mais utilizado para trabalho e lazer. Nazaré, 
2016. Foto. PINHEIRO, T.T 

 

A intrínseca relação do ribeirinho com o rio está ligada ao seu cotidiano. Além 

das atividades de pesca, que é essencial para sua alimentação, o rio também é o 

meio de ir e vir nas regiões próximas ou distantes, através de transporte como a 

rabeta como mostra a imagem acima. Existem também os barcos de linha ou 

recreio, como são conhecidos pelos ribeirinhos, de maior porte e navegando em 

maiores distâncias, como o trajeto até a cidade de Porto Velho, periodicamente 

realizado pelos ribeirinhos, em várias ocasiões, dentre elas, receber benefícios da 

aposentadoria, bolsa família e outros. 

O rio também representa fonte de alimentação e lazer, onde crianças, jovens 



 

 

 

e adultos se banham, brincam, lavam roupas etc. Ao entardecer, é muito comum 

evidenciar ribeirinhos nas margens do rio a admirar a vista do pôr-do-sol. 

Imagem 06 -  Produção da Melancia 

 

 
 Fonte: Banco de dados da pesquisa. Nazaré, 2015. Foto. PINHEIRO, T.T. 
 

Segundo a Empresa Estadual de Assistência e Extensão Rural EMATER-RO, 

Nazaré (RO) é um grande produtor de melancia do estado de Rondônia, essa 

produção comemorada todos os anos no período da safra, geralmente no mês de 

agosto. A festa, além da divulgação da produção de melancia e o fomento para 

comercialização, tem também o intuito de propiciar entretenimento aos 

espectadores, estimulando a participação de todas as pessoas produtoras e 

moradoras do distrito e regiões próximas. 

No período da festa, a comunidade fica muito movimentada por pessoas 

visitantes, que se deslocam até o local para conhecer a festa, a cultura local, e 

também desenvolver pesquisas e festejar junto com os produtores o sucesso da 

safra anual. O festejo é organizado dias antes, quando os agricultores escolhem da 

sua colheita as melhores melancias que participarão das competições e também as 



 

 

 

melancias que oferecerão gratuitamente aos participantes. 

  Imagem 07 -  Festa da melancia 

 
 Fonte: Banco de dados da pesquisa.  Participantes da festa da melancia. Nazaré, 2016.Foto. 
PINHEIRO, T.T. 

 

Durante a Festa da Melancia, são realizados concursos associados à 

melancia, como peso e tamanho. O evento tem início geralmente no fim de semana, 

com torneio de futebol feminino e masculino, seguido das competições. Todas essas 

modalidades são presenteadas com prêmios, como eletrodomésticos, máquinas 

agrícolas e também prêmios em dinheiro. 

Essa e outras festas culturais reúnem milhares de pessoas da região do 

Médio e Baixo Madeira, que durante os dias comemorados estabelecem amizades, 

negócios, reprodução e fortalecimento da cultura e identidade ribeirinha. 

    Imagem 08 - Festejo do Boi Curumim 

 
 Fonte: Banco de dados da pesquisa.  Personagens Boi e Sinhazinha na apresentação do festival 
folclórico boi curumim. Nazaré, 2015.  Foto. PINHEIRO, T.T 
 



 

 

 

“Boi Curumim”, nome dado ao boi ribeirinho da comunidade de Nazaré, num 

festejo que traz belíssimas fantasias, danças, cores e harmonia. Esse festejo 

acontece todos os anos, geralmente entre os meses de julho e agosto, e compõe um 

cenário de festa na localidade, com personagens tradicionalmente conhecidos 

através de lendas e histórias ribeirinhas, misturados com os encantos da cultura 

nordestina. 

O grupo de apresentação é formado por crianças, jovens e adultos, que se 

divertem e se dedicam a fortalecer a cultura e os encantos ribeirinhos. Cada vez 

mais esse festejo chama a atenção das populações próximas, sendo que alguns dos 

participantes são convidados de outras regiões e até mesmo pesquisadores e 

turistas participam dessa comemoração cultural lindíssima. 

   Imagem 09 - Quadrilha 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Apresentação da quadrilha e a dança do serigandô. Nazaré, 
2016. 

 

 No Festival de Quadrilha, são apresentadas danças típicas da região, como o 

carimbó e seringandô, dança centenária criada nas festas do Uruapiara, no 

Amazonas, e levada para Nazaré, pelo professor Manoel Maciel Nunes, pioneiro 

falecido há oito anos, que dedicou sua vida à preservação dos costumes do povo 

ribeirinho 

Organizado pelo Instituto Cultural e Socioambiental Minhas Raízes, o festejo 

é uma herança cultural deixada pelo professor Maciel, cujos filhos hoje continuam os 



 

 

 

trabalhos. Na arena improvisada, verdadeiros shows de harmonia, plástica e talento; 

no palco, decorado como se fosse uma casa de caboclo, a cantoria que desperta 

emoção e história em letras.   

No período dos festejos ainda, são expostas barracas de comidas tradicionais 

da região, artesanatos, produzidos pelas mulheres da região, e variedades de 

produtos que são comercializados, a maioria derivados de frutas da região, que dão 

origem à deliciosos e variados sabores, incentivando cada vez mais a valorização 

dos produtos. São exemplos desses produtos: compotas de melancia; pão de 

batata; doces de goiaba, caju, melancia; licor de melancia e jenipapo, entre outros. 

Dentro desse cenário ribeirinho apresentado, a pesquisa buscou perceber as 

mulheres ribeirinhas que, como sujeitos construtores das relações sociais, a todo 

momento estão constroem suas espacialidades, visto que a pesquisa parte da 

intenção de entendê-las em suas subjetividades, e força, dentro da comunidade.  

Para tanto, os capítulos seguintes tratam de conhecer essas mulheres, suas 

subjetividades, representações e trajetórias, para compreendermos as suas 

espacialidades dentro desse contexto rural, as novas formas organizativas e de 

construção do empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

MULHERES RIBEIRINHAS 

 

Ser Mulher... 
é encarar os desafios da vida. 
e não desistir da luta, 
de uma forma qualquer. 
Ser mulher é ter decisão, 
e envolver-se com razão 
nas questões que se tem. 
 

(Denise Mourão) 
Poetisa brasileira. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1 MULHERES RIBEIRINHAS E PERCEPÇÃO 

 

Encontrar e compreender a mulher ribeirinha sob um olhar fenomenológico, 

no contexto apresentado no capítulo anterior, requer que abrimos mão de 

predefinições e conceitos a respeito de sua realidade para, então, nos aproximarmos 

da realidade vivenciada por elas. 

Para iniciarmos esse entendimento, apresentamos mapas mentais 

confeccionados pelas mulheres, no sentido de analisar o cotidiano delas, o que 

desvelou informações, perspectivas, sonhos, construção do empoderamento, 

desafios e modo de vida. 

Os mapas mentais, conforme Kozel (2006), são uma forma de linguagem que 

representa o espaço vivido, pode ser construídos por intermédio de imagens, sons, 

formas, odores, sabores, porém, seu caráter significativo prescinde de uma forma de 

linguagem para ser comunicado. Os mapas mentais possibilitam as representações 

das mulheres em relação a sua vivência. 

O conteúdo dos mapas foi analisado sob os quesitos das representações dos 

elementos naturais (paisagem); tempo e espaço (lugar, presente, passado e futuro); 

elementos estruturais (casa, instituições, associações); elementos de representação 

das espacialidades (espaços públicos e privado); elementos de relações sociais 

(políticas públicas), entre outros, como intenções e afetividade. 

