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Bachelard – A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como foco as relações de gênero, identidade e lugaridade das mulheres da 

comunidade ribeirinha de Nazaré, Porto Velho, Rondônia, e teve como objetivo central 

identificar e analisar as relações sociais e identitárias das mulheres da comunidade ribeirinha 

de Nazaré, Rondônia, com a água, particularmente com o rio Madeira. Este foi delineado em 

três objetivos específicos, a saber: identificar e analisar as implicações do rio Madeira, 

enquanto importante elemento do espaço-lugar, no cotidiano das mulheres; compreender a 

vida social da comunidade, especialmente das mulheres, pelo viés da categoria geográfica 

lugar e do conceito de identidade; identificar e analisar como os seres míticos e encantados do 

rio Madeira estão relacionados ao viver das mulheres. Os estudos bibliográficos se deram nos 

campos da Geografia Cultural-Humanística, da Geografia e Gênero e dos estudos sobre 

Amazônia, comunidades ribeirinhas e mulheres. O retorno à comunidade se deu em viagens 

de reencontro com as mulheres, de interlocução e entrevistas. Tratei dos temas da pesquisa e 

das práticas culturais e relações simbólicas com rio, em que afloraram o mito do Boto, em 

determinadas situações e locais em que as mulheres estão em estado liminar, de forma distinta 

da versão regional mais conhecida e atividades tidas como masculinas, exercidas com outros 

significados implicando em outros sentidos do gênero, da identidade e do lugar. Nas 

comunidades ribeirinhas amazônicas observam-se marcas peculiares no viver dos indivíduos, 

estando estas intimamente vinculadas a uma forma específica de se relacionar com a natureza, 

sobretudo com o rio, elemento que prepondera neste espaço da ribeira. As encantarias dos rios 

povoam o imaginário das mulheres ribeirinhas, de forma que para além da funcionalidade que 

este elemento da natureza fornece à vida, há uma intrincada relação mítica que ressignifica a 

água, enquanto matéria viva que cria características peculiares na vida regional, sendo 

importante na constituição da identidade. Esta não é definida biologicamente, mas é resultado 

de um construto social, sendo formada a partir da interação com o Outro e com o lugar. 

 

Palavras-chave: Rio Madeira. Mulheres ribeirinhas. Gênero. Identidade. Lugar.  

 



ABSTRACT 

 

 

 

This research focuses on the gender, identity, and “lugaridades” of women from the Nazaré 

riverside community, Porto Velho, Rondônia. Its main objective was to identify and analyze 

the social and identity relations of women from the Nazaré riverside community at Rondônia, 

with water, particularly with the Madeira River. This was outlined in three specific objectives, 

namely: identifying and analyzing the implications of the Madeira River, as an important 

element of space-place, in the daily life of women; understand the social life of the 

community, especially women, by the bias of the geographical category and the concept of 

identity; identify and analyze how the mythical and enchanted beings of the Madeira River 

are related to the living of women. Bibliographical studies were carried out in the fields of 

Cultural-Humanistic Geography, Geography and Gender, and studies on Amazon, riverside 

communities and women. The return to the community occurred in trips of reunion with the 

women, of interlocution and interviews. I dealt with the themes of research and cultural 

practices and symbolic relations with the river, in which the myth of Boto surfaced in certain 

situations and places where women are in the liminal state, in a different way from the better 

known regional version and activities considered masculine, exercised with other meanings 

implying in other senses of gender, identity and place. In the Amazonian riverside 

communities, peculiar marks are observed in individuals' lives, and these are intimately linked 

to a specific way of relating to nature, especially the river, an element that prevails in this area 

of the river. The enchantments of the rivers populate the imagination of the riverside women, 

so that in addition to the functionality that this element of nature provides to life, there is an 

intricate mythic relation that re-signifies water, as a living matter that creates peculiar 

characteristics in regional life, being important in the constitution of identity. This is not 

defined biologically, but is the result of a social construct, being formed from the interaction 

with the Other and with the place. 

