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1.INTRODUÇÃO.  
 
 A Amazônia é alvo de atenção do mundo, pela sua grandiosidade e mistérios faz 
aguçar o imaginário de todos os povos.  Além da riqueza natural, a Amazônia abriga uma 
enorme diversidade cultural, com comunidades remanescentes de antigos quilombos, diversas  
comunidades de seringueiros, castanheiros, babaçueiros e outras incontáveis de ribeirinhos.  

A paisagem natural tem incrível beleza cênica. Pode-se dizer que na Amazônia tudo é 
deslumbrante, seja pela imensidão das águas e da importância delas na vida das pessoas ou 
pela sedução de suas florestas, com variadas nuances de cores, espécies de plantas e árvores 
gigantescas entremeadas por grandes rios, igarapés e lagos onde guarda as riquezas da 
biodiversidade da terra. Enfim, a Amazônia aguça os sentidos e estimula novos estudos e 
pesquisas.   

O Município de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, adota uma divisão 
política de atendimento às comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira2 que é representada 
pelos Distritos de São Carlos, Nazaré e Calama. A pesquisa foi desenvolvida em duas 
comunidades: Vila do Cujubim Grande e Terra Caída. Esta se localiza a margem esquerda do 
Rio Madeira, a aproximadamente 112 (cento e doze) km de Porto Velho, tem como única via 
de acesso a fluvial e leva em torno de 06 (seis) horas de viagem descendo o Rio Madeira, 
dependendo do tamanho e potência do motor da embarcação. A segunda comunidade 
escolhida, a Vila do Cujubim Grande, dista a 36 (trinta e seis) km de Porto Velho, tendo como 
meios de acesso o fluvial e o terrestre, ficando este em péssimas condições na época das 
chuvas intensas do inverno amazônico.  

A população ribeirinha do Rio Madeira foi formada por descendentes de indígenas, 
dos nordestinos vindos nos períodos do ciclo da borracha, que começa na segunda metade do 
século XIX, ocorrendo, também, a miscigenação com os europeus do período da colonização. 
O modelo de ocupação nesta área da Amazônia é de caráter linear e “beradeiro”, forçado pelo 
extrativismo das seringas nativas abundantes. (AB´SABER, 1989 apud NASCIMENTO 
SILVA, 2000). Em meados do século XX, o processo de expansão foi ampliando-se com a 
chegada de um contingente de nordestinos do Ceará, da Paraíba e Rio Grande do Norte, 
fugindo da grande seca do nordeste de 1942, sendo caracterizada essa primeira fase como 
migrações espontâneas e familiares. Aos pouco foram adentrando na floresta, ocupando as 
terras na medida em que as famílias começavam a se multiplicar, formando assim grupos de 
formação das localidades, ao longo do Rio Madeira.  
 Essa é, sem dúvida, uma das marcantes características políticas e geográficas da 
história da Amazônia, o processo de penetração e distribuição de homens e mulheres, dos 
grupos e núcleos populacionais, que vão fazendo surgir as comunidades, depois os distritos 
até alcançarem o status de municípios/cidades.  
 A organização do espaço das duas comunidades se assemelha pela distribuição das 
casas dispersas ao longo da margem do Rio Madeira, que não dá ao visitante a noção real do 
entorno e o isolamento se torna marcante. As habitações são construídas de madeira retirada 
da floresta, tipo palafita3. Em geral as casas possuem três cômodos sala, quarto e cozinha, a 



 

 

cobertura mais comum é de telha de amianto. Mas existe um grande número de um só 
cômodo, cobertas com palhas de babaçu.4 
  
 
2. A HISTÓRIA DAS MULHERES: UMA HISTÓRIA A SER CONSTRUÍDA. 
 
 