A partir dos elementos da análise dos mapas mentais, foram consolidados 

temas que surgiram a partir do contexto das discussões dessa pesquisa, tais temas 

são apresentados no início das discussões de cada mapa mental. 

 

  

 

 



 

 

 

 

Mapa mental 01 

 

 

Moradora da Comunidade de Calama 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 01 

● Sonhos    

● Conquistas 

 

Neste mapa, a mulher ribeirinha, em seu cotidiano, é representada pela 

convivência em família e comunidade. Ela busca pela oportunidade de melhor 

qualidade de vida e pela conquista de sonhos por meio da educação. A autora 

participante da pesquisa se despede de sua localidade, trilhando uma nova etapa 

que é a de ingressar na Universidade Federal de Rondônia, sendo assim, ela retrata 

o sonho de tantas outras mulheres de alcançar a educação superior e poder e 

contribuir para uma sociedade mais igualitária. 

Muitas jovens na área rural sonham com esse dia de poderem dar 

continuidade aos estudos, mas infelizmente essa conquista não é alcançada por 

todas. Muitos são os fatores que ainda impossibilitam o acesso à educação, sendo 

um deles a falta de oportunidade local, e dificuldades específicas das áreas ruriais, 

como distância, transporte e políticas públicas. Outro fator é o trabalho. A maioria 

das crianças, ao crescerem e alcançarem uma certa idade, dá início a jornada de 

trabalho junto com a mãe, nos afazeres da casa e na roça, onde muitas vezes o 

roçado é distante da casa e da escola. Outro fator bem comum é a gravidez na 

adolescência. Muitas mulheres se casam muito novas e, em sua maioria, 

engravidam e dividem o trabalho com a criação dos filhos, ficando o sonho de 

estudar muito distante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa mental 02 

 

 

Moradora do Distrito de Nazaré 2017 

 

 

 

 



 

 

 

TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 02 

● Novas Estruturas Familiares 

● Mulheres Chefes de Família 

 

O conjunto de mudanças e transformações no cotidiano das vidas das 

mulheres rurais se reflete no mapa acima de forma a apresentar uma nova estrutura 

de relações sociais no que diz respeito ao fator econômico e familiar. 

O aprimoramento nas relações sociais contribuiu para o surgimento de novas 

estruturas familiares, exemplo disso é que cada vez mais a visão que se desperta 

nas mulheres é de serem donas do seu próprio negócio, chefes de família, 

articuladas economicamente, fora do domínio masculino. 

A autora retrata em seu desenho o seu cotidiano, que é tomar conta de uma 

pousada a qual é gerenciada por ela na comunidade. Dados do censo de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,  revelam que, no campo, o 

índice chega a 42,4%, das mulheres que contribuem para a renda das famílias do 

País. 

Na comunidade de Nazaré, vemos mulheres se dedicando em vária áreas 

como artesanato, aprimorando de suas habilidades para a independência 

econômica, seja total ou parcial, muitas recorrem a essas atividades por serem 

chefes de família e precisarem complementar a renda para sustento de si, bem 

como dos filhos, e em alguns casos, de seus companheiros, que, por motivos de 

doença, invalidez, não trabalham.   

O quadro de mulheres donas de lotes, chefes de família e mães solteiras é 

comum nas áreas rurais, chamando a atenção das novas políticas públicas. 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa mental 03 

 

 

Moradora da Comunidade de Papagaios 2017 

 

 

 



 

 

 

TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 03 

● Mulheres Agricultoras 

● Divisão De Trabalho 

 

A mulher trabalha na agricultura, atividade econômica principal na maioria das 

comunidades do Médio e Baixo  Madeira há muito tempo, sendo que as principais 

atividades agrícolas na comunidade de Nazaré são: o cultivo de tubérculos, da 

melancia e a produção de farinha. 

A autora nos retrata no seu desenho a melancia como destaque, pois ela e 

sua família são produtores da fruta há anos. Ela se auto define agricultora e não 

ajudante do marido, assim também como artesã e doceira. Em conjunto com a filha, 

a autora faz produtos derivados da melancia para comercialização. 

Nas relações de trabalho, as desigualdades se tornam mais evidentes com a 

diferenciação do trabalho masculino e feminino nas práticas de produção. A busca 

da mulher pelo reconhecimento no trabalho ainda é existente, visto que muitas 

trabalhadoras rurais ainda não são devidamente reconhecidas pelo motivo das 

atividades desempenhadas por elas serem ainda compreendidas dentre as 

“atividades não remuneradas”. 

Conforme explica Herédia (1978), como essas atividades não têm reflexo na 

acumulação financeira da família, elas não são consideradas trabalho e não são 

contabilizadas nos gastos e ganhos da economia doméstica. Contudo, as mulheres 

vêm ganhando força na agricultura, com a busca de construções de políticas 

públicas igualitárias, que reconhecem a mulher trabalhadora rural. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa mental 04 

 

 

Moradora da Comunidade de Nazaré 2017. 

 

 



 

 

 

TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 04 

● Atividades Pluriativas 

● Velhice 

 

As mulheres trabalhadoras rurais, quando chegam na velhice, muitas vezes 

viúvas, como é o caso da autora do desenho, já não podem fisicamente trabalhar na 

roça e em atividades que requerem força demasiada. Muitas recebem benefícios do 

governo, como auxílio doença, aposentadoria, e aposentadoria por invalidez, há, 

ainda, mesmo que em minoria, as que recebem aposentadoria por tempo de 

trabalho, visto que este último requer comprovação, que nem sempre é pouco 

burocrático. 

Muitas idosas continuam a desenvolver atividades pluriativas como: doces, 

pães, costuras, artesanatos, entre outros.  Essas contribuem para uma vida ativa, de 

acordo com  a autora do mapa mental, já que na velhice suas atribuições são 

tiradas, por exemplo, a própria organização e domínio da casa, que é passado aos 

filhos. Assim, outras atividades se tornam principais em seu cotidiano. 

Segundo Jahn (2013), um dos impactos para o indivíduo é a perda de seus 

papéis sociais, aliada ao vazio experimentado por não encontrar novas funções na 

sociedade, em que, muitas vezes, passam de produtores a apenas consumidores. 

Para tanto, muitas mulheres da comunidade optam por desenvolver atividades 

outras no ambiente da casa 
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TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 05 

● Empoderamento 

● Articulação Política 

 

O mapa acima retrata a força de vontade da mulher ribeirinha nos 

enfrentamentos e desafios de uma trajetória para o empoderamento. A autora nos 

mostrou, em forma comparada, a realidade atual: mulheres na batalha, fora do 

ambiente privado, unidas, articuladas, buscando seus direitos e lutando pela 

igualdade de gênero. E, no lado direito, que ela chama de futuro, são mulheres bem 

empoderadas e reorganizadas, em uma cooperativa, em que  se pode entender que 

essa mulher tem em seus objetivos de vida, esse alcance político. 

A autora é participante do Movimento de Mulheres e acredita em um futuro 

cada vez mais igualitário e digno para as elas. O movimento tem crescido e se 

fortalecido com a busca dos direitos por meio de protesto e reivindicações, esse tem 

sido o caminho pelo qual as mulheres têm conquistado visibilidade e 

reconhecimento social, enquanto cidadãs brasileiras. 