 

Keywords: Madeira River. Riverside Women. Gender. Identity. Place.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é uma região diversa e um tanto quanto complexa, longe de ser 

homogênea, contrastando uma visão externa a essa região que a vê apenas como um grande 

“vazio demográfico”. Há muitas Amazônias no interior da Amazônia, tanto no que diz 

respeito aos aspectos físicos, da fauna, da flora, quanto das “gentes” que a habitam.  

Ao percorrer essa região é possível encontrar a Amazônia de várzea e a de terra firme
1
, 

uma Amazônia de planícies litorâneas, de cerrados, de manguezais e de florestas. Há uma 

Amazônia de rios de água transparente e de água turva. Há uma Amazônia urbana e outra de 

populações tradicionais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas. 

Há uma Amazônia que convive, que dialoga, que é contraditória. Nesse espaço tão 

 diverso e, muitas vezes, tão conflituoso pessoas e grupos de diversas origens se 

confrontam e convivem, pois como afirma Porto-Gonçalves (2015, p. 10), é nesta região “[...] 

onde caboclo e o índio se enriquecem mutuamente, onde o gaúcho, descendente de alemão ou 

de italiano ou paranaense, descendente de ucraniano, aprende não [só] a derrubar a mata, mas 

a conviver com ela”. Acrescento ainda que é nessa Amazônia que os(as) mineiros(as) 

juntaram-se aos(as) capixabas, formando famílias e concebendo filhos(as) amazônidas, como 

é o meu caso. 

Sou uma amazônida que escreve sobre essa Amazônia tão heterogênea, multifacetada 

e desigual. Diante da pluralidade dessa extensa região é que me apresento com uma mulher, 

amazônida, rondoniense, filha de migrantes e pesquisadora. Ao longo do percurso acadêmico, 

reconhecendo a grandiosidade desta região, bem como a necessidade de estudos geográficos 

que a tenham como área de estudo, tenho buscado reconhecer a relevância e a visibilidade de 

um grupo específico de ribeirinhos(as) que vivem às margem do rio Madeira, na capital do 

Estado de Rondônia.    

Meu interesse em estudar comunidades ribeirinhas em Rondônia decorre da 

experiência vivida junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia, Mulheres e Relações 

Sociais de Gênero – GEPGENERO – durante o mestrado realizado na Universidade Federal 

de Rondônia. Este grupo de pesquisa tem há dezoito anos desenvolvido estudos em 

comunidades amazônicas e, foi da relação estabelecida é que meus interesses de pesquisa se 

voltaram a estas comunidades. 

                                                           
1
 Segundo Fraxe (2000) “terra firme” são porções de solo mais elevadas em relação ao rio. 

2
 Nazaré é sede de um dos onze distritos do Município de Porto Velho, Distrito de Nazaré, que foi instituído pela 
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Ao finalizar o curso de graduação – realizado no estado de Mato Grosso – e retornar à 

minha terra para cursar o mestrado em Geografia, entendi que seria o momento de voltar o 

meu olhar para as especificidades da minha região e da sociedade em que vivia e, foi aí que 

em 2011 tive o primeiro contato com a comunidade ribeirinha de Nazaré, lócus desta 

pesquisa. 

No decorrer do mestrado, a pesquisa buscou analisar o envolvimento da comunidade 

local no desenvolvimento do turismo rural e de outras atividades pluriativas que otimizam a 

utilização da matéria-prima e recursos naturais disponíveis no agroecossitema local (SOUSA, 

2013). O enfoque de gênero apareceu apenas em um dos objetivos específicos que analisou a 

relação das mulheres agricultoras com o desenvolvimento de atividades pluriativas como 

geração de renda complementar à família.   

Ainda em fase de finalização do mestrado, decidi que na pesquisa de doutoramento 

lançaria o meu olhar sobre as águas do rio Madeira, na busca por compreender os vínculos 

que as mulheres estabelecem com este elemento natural e como este tem influência na 

formação identitária destes sujeitos.  