A inserção de grupos humanos em meio à imensidão da Amazônia parece favorecer, 
sobremaneira, a invisibilidade das pessoas de uma maneira geral, como enuncia DaMatta: “... 
nos sistemas tradicionais e semitradicionais, onde o indivíduo é muito menos visível...” 
(1997, p.43), corrobora para a necessidade de novas pesquisas, debates, enfim, chamar 
atenção para questões relevantes como o desenvolvimento que se pretende para a Amazônia e 
para os homens e mulheres que nela vivem e qual a importância da participação da mulher 
nesse processo de decisão, que diz respeito a vida de todos.  
 A história das mulheres é muito recente, ao se considerar que essa história sempre 
dependeu das representações dos homens, uma vez que foram ao longo de séculos os únicos 
historiadores. A história dos homens foi apresentada como universal e o perfil da história das 
mulheres sendo delineado à sua margem.(COLLING, 2004, p.13). 
 Na Amazônia, a situação ainda é por demais desalentadora no que se refere ao 
reconhecimento da contribuição da mulher para a produção e reprodução da vida social das 
comunidades. Essa situação não se restringe ao fato do não reconhecimento da condição de 
trabalhadoras, mas, também, pela escassez dos estudos e pesquisas acadêmicas acerca da 
mulher na qualidade de sujeito da história.  
 Em que pese à homenagem prestada às mulheres amazônicas, ao terem sido 
referenciadas pelo mestre Paes Loureiro, quando poeticamente diz a “Amazônia é fêmea e 
contém o amor das fêmeas que celebram esse amor...” (1995, p.14) e isso leva ao devaneio de 
que a Amazônia seria um espaço de reconhecimento e respeito para com as mulheres. 
 Ocorre que, na prática, a realidade é bem outra; os primeiros colonizadores não 
levaram em conta as fêmeas, no que se refere ao tratamento desrespeitoso e violento para com 
as mulheres que aqui já estavam e com as outras que chegavam em busca de uma vida 
melhor. É sempre o sonho que impulsiona as pessoas a procurarem refazer suas vidas em 
novas paragens. Mas a realidade vivida por elas na Amazônia foi o reverso do que se pode 
entender como uma “vida melhor”. 

Na Amazônia Brasileira, a situação das mulheres seguiu os mesmos rumos em direção 
à opressão, exclusão, como em várias partes do mundo. Mesmo tendo participado de todos os 
processos dinâmicos que a sociedade impunha, ainda a repressão histórica também se abateu 
sobre elas. Motta Maués convida a refletir sobre essa situação quando alerta que a condição 
de dominação e discriminação imposta à mulher, como sendo uma imposição social, aparece 
como se fosse a ordem natural das coisas e dessa forma desnaturalizar é preciso. (1993).  

Hoje é comprovada, através de pesquisa antropológica, a atuação dessas mulheres, 
resgatando um trabalho silenciado por séculos. As atividades que essas mulheres 
desempenharam, juntamente com os homens, foram fundamentais no processo de produção da 
borracha. Ainda assim, essa participação não foi capaz de promover a valorização dessas 
mulheres, que nunca foram reconhecidas como seringueiras e, desta forma, não usufruíram de 
seus direitos (SIMONIAN, 1995). São exemplos de dimensões do passado que foram 
totalmente esquecido e assim com ele a luta diária no campo, na cidade e nos lares de uma 
infinidade de mulheres. 

Desse período, muito do produzido e do sofrido pelas mulheres ficou perdido em 
função do tempo e, só dando vez e voz a essas mulheres da Amazônia, talvez se evite que 
situações aviltantes se tornem a repetir, como nos alerta Rago: 



 

 

       
As conquistas sociais e sexuais são sempre instáveis e dependem da 
continuidade, da firmeza e da intensidade da pressão dos grupos envolvidos, 
assim como da potencialização das políticas reivindicadas pelo feminismo e 
pelas mulheres em geral.(2004,p.41). 

 
Esse processo de eliminação da historicidade dos fenômenos, ou de naturalização, 

segundo Rago;  
 

Pode ser claramente percebido na relação estabelecida com vários 
movimentos sociais, entre o feminista, o hippie e o anarquista, entre outros, é 
claro.Como se operasse um profundo corte entre gerações imediatamente 
sucessivas, o que é proposto de maneira impactante e conflituosa por uma, é 
vivido pelas seguintes com naturalidade, como ordem natural do mundo, 
esquecendo-se a dimensão da luta realizada para sua conquista e tachando-se 
o movimento originário de “derrotado”. (2001,p.59-60)  

   

Também na história de ocupação do espaço ribeirinho do Baixo Madeira, 
proveniente das correntes migratórias para os seringais da Amazônia, as mulheres estavam 
presentes e atuando juntamente com os homens na formação dos grupos sociais..  