A autora demonstra, ainda, por meio do mapa, sua insatisfação na atualidade, 

em que  as mulheres encontram vários enfrentamentos políticos para que 

associações e cooperativas sejam estabelecidas nas comunidades ribeirinhas. Fato 

que, segundo ela, facilitaria em muito a caminhada das mulheres, se não houvesse 

tanta burocracia e limitações, as mulheres já teriam ultrapassado muitos obstáculos 

e se posicionando diante da sociedade muito mais empoderadas. Contudo, sua 

força de vontade e atitudes vêm lhes possibilitando isso, ainda que seja difícil essa 

caminhada. 
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TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 06 

● Autonomia 

● Religião 

 

A autora mostra no seu mapa, os dois ambientes que, segundo ela, são 

permitidos frequentar: a “casa” e a “igreja”. Espaços revestidos de parâmetros e 

regras, o que, muitas vezes, agrega valores negativos a respeito do empoderamento 

das mulheres. Segundo a autora do mapa, a religião conduz a mulher por um 

caminho de recato e submissão. 

A busca da autonomia, em muitos casos, ocorre de forma silenciosa, 

principalmente devido a pressão psicológica constante, no caso de algumas 

mulheres religiosas ou com dominação extrema por parte do companheiro, sendo 

necessário caminhar na contramão, no sentido de conquistar sua autonomia. 

Casos como esse são bem comuns em comunidades tradicionais, onde o 

convívio com instituições religiosas é forte e rege parte da dinâmica local. Na maioria 

das vezes não são as ordens religiosas diretas que interferem, mas sim as 

estruturas familiares que são baseadas na religião, apresentando relações pré-

estabelecidas que precisam ser aprimoradas. 

Segundo a autora do mapa, ela ainda se oportuna de pequenas reuniões em 

que participa para absorver o máximo de informações sobre seus direitos e se 

prepara para ser uma mulher empoderada. Conforme afirmação da mesma, a 

autonomia lhe parece difícil  enquanto distante estiver do conhecimento.   
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TEMAS ANALISADOS NO MAPA MENTAL 07 

● Direitos 

● Igualdade 

 

O faz compreender, em primeiro momento, as várias atividades realizadas 

pelas mulheres ribeirinhas, atividades como:  a pesca, o trabalho na agricultura, na 

produção da farinha, nas atividades pluriativas, ou seja, a autora aponta para a 

mulher em todos os espaços de trabalho e lazer. 

Contudo, relata, também, a luta pela visibilidade do trabalho da mulher que, 

ainda muitas vezes, é desvalorizado. Além disso, ela demonstra, ainda, o olhar de 

sustentabilidade com a natureza, a variedade e beleza dos recursos naturais no 

espaço ribeirinho e o seu uso sustentável. 

Ela se projeta fora do ambiente da casa, em vários lugares, livre em 

momentos de trabalho, lazer e autonomia. Como já vimos, esse olhar se reflete no 

coletivo quando consideramos as mulheres em busca de autonomia, oportunidades 

de trabalho e políticas públicas igualitárias. 

Conforme a autora do mapa, esse cenário é como toda mulher deveria ser, 

livre e feliz. Quando mostra a atividade pesqueira, ela nos revela a necessidade 

delas  em se reconhecerem e serem reconhecidas como pescadoras e agricultoras 

pelas políticas públicas, o que veio ser possível nos últimos anos com a 

documentação da trabalhadora rural e carteira de pescadora. 

O reconhecimento e a valorização como trabalhadoras são para elas uma 

conquista de sua vida toda, por isso, as mulheres se unem e lutam  pelos seus 

direitos. 

As discussões, até agora apresentadas, demonstram as representações das 

mulheres em contextos diversos, no que tange a novas formas organizativas dentro 

do espaço rural ribeirinho. Essas mudanças ocorrem de forma processual, uma vez 

que se faz necessário compreender essas construções. Para tanto, traremos 

narrativas que compõem o cenário da realidade de vida dessas mulheres no que 



 

 

 

tange às suas individualidades e trajetória de vida, assim também como as novas 

organizações sociais construídas por elas. 

 

3.2  Mulheres ribeirinhas em depoimentos 

  

As mulheres demonstram sua realidade vivenciada no decorrer da sua vida, 

as especificidades demonstradas nas falas dessas mulheres, por vezes, se cruzam 

em comum na vida de todas, como, por exemplo, a dificuldade de acesso às 

políticas públicas, desigualdade social e de gênero. O que se reflete em expectativas 

de vida, tanto pessoal quanto para comunidade em geral. 

Alfazema / Comunidade de Nazaré (28 anos, casada e com filhos): 

“A minha vida sempre foi difícil, pois meu marido parece dos tempos 
das cavernas. Ele me prendeu por 14 anos, sem me deixar estudar 
nem trabalhar, ele dizia que: “mulher é só pra cuidar de casa e dos 
filhos”. Eu chorava muito vendo as outras estudando, terminando os 
estudos, e eu não podia. Só que dentro de mim eu sempre sonhei, eu 
não desanimava sabe, porque sabia que eu ia conseguir mudar a 
cabeça, mas não foi fácil. Teve um tempo que a gente precisou ir para 
a cidade. Aí sabe né! Eu fui e arrumei um trabalho para ajudar na 
despesa, e mesmo eu ajudando, ele falou que: “se eu ainda fosse pro 
trabalho ele ia me largar”. E ele foi embora pra casa da mãe dele em 
Nazaré e eu fiquei trabalhando e com as crianças”. 

  

Na trajetória de vida das mulheres ribeirinhas muitos são os desafios 

encontrados, seguindo, essas trajetórias, o fluxo histórico de dominação. Essa 

dominação ainda se destaca principalmente em comunidades em que a mulher não 

encontra parceria ou apoio político e social para uma possível equidade de gênero, 

podemos citar, por exemplo, a questão da violência doméstica, em que mulheres 

vítimas de tal violência não se sentem seguras, tampouco têm apoio quando 

decidem denunciar ou enfrentar tal situação. Em comunidades como estas, 

dificilmente existe um posto de atendimento a essas mulheres ou simplesmente um 

posto policial próximo. Então, ainda que fosse possível uma denúncia, dificilmente 

seriam postos em prática os direitos dessa mulher. 



 

 

 

Andiroba/ Comunidade de Nazaré (32 anos, casada e com filhos) 

“Na minha vida tudo que eu consegui é porque eu sou teimosa 
mesmo, meu marido nunca aceitou eu  sair, estudar, trabalhar, e ser 
de associação então, deus me livre, ele nem quer ouvir essa palavra 
da minha boca, eu não tenho medo de morrer, eu sou danada 
mesmo, mais foi difícil, eu comecei estudar várias vezes e desisto 
porque ele não aceita, um dia ele falou pra mim não ir pra escola, 
acho que ele pensava que eu nem ia estudar ia era passear sei lá, aí 
eu fui, no outro dia ele cortou a minha farda da escola, eu fiquei triste 
demais, ele reclamava, me ignorava, me maltratava com palavras, 
sabe eu me sentia muito mal, ai fui desanimando e desisti, mas todo 
ano me matriculava com esperança de ele aceitar né, aí não aceitava” 

  

Para as mulheres, o enfrentamento à desigualdade de gênero é um desafio 

diário. Elas se munem de força de vontade para dar início à luta, numa jornada 

árdua que é a de uma nova perspectiva de vida.  Elas visam e têm lutado por 

autonomia econômica, pessoal e política. Para que isso seja alcançado, essas 

mulheres se dedicam a se capacitar politicamente, a fim de alcançar melhores 

condições de vida. O machismo, por exemplo, é algo que elas enfrentam quase que 

diariamente e pode ser visto em atitudes como o impedimento aos estudos, ou seja, 

ainda é presente o impedimento em ocupar os espaços públicos, causando um 

enfrentamento enorme na sua relação conjugal, familiar e social, como podemos 

perceber nas narrativas. 