Ao finalizar o mestrado, passei então a me dedicar a leituras, buscando embasamento 

teórico-metodológico sobre o campo de estudos que pretendia seguir. Desde então meus dias 

foram preenchidos pelo anseio de ser aprovada em um doutorado para que pudesse estudar 

aquilo que passou a ser o meu maior desejo. Como um dia escreveu Gaston Bachelard (1989, 

p. 28) “Só se pode estudar aquilo que se sonhou primeiro”. 

Ao estudar comunidades ribeirinhas e a relação que estes indivíduos estabelecem com 

os elementos espaciais que compõe seu lugar, entendo que seja necessário um olhar sensível 

para os fenômenos que ocorrem neste contexto de vida específico, principalmente devido ao 

fato de que estas comunidades vivem uma lógica diferenciada daquela que vivi onde nasci – 

Ji-Paraná, Rondônia.  

Entendendo as especificidades do modo de vida das mulheres ribeirinhas e a particular 

relação que estabelecem com o rio, sendo um espaço de sua sobrevivência, sobre o qual 

dispõem de amplo conhecimento acumulado (FRAXE, 2004), torna-se relevante identificar as 

relações identitárias que são constituídas por meio dos vínculos estabelecidos com este 

elemento natural. 

Neste trabalho, compreendo a identidade como sendo fruto de uma construção 

histórica que se dá por meio da relação que o indivíduo estabelece com o Outro, bem como 

com o lugar. A identidade não deve ser interpretada como fixa e unificada, pois como afirma 

Cruz (2007, p. 16) ela é “[...] é dinâmica, múltipla, aberta e contingente”. 
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 A identidade resulta de uma construção sociocultural, sendo considerada fonte de 

significado e experiência de um indivíduo ou coletivo, sendo também construída por 

intermédio de um diálogo estabelecido com o meio, apresentando, portanto, a estreita relação 

com o lugar, uma vez que este está investido de elementos sociais, culturais e simbólicos que 

dão significado a existência do ser. Para Chaveiro (2012) o lugar possui uma diferenciação 

que está intimamente ligada ao âmbito social, cultural e simbólico de tudo aquilo que existe. 

 No espaço ribeirinho identifiquei que existe uma ligação de intimidade e respeito em 

relação aos elementos naturais que compõem o lugar de vida das comunidades, pois os que ali 

vivem compreendem que fazem parte deste universo da floresta e das águas, processo que os 

permite viver uma relação de muita proximidade com este ambiente. Este vínculo 

estabelecido com o ambiente natural, em especial com o rio, é um dos importantes elementos 

que atuam diretamente na constituição identitária das mulheres ribeirinhas. 

 Considerando que o espaço é socialmente generificado, tenho como hipótese que as 

mulheres ribeirinhas amazônicas, particularmente da comunidade de Nazaré, situada às 

margens do Rio Madeira, em Porto Velho, constituem uma identidade e uma lugaridade 

próprias que diferem do universo masculino, ou seja, mulheres e rio configuram uma 

espacialidade diferenciada, expressa na cultura, ainda que compartilhando atividades e 

espaços comum.  

 Este estudo objetiva responder às seguintes questões: até que ponto o morar às 

margens de um rio contribui para a construção de uma identidade particular, a da ribeirinha, 

diferenciada das mulheres que habitam que vivem no campo? Qual(is) o(s) uso(s) do(s) 

espaços de predomínio feminino? Há influência direta/indireta dos seres míticos e encantados 

que habitam o mundo das águas do rio Madeira na vida e no cotidiano das mulheres 

estudadas, particularmente a figura do boto? 