Wolff chama à atenção para a importância de se analisar a constituição dos sistemas 
de relações de gênero que se formam com base em estereótipos, comportamentos, atitudes e 
convicções vigentes impostas pela convivência com a imensidão da floresta, de rios e das 
condições artesanais de trabalho nos antigos seringais; porque são experiências vivenciadas 
pelas mulheres, mas praticamente inexistem referências, por exemplo, sobre mulheres que 
extraíram látex da Hevea brasilensis, muitas delas em estado avançado de gravidez.  
 Mulheres que com seus esforços, relação com a natureza e trabalho árduo, estão 
contribuindo para a manutenção da vida e fomentando as relações sociais comuns a qualquer 
sociedade, guardadas às peculiaridades regionais e culturais de uma comunidade ribeirinha, 
reconhecida como população tradicional, cujo conceito atribuído por Silva como sendo: 

A população constituinte que possui um modo de vida peculiar que as 
distingue das demais populações do meio rural ou urbano, que possua sua 
cosmovisão marcada pela presença das águas. Para estas populações, o rio, 
o lago e o igarapé não são apenas elementos do cenário ou paisagem, mas 
algo constitutivo do modo de ser e viver do homem. Dessa forma, quando 
estabelecemos nossa conceituação, temos claro que nem todas as 
populações humanas que vivem às margens dos rios são consideradas 
ribeirinhas. (2000, p.32)  

 
Com relação ao papel da mulher como fundamental para fixação do homem no lugar, 

notadamente em se tratando de espaços em formação e de difícil acesso como nessas 
comunidades, frisá-se: 

 A Mulher é o elemento fixador por excelência. Dá o sentido de estabilização 
e permanência na terra em uma imigração bem dirigida. No entanto, sendo 
quase sempre sentimental por índole, e mais chegada aos hábitos e costumes, 
é quem vai sofrer mais a mudança de ambiente [...]. Em todas as mulheres 
que entrevistei, sentia sempre um desgosto, um desânimo quando não revolta 
incontida. ‘Não haverá mais sossego para mim numa terra em que eu não 
conheço ninguém. A falta de aconchego do lar, da paisagem doméstica, dos 
parentes e dos amigos, da ‘convivência` como eles chamam, atua 
poderosamente para isso. (BECHIMOL,1949 apud CRUZ, 1999, p.9) 



 

 

 

 Ainda assim, não tiveram esses trabalhos visibilizados e valorizados pela sociedade, 
razão pela qual não foram oficialmente reconhecidas como “seringueiras” e, portanto, não 
tiveram os seus direitos garantidos. 
 Considerando a discussão apresentada e a dificuldade de reconhecimento das 
mulheres rurais ribeirinhas como trabalhadoras, determinou-se como problema da pesquisa 
investigar: o cotidiano da mulher ribeirinha, enfocando o trabalho produtivo e reprodutivo, e 
qual a importância desse trabalho para garantia da subsistência da família e em que medida 
contribui para o desenvolvimento das comunidades. 
 
3. COTIDIANO E O TRABALHO DAS MULHERES RIBEIRINHAS. 
 
 O surgimento dos estudos com enfoque de gênero, permitiu lançar um novo olhar 
sobre a noção da vida cotidiana, que durante muitos anos ficou ignorada pela “história 
oficial”. Não se pode desmerecê-la uma vez que: 
 

História do cotidiano é uma visão autêntica da história porque representa 
uma das melhores formas de abordagens da história global, na medida em 
que atribui a cada ator e a cada elemento da realidade histórica um papel, no 
funcionamento dos sistemas, que permite decifrar essa realidade. (LE 
GOFF,1986 apud OLIVEIRA, 1996, p.33) 

 

 Falar do cotidiano é procurar retratar as dimensões múltiplas da vidas das pessoas, nessa 
pesquisa foi utilizado a abordagem do cotidiano, segundo conceito de Carvalho e Neto, como sendo: 
 

Aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias: é levantar 
nas horas certas, dar conta das atividades caseiras, ir para o trabalho, para a 
escola, para a igreja, cuidar das crianças, fazer o café da manhã, fumar o 
cigarro, almoçar, jantar, tomar a cerveja, a pinga ou o vinho, ver televisão, 
praticar um esporte de sempre, ler o jornal, sair para um papo de sempre, 
etc... Nessas atividades, é mais o gesto mecânico e automatizado que as 
dirige que a consciência.(2000, p.23). 