  

Alecrim/ Comunidade de Nazaré (25 anos, solteira e com filhos) 

Eu estou lutando né, e as minhas amigas são as que me dão a força, 
elas falam não desiste, não desiste de jeito nenhum, agora estou no 
sétimo ano e pretendo terminar sim, uma dá força pra outra né, 
porque todas tu passa a luta parecida. 

  

Quando as mulheres decidem trilhar uma nova história, ela modifica não só a 

sua vida, mas começam, então, a reestruturar as relações estabelecidas no seu 

grupo social, e isso é visto pelo homem, como afronta e ameaça, sendo que esse 

processo, por vezes, pode se tornar violento pela não aceitação das novas 

construções. A violência pode ser verbal, física ou psicológica, enquanto a não 



 

 

 

aceitação, o desprezo e a desvalorização podem ser exemplo de violência 

subliminar, como veremos na fala abaixo. 

  

Arnica/ Comunidade de Nazaré (31 anos, casada e com filhos) 

“Eu to ainda lutando, mas eu fiquei até doente com essa situação, 
porque ele já estava me maltratando demais com desprezo, até 
quando eu me arrumava, ele dizia que não gostava, aí na escola as 
pessoas diziam que estava bonita, e eu ficava com depressão né 
porque eu queria ser amada, mas tudo que eu recebia era desprezo, 
acordava de madrugada pra fazer comida pra ele porque estudava de 
manhã, e ele dizia que não estava bom, fazia de tudo mas nada 
estava bom, e eu fui ficando doente, fui até procurar médico, mas 
disseram que era problema emocional e psicológico, aí me 
aconselharam ocupar a mente, aí eu fui e decidi fazer logo o que eu 
queria mesmo, que eu não queria morrer disso não. Ai eu fui levando 
ele na conversa sabe, fazendo as mobilizações por traz e não 
desistia. Mais nada é fácil para a mulher, só acontece mesmo quando 
ela desafia tudo e todos”. 

  

Essa realidade é a extensão da trajetória histórica que a mulher vivenciou 

durante gerações. Dessa forma, também é histórico o enfrentamento em relação aos 

homens e à sociedade na construção de uma nova trajetória de empoderamento e 

conquistas. Em relação aos homens, esse enfrentamento se dá principalmente 

devido à partilha do “poder”, ou seja, a perda do domínio.  

Um exemplo claro dessa perda de domínio sobre a mulher é no que diz 

respeito à vida econômica. Quando a ela se dedica a outras atividades econômicas 

que não estão ligadas ao domínio do marido, este se mostra, na maioria dos casos, 

insatisfeito, pois o contato com a comercialização, com o dinheiro e com as decisões 

também pode ser visto pelo homem como a perda do controle sobre a prole.  A fala 

abaixo exemplifica um pouco desse enfrentamento. 

Camomila/Comunidade de Nazaré (27 anos, casada e com filhos) 

“Ah, ele pensava assim que eu ganhando dinheiro ia sair da 
dependência dele e ia querer desrespeitar ele e tal, a sei lá eles tem 
medo parece de a gente ser livre, aqui na comunidade, o problema 
desse caso é bem comum, principalmente as mulheres que nem sabe 



 

 

 

ler nem escrever, elas não tem força nem pra sair de casa, aí o 
homem pisa mesmo mana, mais ai no meu caso né,  ele foi vendo 
que que eu não ia desistir, e aos poucos ele foi melhorando, as 
crianças foi crescendo também, porque isso ajuda muito a mulher 
também, com as crianças pequenas é mais difícil”.   

  

As mulheres seguem em uma trajetória de enfrentamentos que resulta em 

determinação para lutarem por desconstruir tais desigualdades. Essa desconstrução 

ocorre, em parte, por meio da criação dos filhos e filhas, que começam desde mais 

novos a traçarem um perfil mais justo e igualitário em relação aos gêneros. 

 Cada passo em direção a melhores condições de vida é uma vitória na posse 

de direitos que são delas. Para elas, não se trata de uma questão de disputa, e sim 

de direito, de igualdade e de oportunidade, tanto que há um entendimento coletivo 

dentre elas que quanto mais os homens, junto à sociedade, compreendem os 

direitos e igualdades, menos árdua poderia ser essa luta. 

Babosa/Comunidade de Nazaré (36 anos, casada e com filhos) 

“Eu penso que deveria ter uma palestra para ajudar esses homens 
muito machistas, para abrir a mente dele. Eu sonho ainda em terminar 
meu estudo, já estou perto, e aí fazer uma faculdade, e poder ajudar 
as mulheres daqui né, eu tenho muitos planos, trazer capacitação 
para as mulheres, cursos, palestra, conversar com as famílias, eu 
penso mesmo em uma cooperativa de mulheres, todas trabalhando 
juntas e sendo que uma apoiaria a outra né, pra ninguém desistir”. 

As parcerias estabelecidas são muito importantes, pois elas veem, através do 

apoio, uma forma de fortalecer seus ideais, assim como melhores expectativas de 

avanço e oportunidades de viabilizarem suas necessidades e especificidades 

enquanto ribeirinhas. Nesse contexto, elas primeiramente, se uniram a fim de 

desenvolverem estratégias de avançar em suas trajetórias de luta, vendo outras 

mulheres que se organizaram politicamente garantir seus direitos e oportunidades. A 

esse respeito, surge o interesse em se articularem junto a mulheres de comunidades 

vizinhas e se empenharem na criação do Movimento de Mulheres Ribeirinhas do 

Médio e Baixo  Madeira. Dessa forma, as mulheres têm cada vez mais se 

empenhado, pois, para elas, o movimento representa novas expectativas para as 

mulheres de suas comunidades, como demonstra a fala abaixo. 



 

 

 

Cidreira/ Comunidade de Nazaré 65 anos, casada, aposentada) 

“Eu gosto muito de saber que as mulheres da minha comunidade, 
pode ter uma vida melhor né, com seus direitos que vão aprendendo 
nas reuniões do movimento de mulheres, eu me interesso apesar da 
minha idade, eu sou costureira e gosto de me aperfeiçoar, com os 
cursos, gosto de aprender, acho que é importante para a mulher não 
ficar só em casa né.” 

Através de planos e estratégias que elas buscam  no decorrer da trajetória do 

movimento, novas oportunidades de avanços. Vemos que mesmo as mulheres mais 

idosas se posicionam a favor da valorização do movimento no que se refere à 

visibilidade para as mulheres. Porém, a inserção da mulher nas novas formas 

organizativas, como foi visto historicamente, requer luta e, dentro desse processo, 

surgem as divergências e conflitos. A informação é um alvo a ser alcançado em 

primeira mão, pois abre portas para intensificação da luta pelos direitos.    

Capim-Santo/Comunidade de Papagaios (47 anos, separada) 

“ah, meu maior interesse de estar no movimento é aprender os meus 
direitos, pra poder melhorar minha vida, eu sei fazer muitas coisas, e 
no nosso movimento essas coisas são valorizadas e a gente pode até 
ganhar um dinheirinho com as vendas”. 

O movimento de mulheres em sua historicidade trouxe grandes conquistas, 

como vimos em capítulos anteriores. Sendo assim, a perpetuação deste na 

concepção das mulheres ribeirinhas lhes possibilita avanços, o que proporciona, 

junto com parcerias, melhoria na vida. 