 Deste modo, mediante o arcabouço teórico-metodológico vinculado à Geografia 

Humanista, esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as relações sociais e 

identitárias das mulheres da comunidade ribeirinha de Nazaré, Rondônia, com a água, 

particularmente com o rio Madeira. Buscando alcançar o objetivo geral, foram delineados três 

objetivos específicos, a saber: identificar e analisar as implicações do rio Madeira, enquanto 

importante elemento do espaço-lugar, no cotidiano das mulheres; compreender a vida social 

da comunidade de Nazaré, especialmente das mulheres, pelo viés da categoria geográfica 

lugar e do conceito de identidade; identificar e analisar como os seres míticos e encantados do 

rio Madeira, estão relacionados ao viver das mulheres de Nazaré. 
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 A perspectiva de gênero dada a esta pesquisa deve-se a dois principais fatores, sendo o 

primeiro ligado à compreensão de que mesmo que homens e mulheres habitem o mesmo 

espaço, no caso específico deste estudo, as formas de apropriação, utilização e, por 

conseguinte as características identitárias destes indivíduos são diferenciadas e, é a partir do 

entendimento de que estas especificidades existem é que surge a necessidade de compreender 

como as mulheres ribeirinhas se apropriam e fazem uso destes espaços; o segundo deles é a 

necessidade voltar o foco para o protagonismo destas mulheres que vivem neste espaço 

tradicional que é orientado pelo modelo patriarcal de sociedade. 

As nuances quanto à discriminação dirigida ao gênero feminino são encontradas nas 

mais distintas formas e em diferentes formações socioespaciais e culturais ao longo dos 

tempos e, na Amazônia essa realidade discriminatória e desigual imbuída de relações de poder 

e dominação, fez como que milhares de mulheres trilhassem um longo caminho que as 

conduziu à opressão e exclusão. As amazônidas sempre foram figuras ativas tanto no processo 

de colonização, quanto na formação dos grupos sociais na região, porém foram 

invisibilizadas, suas histórias não foram contadas – ou foram pouco – e as ações realizadas 

por elas foram silenciadas por séculos. 

Diante desta questão, este estudo mostra-se relevante na medida em que contribuirá 

para a consolidação e desenvolvimento das pesquisas geográficas que tenham como foco as 

comunidades ribeirinhas amazônicas e as mulheres que nelas vivem, de modo a evidenciar as 

relações sociais deste grupo específico neste espaço tradicional.  

A pesquisa foi desenvolvida na comunidade ribeirinha de Nazaré, localizada na 

margem esquerda do Rio Madeira, a jusante deste, na região do Baixo Madeira, há 

aproximadamente 120 km de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, como pode ser 

observado no mapa abaixo. 
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Figura 1 – Mapa da comunidade ribeirinha de Nazaré 

 

      Fonte: Fonte: IBGE - Org. CRUZ, Mirtilene Lopes (2013). 
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 O acesso à comunidade se dá somente via fluvial, sendo que os(as) moradores(as) que 

não possuem embarcação própria podem se locomover por meio de embarcações tipo recreio 

que passam pela localidade ou por lanchas alugadas. Com embarcações menores –lanchas ou 

voadeira – o acesso à comunidade se dá em aproximadamente duas horas, enquanto que com 

embarcações maiores, tipo recreio, comumente chamados pela comunidade de “barco de 

linha”, a comunidade pode ser acessada em aproximadamente sete horas de navegação. 

 De acordo com dados obtidos com o administrador
2
 da localidade a comunidade 

possui 132 famílias, sendo formada por descendentes de seringueiros nordestinos e de 

indígenas que ocupavam a região. 

 Nazaré surgiu em um antigo seringal, na década de 1940, momento em que houve a 

decadência do ciclo da borracha (MENEZES, 2014). Na época a localidade chamava-se Boca 

do Furo e foi da estrutura comunitária que abrigava os seringueiros que surgiu a comunidade. 

 Os estudos bibliográficos se deram nos campos da Geografia Cultural-Humanística, da 

Geografia e Gênero e dos estudos sobre Amazônia, comunidades ribeirinhas e mulheres. O 

retorno à comunidade se deu em viagens de reencontro com as mulheres, de interlocução e 

entrevistas. 