 
 Para compor esse corpo heterogêneo da vida cotidiana, alguns elementos são 

partes vitais, a saber: 
A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob vários 
aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou 
importância de nossos tipos de atividades. São partes orgânicas da vida 
cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazares e o 
descanso, a atividade social sistematizada. (HELLER, 1992, p.18) 

  

Desta forma, enfocou-se a organização do trabalho das mulheres no seu dia a dia, as 
relações destas com seus marido, com os filhos e filhas, como são divididos as atividades 
domésticos entre os membros da família, bem como a praticada fora do âmbito doméstico, 
como suas atividades na roça, ao redor da casa e na pesca.   

O trabalho aqui referenciado tomando de empréstimo a definição de Bruschini, como 
sendo: “toda atividade necessária para o bem-estar dos indivíduos, das famílias e de toda a 
sociedade” [...], chamando à atenção para o fato de que assim analisado, “o trabalho feminino 
estará em toda parte: no preparo da comida, na limpeza das casas e das roupas, na organização 
e gerência do lar, na formação das futuras gerações e em inúmeros outros afazeres...” (1994, 
p.64).   



 

 

A divisão sexual dos papéis é comprovadamente existente nas sociedades humanas, 
sendo moldadas de acordo com as normas e regras culturais de cada grupo social. A distinção 
do que é atribuído ao homem e á mulher foi fundada no determinismo biológico, demarcando 
a atuação do homem ao espaço público e o da mulher à esfera privada, relacionada com a casa 
e a família.  

A atribuição de papéis distintos para homens e mulheres é flexibilizada dependendo 
da cultura e do tempo histórico vivenciado por cada um. Nas comunidades ribeirinhas, a 
família passa a se constituir na unidade mais importante nesses processos sociais básicos de 
um sistema organizacional familiar e os procedimentos rotineiros delineiam a vida de todo o 
grupo. É importante frisar, também, que a família promove a reposição diária da força de 
trabalho através do trabalho da mulher no âmbito doméstico, que ainda é socialmente 
desvalorizado.  

Nas duas comunidades investigadas, em geral, não existe uma distribuição rígida de 
atividades por sexo, principalmente quando se faz a relação gênero X geração. Percebe-se que 
os mais antigos resistem mais quando se refere à participação de homens na divisão do 
trabalho doméstico na família.  

Observa-se que alguns homens cooperam nos serviços domésticos como cozinhar, 
por exemplo, mas que não é considerado como obrigação deles. Alguns realizam esses 
serviços quando as mulheres não estão em casa, ou quando estão doentes. No entanto, a 
maioria das mulheres declarou que os maridos só ajudam em casa porque elas também 
trabalham junto com eles no roçado. Ressalta-se, portanto, que fazem na ausência delas, mas 
que não são consideradas obrigações diárias ou permanentes dos homens. Daí depreende-se 
que a idéia de “natureza feminina” está arraigada culturalmente nessas comunidades 
ribeirinhas do Baixo Madeira. 

Com relação às atividades agrícolas, é importante ressaltar que a população 
ribeirinha tem a sua vida marcada pela presença da floresta, dos rios e igapós e que estas 
atividades são organizadas de acordo com o período de cheia (águas altas) e o período da 
vazante (águas baixas). Logo a atividade agrícola, principalmente a praticada na várzea do 
Rio Madeira, tem relação com o nível de flutuação do rio e a incidência de chuvas no período. 

O foco na família e no que ela produz é essencial para entender como cada membro 
da família se reveste de importância vital para a sobrevivência de todo o grupo nessas 
comunidades. Aponta-se a tendência de famílias, do tipo nuclear5, com grande número de 
filhos, como uma forma de garantir a reprodução e a produção do grupo familiar.  

As atividades na roça mais peculiares às mulheres são aquelas consideradas mais 
“leves”, como capinar, plantar e colher. Como também a manutenção do terreiro e a 
ornamentação ao redor da casa com plantas, incluindo as medicinais. Aos homens se 
relacionam mais as atividades mais “pesadas”, como derrubada de árvores, tanto para cortar o 
tronco em tábuas que servem para a construção de casas, quanto para a preparação do terreno 
para a colocação de roçado. Geralmente cabe aos homens fazer as covas, já o ato de plantar é 
mencionado como atividades igualmente de homens e mulheres.  