Jatobá/Comunidade de Nazaré (45 anos, casada e com filhos) 

“Tenho interesse em participar, porque as mulheres precisam de 
informação, a gente aqui estava esquecida, precisa de saber das 
coisas, precisa de ter uma renda, precisa de sair da dependência de 
marido”. 

Para elas, também, essa movimentação causada pela busca de 

espacialidades propicia uma autovalorização individual, a partir do maior nível de 

informação adquirido em reuniões e encontros. As habilidades da fala, da articulação 

tomam cada vez mais autonomia e agregam valor social, pois começam a ser 



 

 

 

integradas a um nível de informação diferenciado do cotidiano, informações estas 

sobre o direito da mulher, políticas públicas, dignidade, entre outros conhecimentos 

que dão a ela suporte para pautas de luta.                                                                                                                                          

Erva-doce/Comunidade de Nazaré (41 anos, casada e com filhos) 

“Eu queria participar mais das reuniões né, mas eu nem sempre tenho 
permissão para ir, no encontro que teve eu não pude ir, eu tenho 
vontade de aprender mais coisa né, eu não sei ler nem escrever, e 
toda reunião saio de lá com uma nova notícia, informação e isso pra 
mim é muito importante até pra poder falar alguma coisa de novo pra 
minhas filhas né, a gente é tudo crente aqui, e meu marido e bem 
rígido, mas as vezes ele não implica de eu ir não, acho também que 
pensa assim que eu nem vou entender. Mais desde do dia que eu 
comecei a ir, eu me sinto melhor né porque penso na melhoria que 
pode acontecer para as mulheres daqui”, 

Os conflitos familiares, ao se fazer parte do movimento, são contínuos. Para 

muitas, esse desafio pode ser mais intenso quando não contam com o apoio da 

família ou companheiro. Muitas são as estratégias pensadas por elas para que não 

desistam do movimento, até porque, os desafios fazem parte de sua vida, mas a luta 

agora é para que as conquistas façam também. Esse pensar é constante e, dessa 

forma, dão seguimento às demandas necessárias. Na fala abaixo, podemos 

visualizar exemplos de conflitos familiar.               

Carqueja/ Comunidade de Nazaré (32 anos, casada e com filhos) 

  

“Quando eu fui inventar de entrar no movimento de mulheres aí é que 
piorou mesmo, meu deus, ele não aceitou, só que eu já tinha decidido 
e não desisti, aí fui me envolvendo, mas tudo que eu fazia na 
associação e movimento de mulheres, eu fazia escondido dele, até 
quando alguém ia conversar comigo a respeito disso eu falava pra 
não ir lá em casa, porque tudo que ele falava era que não ia dar certo, 
que ele ia expulsar as mulher de lá de casa, que era tudo perda de 
tempo que eu não ia conseguir, não ia conseguir nada do que 
pensava”. 

É visto que a mulher ribeirinha tem em sua trajetória, lutas e desafios, 

principalmente na tentativa de romper barreiras políticas e sociais. Nessa nova 

construção, elas conciliam o trabalho, estudos e família com as atividades do 

movimento. Para elas, o envolvimento e a dedicação são importantes para alcançar 



 

 

 

os objetivos pautados. 

Hortelã/Comunidade de Nazaré (23 anos, casada e com filhos) 

“Participo sempre que posso como meu filho Vinícius é pequeno ainda 
às vezes não dá pra eu ir, mas é muito importante pra nós mulher 
poder aprender e reivindicar nossos direitos né, e a gente aqui na 
comunidade tem tanta riqueza, só faltava mesmo parceria e união, 
tenho fé que no futuro tudo vai melhor pra nós” “Graças a Deus eu 
dou conta, casa, roça, marido, é difícil mesmo essa jornada mas vale 
a pena”. 

O movimento é de uma articulação contínua e de esforços incessantes para 

que vá adiante. Para os órgãos governamentais, os movimentos sociais são 

reconhecidos e ganham força diante de parceiros e projetos bem elaborados, que 

tendem a garantir conquistas de direitos dos grupos organizados. Na sequência de 

falas abaixo, podemos ver a força que carregam em busca de combater as 

fragilidades encontradas no meio rural.   

“É hora da mulher ribeirinha se despertar, a água não levou nossa força 
não gente, nem nossa dignidade” (Dona Andréia, representante da 
comunidade de Cujubim) 

“Eu aprendi a falar melhor, entendo meus direitos, já fiz cursos e sei 
que não estou sozinha”. (Dona Maria do Rosário, moradora do Distrito 
de demarcação). 

“O movimento nos fortalece, pois quando eu vou à cidade reivindicar 
algo, já falo que sou do movimento e da associação que já tem um 
respeito maior” (Dona Maria, moradora de Cujubim). 

“O meu marido implica bastante, mas a gente é firme nas palavras e aí 
ele acaba aceitando” (Moradora de Cujubim). 

“Fui maltratada por cinco anos, pra mim hoje é uma honra participar 
desse movimento e ser uma mulher mais feliz e independente” 
(moradora do Distrito de São Carlos). 

“Muitas mulheres fazem os cursos, porém não conseguem vender, não 
tem como ir pra cidade, pois não temos um local próprio lá para vender 
os produtos”. (Shirlene, coordenadora do movimento). 

“Se uma mulher precisar de socorro, denunciar uma violência ela morre 
porque não tem onde denunciar”. (Rosa, presidente da associação de 
mulheres no distrito de Demarcação). 

          



 

 

 

As pautas são definidas em grupo e é nesse grupo que elas se apoiam e 

reivindicam a continuação das lutas de tantas outras mulheres se estendem a essas, 

uma vez que estas se munem de conhecimento de direitos e possibilidades que 

travam as suas lutas para construir novas espacialidades. 

Analisar as narrativas dessas mulheres nos levou a compreender, em parte, 

suas expectativas e vivências no que diz respeito a suas histórias de vida. Nas falas, 

vemos também que as mulheres traçam caminhos permeados pelas lutas em 

movimentos sociais, onde se posicionam frente aos enfrentamentos de forma 

política e articuladas coletivamente. Deste modo, buscamos averiguar com mais 

profundidade os mecanismos desse movimento, assim como as conquistas e 

avanços que contribuem para a construção do empoderamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

MULHERES RIBEIRINHAS NO CAMINHO DO EMPODERAMENTO 

 

 

 

(…) 
  
Então um dia 
Outras mulheres negras 
Das mesmas fileiras que nós 
Nos ensinaram que tudo que tínhamos 

aprendido 
Era uma grande farsa. 
Foi quando aprendemos a lutar.                                                                     
 

             (Jenyffer Nascimento) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 MOVIMENTO ARTICULADO DE MULHERES DO MÉDIO E BAIXO MADEIRA 

 

Uma das principais causas que tem trazido melhores condições para a mulher 

trabalhadora rural é o crescente envolvimento nos movimentos rurais, onde as elas 

se articulam e enfrentam suas realidades, buscando direitos e conquistas. São 

vários os conflitos resultantes de enfrentamentos contínuos em busca de melhorias, 

as lutas dessas mulheres se expandem em suas especificidades.  

Essa crescente participação e o envolvimento no âmbito político contribuem 

para uma nova dinamização das relações sociais existentes, novas espacialidades, 

novas expectativas e trajetórias. 