Foi utilizado como procedimento metodológico o trabalho de campo, pois proporciona 

ao(a) pesquisador(a) ver, analisar e refletir sobre o interminável movimento de transformação 

do ser humano em sua dimensão espacial. Neste processo é oportuno o olhar do(a) 

pesquisador(a) com sua observação, uma vez que como afirma Portella (1990, p. 17), 

“observar é ver com olhos diferentes daqueles que estamos acostumados a usar. É parar 

atentamente e enxergar detalhes, examinar a fim de descobrir”.  

 Durante os anos em que tenho desenvolvendo pesquisa em Nazaré procurei participar 

junto à comunidade de festividades, sobretudo, aquelas que de forma direta remetem à cultura 

local, de modo a compartilhar com os sujeitos essas ocasiões que são importantes para a 

conservação da identidade e cultura ribeirinha. 

 Essa proposta metodológica se deu por entender que o rigor metodológico tradicional 

erguido a partir de um ideal positivista, tende a “proteger” o(a) pesquisador(a) de expressar 

uma subjetividade que é inerente ao seu ser, como também da subjetividade do outro, o(a) 

interlocutor (a) da pesquisa, reduzindo-o(a) a objeto de pesquisa, de onde provêm os dados a 

serem utilizados para as análises. O trabalho de campo é importante e necessário para 

                                                           
2
 Nazaré é sede de um dos onze distritos do Município de Porto Velho, Distrito de Nazaré, que foi instituído pela 

Lei Municipal n.º 1.299, de 26-06-1997. Esta comunidade possui 40% da população do distrito e dispõe de um 

administrador que é indicado pelo prefeito de Porto Velho, sendo ele responsável pela gestão pública da 

localidade. 
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compreender e explicar as sociedades, as relações estabelecidas, bem como o mundo humano 

que cria, mas é de igual forma criado pela cultura.   

 Neste estudo também foi utilizada como procedimento metodológico a entrevista 

semiestruturada com a finalidade de coletar informações pertinentes aos objetivos propostos. 

Esta técnica foi escolhida pensando na possibilidade das informantes discorrerem de forma 

mais espontânea sobre a temática pesquisada, possibilitando a obtenção de outras informações 

além daquelas previstas no roteiro. 

Neste contexto, Matos e Pessôa (2009, p. 288) afirmam que na entrevista 

semiestruturada “O questionamento de uma pergunta pode abrir leque para o entrevistado 

falar ou complementar informações relacionadas à pesquisa, isto é, a resposta de uma 

pergunta dá abertura para a indagação sobre outras informações”. 

Complementando a afirmação acima, segundo Silva e Mendes (2013), essa tipologia 

de entrevista valoriza a presença do(a) pesquisador(a) e concomitante oferece todas as 

possibilidades para que o(a) indivíduo pesquisado(a) tenha a liberdade e a espontaneidade, 

fator que enriquece a investigação. 

Nessa aproximação estabelecida com a comunidade de Nazaré, sobretudo com as 

mulheres, tive a oportunidade de entrevistar quatro destas mulheres, buscando fazer o 

levantamento de informações que pudessem dar subsídio ao desenvolvimento da pesquisa, 

possibilitando a confrontação entre os elementos teóricos e os empíricos. Das quatro 

entrevistadas duas estão na faixa etária dos sessenta anos, enquanto que as outras duas são 

mais jovens, possuindo aproximadamente entre trinta e quarenta anos de idade.  

A escolha de três das entrevistadas se deu pelo tempo de moradia na comunidade e, 

por conseguinte, pela possibilidade de discorrer com maior propriedade sobre as experiências 

de vida no espaço ribeirinho. Uma das entrevistadas foi escolhida por sua proeminência na 

comunidade, devido ao fato de ser presidente da Associação de Mulheres de Nazaré e, 

portanto, ter maior abertura ao diálogo. 