Praticam a agricultura de subsistência, plantam para o sustento da família. Poucos 
comercializam o excedente, como também a produção da farinha é uma das formas de se 
obter renda. Embora a mulher participe de todo o processo da produção artesanal da farinha, a 
comercialização é feita exclusivamente pelos homens. Só na ausência destes por motivo de 
doença ou falecimento é que a mulher assume o papel de chefe de família, ainda assim se não 
contar com a presença de um filho homem para “ocupar” essa condição. 

No que diz respeito à pesca, o trabalho nas águas, constitui-se numa atividade de 
importância vital no aspecto econômico, social e cultural para as populações que vivem às 
margens dos rios, igarapés e lagos, sendo considerada como uma das atividades mais 
importantes.Ressalta-se que o peixe e a farinha são à base de alimentação dos ribeirinhos. 



 

 

A atividade de pesca para comercialização é de responsabilidade e domínio dos 
homens, chefes de família ou dos filhos mais velhos. Embora as mulheres também pesquem, 
mas é considerado como forma de ajudar no sustento da família. Mesmo as mulheres de idade 
avançada que estejam em condições físicas, também praticam esta atividade, juntamente com 
os demais membros da família. 

Percebe-se o quanto está arraigado nessa cultura a super valorização do masculino, 
demonstrando que as representações sociais de homem e mulher são construídas de modo que 
a mulher não se perceba em igualdade de condições com o homem. 
 
4. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DO GRUPO PESQUISADO. 

 
As mulheres apresentam um baixo nível de escolaridade: 25% são analfabetas, 5% 

alfabetizadas, porém dizem conhecer do alfabeto, mas têm dificuldade para ler, 5% 
conseguiram cursar até o 1º ano, 5% concluíram até o 2º ano, 5% até o 3º terceiro ano, 15% 
cursaram até o 4º ano e 25% conseguiram concluir o 5º ano. Todas alegam a falta de 
oportunidade de estudar ou de dá continuidade, por vários motivos: A maioria porque 
precisava criar e cuidar dos filhos menores e dos demais afazeres domésticos e do trabalho na 
roça, impedindo-as de estudar. As que estão em idade mais avançada falaram da dificuldade 
que era estudar, pois as condições à época eram mais adversas do que hoje, quer pela 
inexistência de escola na comunidade ou da impossibilidade de se dirigir a outra por falta de 
condições financeiras para custear passagem ou pela dificuldade da viagem em função da 
distância e do tempo gasto no percurso fluvial, geralmente feito através de canoa ou rabeta6, 
sempre tendo o trabalho pesado do dia a dia como fator mais impeditivo. 

Com relação à renda, 5% das entrevistadas afirmam não ter renda alguma, 25% 
conseguem sobreviver com menos de um salário mínimo, 50% declara que a renda da família 
fica entre um a dois salários mínimos e 10% oscila entre três a cinco salários mínimos.  

Deste grupo 55% % atribuíram a responsabilidade pelo sustento da família ao 
homem, 25% cita o casal como responsável. Apenas 20% das mulheres se reconhecem como 
responsáveis pelo sustento do grupo familiar. Ainda assim, dentre este grupo 10% já estão 
viúvas e recebem pensão e desta forma ajudam a sustentar filhos solteiros e em alguns casos 
os netos. Outros 10% se dizem responsáveis pelo fato dos respectivos maridos estarem 
desempregados. Depreende-se que o homem é referência, quer como chefe de família, quer 
como autoridade reconhecida por todos os membros dessas comunidades ribeirinhas. 

Quanto ao estado conjugal do universo pesquisado, 55% vivem em regime de união 
estável, 30% são legalmente casadas, 5% solteiras e 10% viúvas.   

Praticamente inexiste lazer para as mulheres ribeirinhas. Nos finais de semana, 
enquanto os homens se distraem nas conversas em bares, principalmente naqueles que têm 
sinuca7, ou nos jogos de futebol, as mulheres aproveitam para colocar alguma atividade em 
dia, que deixou de ser executada durante o transcorrer da semana. O dormir e o balançar na 
rede para tirar um cochilo, foram citados como fontes de lazer.  

Participam dos festejos religiosos, trabalhando na organização das tarefas ditas 
femininas, como preparo das comidas, limpar e ornamentar a igreja e o local onde acontecem 
os leilões8 que são famosos nessas comunidades. Geralmente bolos, galinhas assadas, pudins, 
são leiloados acirrando a disputa entre as famílias, de quem pode pagar mais. É uma espécie 
de demonstração de poder entre o grupo. 
 