O Movimento de Mulheres do Médio e Baixo Madeira surge com as 

insatisfações e necessidades delas para se articularem e reivindicarem visibilidades, 

como exemplo na 12ª Festa da Melancia, quando já organizadas pontuaram 

algumas outras questões, as quais foram pautadas em documento construído por 

elas, o qual foi entregue para alguns representantes institucionais e governamentais 

que se faziam presentes, como a Prefeitura  de Porto Velho, através de suas  

Secretarias Municipais, e também a Universidade Federal de Rondônia. 

Os avanços surgem com a visibilidade do movimento e parcerias, as 

mulheres começam a mostrar e despertar cada vez mais a força que têm, mostram 

que é o momento de se empoderar, de se unirem para fortalecerem esse novo olhar 

que vivenciam. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Imagem 10 -  Mobilização 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa. Nazaré, 2016. 

 

As mulheres movimentam toda uma estrutura que se redefine 

progressivamente dentro de suas localidades. A construção do empoderamento 

contribui para  redefinição social, econômica e política. Na imagem acima, vemos o 

primeiro encontro que mais a baixo veremos com detalhes, encontro esse que 

contribui em muito para o fortalecimento e conquistas de parceria. 

A mobilização é feita por representantes eleitas internamente nas primeiras 

reuniões. Em cada localidade existe uma mulher do Movimento, a qual realiza os 

contatos e articula com as demais, bem como organizam o local dos encontros 

consultivos e deliberativos inerentes à proposição de políticas públicas que possa 

atender às comunidades da região abrangidas pelo Movimento, como se vê a seguir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 02 - Comunidades do Médio e Baixo Madeira que integram o movimento de 

mulheres. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 

 

As reuniões são marcadas com bastante antecedência, devido as distâncias 

das localidades umas das outras. A comunicação é feita via telefone, onde é 

possível. Em outros casos, são enviadas cartas pelo barco até a comunidade. A 

logística é muito complicada, pois as reuniões acontecem em uma comunidade e as 

outras pessoas das demais localidades, muitas vezes, não têm transporte e nem 

condições para pagar. 

O movimento foi pensado para atender todas as mulheres da região do médio 

e Baixo  Madeira, mas nem todas participam por motivos variados, como veremos no 

gráfico 05 a seguir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 – Principais motivos da não participação no Movimento 

 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 
 

 

Um dos principais motivos para que muitas mulheres não participem 

assiduamente do Movimento está ligado à logística, pois como foi dito anteriormente, 

as comunidades ficam distantes uma das outras e o transporte é unicamente por via 

fluvial,  que nem todas as famílias possuem transporte próprio, ou à disposição, ou, 

ainda, combustível para poderem ir até a localidade dos encontros. Uma das pautas 

principais contidas no Movimento é justamente o apoio logístico, para que seja 

possível, então, a participação de todas as mulheres. 

O enfrentamento familiar ocorre na vida da maioria das mulheres, seja em 

relação aos filhos ou companheiro. Esse desafio é comum e contínuo, pois são 

poucas as famílias que compreendem e dão apoio a elas. Mesmo assim, são muitas 

que persistem e não deixam de participar por causa do fator familiar, visto que, no 

gráfico acima, isso representa menor índice do que o fator da logística.   

Por último, temos o aspecto religioso, que ainda aparece como fator 



 

 

 

influenciador em alguns casos. E há, também, a informação, que por poucas vezes 

demora ou não chega a todas às mulheres. Tais informações são, naturalmente, 

referentes às reuniões ou aos encontros, como é o caso das localidades mais 

distantes. 

A organização e o fortalecimento do Movimento estão diretamente ligados às 

parcerias estabelecidas, como apoio e subsídio, tanto para apoio logístico quanto 

para apoio político. Para entendermos melhor, fizemos uso do diagrama de Venn, 

onde foi possível elaborar as seguintes representações: 

   

Figura 03 - Parcerias 

  

Fonte: Diagrama elaborado através de entrevistas com representantes do Movimento. org. 
PINHEIRO. T T.2016-2017. 

 

Essa ferramenta nos ajuda a identificar as ações e a importância que cada 

órgão ou instituição desenvolve no/para o Movimento. Quanto ao diagrama, a 



 

 

 

distância e o tamanho dos círculos representam, respectivamente, a atuação e a 

importância para o Movimento. Como vemos, então, a ARCADIS se destaca quanto 

à parceria. Abaixo, podemos ver essas representações e definições das parcerias 

envolvidas. 

●    Associação das Mulheres: Apoio logístico e financeiro. Nas comunidades 

que têm associações de mulheres é muito mais fácil a mobilização e 

organização logística, assim também como é uma força maior um Movimento 

formado por associações já politicamente organizadas. 

● PAGE - Programa de Ação à Jusante: Apoio logístico e financeiro ao 

movimento. Esse Programa vem apoiando às comunidades Prainha, Boa 

Hora, Boa Vitória, Conceição do Galera, Papagaio, Santa Catarina, São José 

da Praia, Laranjal, Ilha dos Periquitos, Lago do Cuniã, Curicacas e Nazaré, no 

que diz respeito a programas de apoio à agricultura e agronegócios 

(instalação de agroindústria). 

● ARCADIS - Assistência e Desenvolvimento Social: Apoio logístico, 

capacitações, cursos e apoio financeiro ao movimento. Parceria fundamental 

para o Movimento de Mulheres, pois é quem mantém a logística, mobilizações 

e custeio das reuniões e encontros maiores. Além, também, de propiciar 

palestras e treinamentos como: confecção de sabonetes glicerinados e de 

corte e costura. 

●  CONACOBAM - Conselho das Associações e Cooperativas do Médio e 

Baixo Madeira: Apoio logístico e financeiro ao movimento. A CONACOBAM 

representa as associações de produtores rurais e cooperativas dos 187 

quilômetros das margens do Rio Madeira (desde Porto Velho até a 

circunvizinhança das margens do Distrito de Calama). Através da 

compensação dos empreendimentos hidrelétricos Santo Antônio e Jirau, 

implantou, em algumas comunidades, agroindústrias para beneficiamento de 

polpas de frutas, o que tem sido significativo na vida econômica das 

mulheres. 

● UNIR - Universidade Federal de Rondônia: Realiza Pesquisas, Programas 



 

 

 

de Extensão e Produz Conhecimento. Para as mulheres, a Universidade estar 

perto das articulações significa credibilidade e visibilidade ao Movimento, 

sendo que também conta com pesquisas de acompanhamento e 

fortalecimento das novas trajetórias dessas mulheres. 

Foi possível verificar, com as mulheres, que as parcerias estão sendo 

estabelecidas e contribuindo, porém, ainda se faz necessário muito apoio, 

principalmente por parte do poder público, da qual atualmente os Distritos estão 

buscando aproximação e possível apoio. 

A articulação e a organização desse movimento requerem etapas que 

precisam ser definidas em reuniões. Abaixo veremos um esquema de etapas e 

planejamento, desenvolvidos no movimento. 

 

Figura 04 - Planejamento 

 

 

Fonte: Esquema elaborado através de entrevistas com as representantes do Movimento de Mulheres. 
org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 

 

Para essas mulheres, a visão é a conquista de melhores condições de vida, 

organizada e planejada por etapas. Dentro dessa organização, o Movimento 

caminha desde 2012, com pequenos saltos e conquistas. 



 

 

 

 Muitas são as dificuldades encontradas, pelas mulheres, em dar continuidade 

ao Movimento, principalmente pela questão dos recursos financeiros, que são 

apontados por elas como o fator que impede uma maior abrangência e crescimento, 

como vemos no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 02 -  Dificuldades do Movimento 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 

 

Como vimos, mais uma vez são apontados a logística e o fator econômico 

como principais dificuldades, visto que muitas são as demandas necessárias de 

recursos para que sejam encaminhadas as pautas até as secretarias, a fim de 

possibilitar transporte, alimentação e hospedagem, assim como divulgação, 

programações e mobilizações que requerem atributos financeiros. 