5 – GÊNERO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
 

Os debates em torno da relação mulheres, gênero e desenvolvimento são 
relativamente recentes, especificamente quando dizem respeito às experiências e saberes das 



 

 

mulheres amazônicas. Só a partir da década de 70, instituições internacionais como a 
Organização das Nações Unidas – ONU, o Banco Mundial, as Organizações não 
Governamentais (ONGs), os movimentos sociais e a academia, passaram a incorporar essas 
questões, em que pese na Amazônia Brasileira essas tendências ainda serem incipientes. 
(SIMONIAN, 2001). 

Em razão dos dilemas impostos pela modernidade, o conceito de sustentabilidade 
adquiriu importância junto ao movimento ecológico. A Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento define como sustentável o “desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 
suas próprias necessidades.” 

O conceito de sustentabilidade nos remete à idéia de uma relação do ser humano com 
a natureza de forma equilibrada, que conserva a natureza preservando o meio ambiente. Nessa 
perspectiva, qual seria a relação dos ribeirinhos com o meio ambiente?  

O ribeirinho tem uma relação de muita intimidade e respeito com a natureza, o rio, os 
igarapés e igapós, a floresta, são elementos que fazem parte do seu cotidiano, de onde buscam 
retirar o seu sustento e da sua da família, sem agredir o meio ambiente. A herança indígena é 
um elemento determinante da cultura, sabem que o rio é fonte de sustento e de prazer, nele 
pescam o peixe e a referência da água é ponto forte na vida desses povos. Além da beleza da 
floresta, de lá provém a caça e os frutos.  

Uma demonstração dessa relação equilibrada entre o homem e a natureza pode ser 
observada na forma artesanal como são cultivadas as plantas medicinais, as fruteiras próximas 
ao terreiro de casa, na lavoura de subsistência. Observa-se nas práticas das mulheres que 
lidam com as plantas medicinais, um saber que é repassado de geração a geração, com base 
no conhecimento acumulado ao longo dos anos. O preparo de chás, com vistas ao combate a 
uma série de enfermidades, é um exemplo dessa prática antiga nessas comunidades.  

Nessa perspectiva, o conhecimento partilhado entre os membros dessas comunidades 
deve ser, além de respeitados, pesquisados pela ciência, uma vez que o saber tradicional é de 
grande importância tanto para a ciência quanto para os grupos sociais envolvidos . 

Percebe-se que o modo de vida do ribeirinho respeita o meio ambiente. Não se vê 
grandes derrubadas na floresta, apenas pequenos trechos onde são plantadas mandiocas, 
melancias, feijão, milho, e outras culturas de curto ciclo. É preciso dizer que não é o viés 
econômico que dá sustentação ao modo de produção do ribeirinho, ainda que eles não tenham 
a clareza de questionarem a si próprios se a manutenção dos padrões atuais de produção e 
consumo poderá inviabilizar ou não a vida das gerações futuras. No entanto, eles têm clareza 
de que dependem da natureza para viver.   

Mas para que se possa falar em desenvolvimento sustentável de uma comunidade, a 
questão perpassa outras esferas que vão além do aspecto econômico, é preciso se falar em 
qualidade de vida para todos. E Augusto de Franco alerta no sentido de que uma comunidade 
só se desenvolve quando torna dinâmicas suas potencialidades, e isso só acontece quando se 
reúnem vários fatores, como: 

 
O nível educacional da população. A existência de pessoas com condições 
de tomar iniciativas, assumir responsabilidades e empreender novos 
negócios. A decisão do poder local e de outros níveis de governo de apostar 
em caminho de mudança. Sim, porque desenvolver implica sempre mudar. E 
é preciso também a participação da sociedade. (FRANCO, 2000, p.29) 

  
Pode-se daí depreender que é condição imprescindível para que o desenvolvimento 

seja estimulado, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, à renda e ao poder. E ao 
serem evidenciados esses fatores, possam conduzir à melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, e isso envolve necessariamente oferta de uma boa educação, de infra-estrutura 



 

 

razoável, uma alimentação equilibrada, disponibilidade de atendimento à saúde preventiva e 
curativa da população, saneamento ambiental com abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, tratamento do lixo , geração de emprego e renda, dentre outros fatores. 
Ressalta-se que essas condições passam ao largo das comunidades pesquisadas. 