As demandas do Movimento são organizadas por localidades, onde são 

respeitadas e compreendidas suas especificidades. Ditadas pelas próprias 

mulheres, as principais reivindicações são variadas, como mostra o gráfico a seguir: 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico 03 -  Principais demandas 

 

  Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 

 

A pauta principal que as mulheres têm buscado é a implantação de políticas 

públicas que, de fato, atendam às necessidades delas, principalmente: na educação, 

segurança, transporte e saúde. É, pois, preciso compreender que as políticas devem 

levar em consideração as especificidades locais e de diferentes culturas. 

As mulheres desse Movimento levantam a bandeira de suas comunidades, 

para que os seus problemas e necessidades fossem mostrados ao público, 

chamando a atenção dos gestores governamentais. 

No decorrer da trajetória do movimento, foi realizado  o primeiro Encontro de 

Mulheres do Médio e Baixo Madeira, em busca de resoluções de pautas coletivas e 

específicas de cada localidade.  O Governo de Rondônia, com objetivo de estreitar 

relações e buscar assistir de forma eficaz esta população, realizou o encontro para 

mapear e buscar atender às demandas por elas solicitadas, por meio dos pré-



 

 

 

encontros em todos os distritos e comunidades ribeirinhos, durante todo mês de 

fevereiro de 2016. 

 

Imagem 11 -  1º Encontro de Mulheres do Baixo e Médio Madeira 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Demarcação 2016. 

 

O 1º Encontro de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira foi 

realizado com parceria da Secretaria Estadual da Assistência e do Desenvolvimento 

Social (SEAS), que grande parte das comunidades ribeirinhas, pelo qual debateram 

sobre as demandas e pontuaram as conquistas, como segue abaixo: 

● Transporte escolar (Entrega de voadeiras escolares) 

● Acesso à tecnologia (Computadores para as escolas) 

● Cursos (artesanato, biojóias, sabonetes glicerinados) 

  

Na oportunidade do Encontro, foi feita uma carta aberta para ser apresentada 

às secretarias do estado e do município, para fixação de possíveis parcerias ao 



 

 

 

Movimento. Essa carta foi redigida em conjunto por todas as mulheres que tiveram 

voz em declarar as especificidades que acharam importantes elencar. 

No decorrer, foram propiciadas, pelos parceiros, algumas palestras como 

autoestima e economia para as mulheres, assim também foram expostos vários 

produtos confeccionado por elas, que na oportunidade vendiam aos participantes e 

convidados. De toda a renda, segundo a coordenadora do Movimento, é repassado 

um percentual para a manutenção do Movimento de Mulheres. 

Percebemos que as mulheres seguem firme na luta, as reivindicações e as 

demandas são cada vez mais embasadas e específicas para as mulheres e elas não 

abrem mão da conquista de uma melhor condição de vida. Mulheres que visam não 

só à melhoria própria, mas buscam um futuro mais igualitário e digno para as 

mulheres ribeirinhas e suas comunidades. “Ninguém sabe dos nossos problemas, é 

nós que temos que falar, tem que exigir, para então ajudar e contribuir com nossa 

comunidade” (Sra. Irisvone, participante do Fórum Estadual de Enfrentamento da 

Violência contra a Mulher, 2015). 

Como vimos, é evidente que as mulheres perseveram em suas buscas, frente 

a desafios impostos pelas circunstâncias tanto local quanto social. Diante de tudo, 

elas desenvolvem suas habilidades, conquistam força e espaço nas esferas 

políticas, sociais e econômicas, estabelecem com o tempo novas possibilidades de 

vida e o fortalecimento do empoderamento pessoal, bem como coletivos. 

4.2 Mulher Ribeirinha e Trabalho 

  

Historicamente, a mulher amazônica vivenciou uma trajetória de invisibilidade 

como trabalhadora rural. Tradicionalmente, o homem era o titular/dono do lote, que 

provia de domínio e decisões referentes à compra, organização, titulação e venda do 

mesmo.  

Essa realidade começa a mudar recentemente, o levantamento mais recente 

do Sistema de Informação do Programa de Reforma Agrária (SIPRA) e do Instituto 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia vinculada ao Ministério do 



 

 

 

Desenvolvimento Agrário (MDA), aponta que o percentual de mulheres ultrapassa os 

48% do total dos beneficiários entre os anos 2008 e 2010. 

 

  Gráfico 04-  Mulheres e Trabalho 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 
 

 Até o começo dos anos 2000, apenas 13% das assentadas tinham o título do 

lote, o que interfere diretamente no alcance de políticas públicas. O gráfico acima 

demonstra a mulher e o trabalho, tanto na agricultura, atividade econômica 

predominante da área rural ribeirinha, como em outras atividades. 

Como vimos, além da agricultura, as mulheres desenvolvem outras atividades 

pluriativas, por exemplo, artesanatos e produtos alimentícios derivados de frutas. 

 



 

 

 

 Imagem 12 -  Produções 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Produtos vendidos na barraca das mulheres Nazaré 2013. 
Arquivo GEPGENERO. 

 

Essas atividades estão presentes no cotidiano das mulheres, em que , com 

diversas criatividades, confeccionam variados produtos e objetos artísticos, que 

aprimoram a relação com o comércio e fazem parte da renda da família, 

representando um ganho tanto financeiro quanto de autonomia. Mulheres com 

habilidades, artesãs, artistas, criativas, dentre outras, buscam parcerias, novos 

caminhos, cada vez mais organizadas politicamente, contribuem para novas 

reestruturações da economia local. 

As capacitações são essenciais para que desenvolvam suas habilidades no 

preparo de iguarias culinárias, por isso, faz parte das pautas dessas mulheres a 

busca por parcerias que deem assistência e outros cursos, para que elas se 

capacitem e tenham autonomia nos trabalhos realizados. 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Imagem 13 - Capacitações 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa. Curso de capacitação: derivados do milho. Nazaré. Foto. 
PINHEIRO, T.T. 2013. 

   
 

 Cada vez buscam oportunidades de melhorias, elas procuram parcerias que 

contribuam para o aprimoramento de suas habilidades, o que possibilita-lhes a 

participar ativamente da economia local. Atualmente, contam com o Movimento de 

Mulheres do Médio e Baixo  Madeira uma base para parcerias no quesito de 

capacitações, assim como, em maior grupo, propicia maiores produções e 

rentabilidade. 

  

 

 

4.3 Mulheres e Políticas Públicas 

A crescente ocupação das mulheres nos espaços públicos, que são 

conquistados por elas, possibilita maior nível de informação e autonomia, o que 

acrescenta significativamente em suas vidas pessoal e social.  



 

 

 

A nova configuração da condição da mulher ribeirinha está ligada a uma das 

principais pautas de reivindicações no meio rural: a busca pelas políticas públicas 

específicas e a valorização do trabalho.  Segundo Eduardo Appio (2010), as 

Políticas Públicas podem ser conceituadas como instrumentos de execução de 

programas baseados na intervenção estatal na sociedade com a finalidade de 

assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as 

condições materiais de uma existência digna a todos os cidadãos. 

O Plano Nacional de Políticas para as Trabalhadoras Rurais, desenvolvido 

pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 

parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), por meio de 

ações como a do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

(PNDTR), trouxe, às mulheres ribeirinhas, o acesso à documentação necessária, 

inclusive para outras políticas públicas, as quais no gráfico 05 são identificadas e as 

que são mais procuradas por elas. 