Desta feita, torna-se necessário refletir sobre o desenvolvimento sustentável como 
um processo que possibilite aos indivíduos uma vida digna, que tenham acesso aos serviços 
públicos, que seja propiciada uma relação com equidade entre homens e mulheres e destes 
uma relação de harmonia com a natureza. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As questões enfocadas por essa pesquisa permitiram traçar contornos mais nítidos em 
torno da complexidade que envolve o cotidiano das mulheres ribeirinhas das comunidades do 
Baixo Madeira: Terra Caída e Vila do Cujubim Grande. Estudar e desvendar o dia a dia delas, 
possibilitou trazer à tona a importância do trabalho destas mulheres, dando-lhes a 
oportunidade de falar de si mesmo, dos seus laboriosos dias, de suas famílias e com isso 
minimizar os efeitos da invisibilidade que pairam sobre suas vidas.  

Utilizar gênero como categoria de análise possibilitou compreender melhor as 
relações estabelecidas entre homens e mulheres no contexto ribeirinho onde vivenciam as 
suas experiências cotidianas, as relações familiares, os papéis desempenhados pelos membros 
da família e a importância que é dado a cada um. O que permitiu descrever o cotidiano 
levando em conta o conjunto das relações humanas, através de uma outra forma de olhar, 
buscando ir além do que é plenamente quantificável e do que seja considerado 
economicamente mensurável. 

Em Rondônia, são insipientes os estudos que dão enfoque ao papel desempenhado 
pelas mulheres, notadamente quando se trata de reconhecer as atividades domésticas como 
“trabalho”, esquecendo-se de que na organização de caráter familiar a produção e reprodução 
estão imbricadas e que as mulheres atuam nas diversas áreas.  

A condição de invisibilidade traduzida pelo não reconhecimento e valorização do 
trabalho feminino nas comunidades ribeirinhas, vem acarretando problemas para o acesso das 
mulheres às políticas públicas, como a dificuldade de reconhecimento na condição de 
trabalhadora rural, dificultando à aposentadoria; principalmente quando se trata de mulheres 
que não estão politicamente organizadas. A expressão popular: “cada uma por si e Deus por 
todas” retrata muito bem a realidade. 

A conquista de direitos pelas mulheres de uma maneira geral, principalmente as que 
estão em localização geográfica menos favorecida, tem esbarrado em uma democracia frágil, 
muito distante dos padrões de um desenvolvimento sustentável que prevê condições de vida 
favorável para todos, no aspecto econômico, humano e social. A ampliação da cidadania 
acontece quando houver a distribuição de direitos junto a essa população que hoje vive à 
margem de políticas públicas. 

Pesquisar o cotidiano das famílias ribeirinhas, mergulhar no universo singular dessas 
comunidades, navegar em águas escuras e de forte correnteza do Rio Madeira, sentir em uma 
pequena rabeta, a sensação do banzeiro9, adentrar-se em meio ao verde nas trilhas que se 
espalham e se esparramam em um verdadeiro “mundo” novo, faz-se abrir novos horizontes e 
promessas de novas pesquisas em meio a um campo vasto e ainda pouco estudado da cultura 
ribeirinha.  

 
 
 



 

 

                                                 
1 Elaine Filgueiras Gonçalves Fechine, advogada, mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, 
pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero – GEPGÊNERO/ da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 
2Baixo Madeira compreendo o trecho que começa na cachoeira de Santo Antônio e termina na sua foz no Rio 
Amazonas a jusante a cidade de Manaus. Este trecho é de 110 Km., navegável o ano todo, com certa dificuldade 
no período de águas baixas.  
3 Palafita – Estacaria que sustenta as habitações lacustres. Novo Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, 1ª 
edição. Editora Nova Fronteira. 
4 Babaçu – Planta da família das palmeiras (Orbygnia martiana). O coco de babaçu é usado para defumação da 
borracha.  
5 Estrutura nuclear ou conjugal, que consiste num homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou 
adotados, habitando num ambiente familiar comum. Wikipédia.  
6 Canoa de madeira de pequeno porte, impulsionada por motores de popa que usam como combustível o gás de 
cozinha. 
7 Variedade bilhar, jogado normalmente com oito bolas, sobre uma mesa com seis caçapas, impelindo a 
jogadeira. Novo Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, 1ª edição. Editora Nova Fronteira. 
 
8 Venda pública de objetos ou comidas prontas, para quem oferece maior lanço.  
9 Banzeiro 
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