   Gráfico 05- Políticas Públicas acessadas pelas mulheres 

 

 

 Fonte: Banco de dados da pesquisa, org. PINHEIRO. T T.2016-2017. 
 



 

 

 

Como vimos, algumas políticas públicas são acessadas pelas mulheres 

rurais, em que a principal é o do programa de transferência de renda para solucionar 

a fome em todo território nacional, o bolsa família. Mesmo que ainda não sejam 

aplicadas com especificidades, por exemplo, não é eficaz o benefício quando 

pensamos em uma localidade distante e com limitação de acesso ao caixa de um 

banco para o seu saque. Dessa forma, as mulheres se articulam de maneira que 

consigam ter em mãos o recurso proveniente do benefício. 

Outra política pública é o auxílio maternidade, que, por sua vez, segundo a 

Previdência Social, é pago às mulheres empregadas, trabalhadoras avulsas, 

empregadas domésticas, contribuintes individual, facultativa, especial e às em prazo 

de manutenção da qualidade de segurada, por ocasião do parto, inclusive o 

natimorto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial, para fins de adoção. 

No caso da trabalhadora rural, para que ela possa acessar, é preciso: 

1 - Comprovar um mínimo de 10 meses de exercício de atividade rural, na 

condição de segurado especial. 

 2 - Apresentar a certidão de nascimento da criança ou atestado médico com 

a recomendação do início do benefício. O médico pode indicar o benefício 28 dias 

antes da data prevista para o parto. 

  

No caso da mulher que não comprovar ser trabalhadora rural e precisar 

utilizar os documentos do marido para comprovar a atividade, há a necessidade de 

apresentar a certidão de casamento ou documento que comprove união conjugal.  

Considerando o mesmo princípio da especificidade da localidade e burocracia, 

assim também como ainda existe partos realizados na própria comunidade, muitas 

mulheres não acessam esse benefício. 

Outro benefício acessado pelas mulheres é o Seguro Defeso para pesca 

artesanal. Esse benefício é pago para os pescadores e pescadoras durante os 

períodos em que não é permitida a pesca, para a reprodução dos peixes. Para 

obtenção do benefício, segundo a Previdência Social, é necessário comprovar a 

comercialização do pescado, por meio de documento fiscal de venda da produção, 

ou poderá optar por recolher contribuições previdenciárias, por no mínimo 12 meses. 



 

 

 

Muitas recebem esse benefício, o que foi possível a partir da documentação da 

trabalhadora rural, como a carteira de pesca, por exemplo. 

A linha de crédito PRONAF MULHER é uma conquista das mulheres, e uma 

novidade do Pronaf, que está em vigor desde o Plano Safra 2004/2005. Tem como 

objetivo reconhecer e estimular o trabalho rural na agricultura familiar e nos 

assentamentos da reforma agrária. Esse benefício é acessado pela minoria das 

mulheres que investem na agricultura.  

Muitas têm receio de fazer o financiamento, principalmente devido à 

instabilidade climática e política da região. Ressalta-se, como exemplo, a cheia de 

2014, através da qual houve perdas grandes de criação e plantio nas comunidades, 

trazendo prejuízos para muitos agricultores e agricultoras. Outras mulheres também 

optam em não fazer o financiamento, pois trabalham em atividades pluriativas, que 

requer outro tipo de investimento. 

De modo geral, as políticas públicas devem ser pensadas e aplicadas de 

forma a abranger as especificidades das sociedades, visto que otimizam as 

objetividades das mesmas.   

As mulheres ribeirinhas, como vimos, adentraram espaços progressivamente 

conquistados por elas ao passar dos tempos. Com trajetórias diferenciadas, porém 

com uma gama de pautas em comum, elas têm caminhado em busca de conquistas, 

redefinindo, pois, as espacialidades, no que tange aos vários setores da sociedade, 

tornando visível a construção do empoderamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das análises feitas até o momento, foi verificado que a trajetória de luta 

das mulheres se destaca, no cenário brasileiro, pelas conquistas e por remodelar 

estruturas patriarcais. As lutas nos vários setores da sociedade são necessárias 

para que haja a reorganização das relações sociais. No cenário acadêmico, essas 

lutas se apresentam no campo da ciência geográfica como forma de estudos e 

análises com enfoque de gênero. 

Os estudos na área rural ribeirinha se mostram, por fim, como ferramentas 

essenciais para explicar as especificidades do espaço rural ribeirinho, onde foi 

possível averiguar que o mesmo se encontra em constantes mudanças em relação 

às estruturas sociais, políticas e econômicas. Nesse contexto, a pesquisa se propôs 

a compreender a mulher ribeirinha e sua condição de vida na busca da construção 

do empoderamento. Visto que o empoderamento é estabelecido a partir de 

parâmetros, buscamos analisar as mulheres nos variados espaços ocupados. 

Assim, as novas construções sociais começam a ser alcançadas e 

construídas pelas mulheres, ao passo que suas iniciativas políticas e organizativas 

se desenrolam, provocando maiores níveis de visibilidade política e social para o 

grupo. As lutas das mulheres são evidenciadas como fator de impulsão para a 

melhoria da sua condição de vida e para os avanços na conquista da autonomia. 

As mulheres ribeirinhas tomam trajetórias de construção para um novo 

cenário de luta e caminham em busca do empoderamento, respaldadas 

politicamente, se articulam cada vez mais para garantir seus direitos. Elas 

encontram, nesse processo de busca, novas possibilidades e configuram uma nova 

mulher ribeirinha. 

Uma nova estrutura familiar transparece na medida em que decisões e 

caminhos são tomados, com um fluxo de conflitos intensos sustentados pelos 

enfrentamentos ainda tão inerentes à questão de gênero. Esses enfrentamentos são 

processualmente encarados e pautados em luta contínua dessas mulheres. Tanto 



 

 

 

que, no decorrer da pesquisa, verificamos a força de vontade de continuação pela 

luta e militância dessas mulheres. 

As políticas públicas, no contexto rural ribeirinho, têm função essencial no que 

se refere às amplitudes dos direitos humanos e trazem consigo, a partir da 

apropriação, a força da igualdade social. Portanto, as mulheres buscam 

incessantemente por alcançar políticas específicas que sejam viáveis, tanto de 

acesso quanto de igualdade para ambos os sexos.  No contexto de enfatizar os 

movimentos sociais como caminho que se toma para a busca das políticas públicas, 

as mulheres vêm se fortalecendo no Movimento de Mulheres. 

No que tange à construção do empoderamento, as análises demonstram que 

a mulher ribeirinha constrói, a todo momento, tal processo, demonstrado pelo 

crescente avanço nos vários espaços, de maneira que a tomada de consciência de 

sua própria condição e a luta pela reestruturação dessa se tornam o principal meio 

de reconhecer que essa construção é de um processo presente na vida de muitas 

mulheres. 

         Tanto os enfrentamentos, quanto a própria construção do empoderamento 

trazem consigo formas de lutas diferenciadas, sendo assim, é visto que as mulheres 

percorrem um caminho de persistência e luta. Para tanto, elas se munem de força e 

ânimo, com o escopo de darem continuidade às suas conquistas e se apoderaram 

de todas as formas que lhe são de direito. Dito isso, a presente pesquisa abre 

possibilidade de continuação, no sentido de fortalecer tais análises e ampliar os 

estudos de gênero no espaço rural ribeirinho. 
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