 

Quadro 1 – Entrevistadas 

Entrevistada Identificação 

1 Liderança local 

2 Comerciante 

3 Dona de Casa 

4 Doceira 

Organização: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2019. 
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O roteiro de entrevista (apêndice 1) desenvolvido previamente teve como 

embasamento o objetivo geral, apoiando-se também nos objetivos específicos como forma de 

seguir uma linha de raciocínio que levasse a obtenção de informações. As mulheres 

entrevistadas foram selecionadas durante a atividade de campo realizada em 2015. Nesta 

oportunidade, expliquei o motivo do meu retorno à comunidade e a pesquisa que estava 

realizando, deixando as visitas programadas para a atividade de campo seguinte que 

aconteceu em junho de 2016. 

Segundo Silva e Mendes (2013) a entrevista é a “arte de perguntar, de ouvir e de 

refletir” e durante o período em que realizei as entrevistas estive disposta a ouvir aquelas 

mulheres, cumprindo assim meu objetivo inicial da pesquisa que era dar voz a trazer para a 

academia seus relatos, suas falas, suas histórias. 

O segundo roteiro (apêndice 2) utilizado na última atividade de campo, foi estruturado 

após a qualificação, seguindo alguns apontamentos feitos pela banca que sugeriu que fossem 

feitas conversas informais junto às mulheres da comunidade, objetivando levantar 

informações complementares que se mostraram importantes para a discussão neste estudo. 

Foram realizadas conversas informais com dez mulheres durante uma atividade de 

campo realizada em julho de 2017. Neste momento retornei à casa de duas das mulheres que 

foram entrevistadas para que pudesse ouvir relatos sobre os seres míticos que vivem no rio 

Madeira. 

A escolha das mulheres se deu por meio da indicação de uma das entrevistadas, bem 

como pelas oportunidades que apareceram durante os dias de estadia em Nazaré, mediante o 

contato estabelecido com a comunidade.  

O percurso metodológico foi traçado buscando evitar cair no que Therezinha Fraxe 

(2004, p.57) chama de “empirismo ingênuo”, ou seja, deixar de levar em consideração as 

divergências que existem nas falas e nas ações dos(as) interlocutores(as) da pesquisa. É 

necessário utilizar recursos teóricos que possibilitem ao(a) pesquisador(a) decifrar o discurso 

e a prática, especialmente, como afirma essa autora, “[...] a fala coletiva do gesto, da ação, da 

luta ribeirinha” [...], possibilitando construir relações que fazem sentido na lógica social. 

 Quanto ao percurso teórico da pesquisa, foram tomados como aporte alguns teóricos 

da corrente Humanista, sendo os principais: Yi-Fu Tuan que baseando-se na obra filosófica de 

Bachelard propõe uma geografia voltada ao estudo das relações afetivas do ser humano pela 

natureza; Edward Relph, autor este que trouxe a fenomenologia como suporte filosófico na 

busca por compreender as experiências humanas no mundo vivido; Eric Dardel, que se 

dedicou à compreensão do lugar como um conceito que tem como referência o ser humano e 



24 
 

 

o espaço como o suporte físico onde este se instala e estabelece suas relações. Dentre a 

produção destes autores, neste trabalho, foram utilizadas as obras: “Espaço e lugar”, 

“Topofilia: um estudo da percepção, atitudes, valores do meio ambiente”, de Tuan; “Place 

and placelessness”, “Reflexões acerca da emergência, aspectos e essência do lugar”, de 

Relph; “O homem e a terra: natureza da realidade geográfica”, escrito por Dardel. 

Considero necessário salientar que ao longo do trabalho baseei as discussões em 

autores(as) da Geografia Cultural, pois entendo que há estreita relação teórico-metodológica 

com a Geografia Humanista, como afirma Holzer (2008). Desta forma, foram 

referenciados(as) ainda os(as) seguintes autores(as): Maria das Graças Silva Nascimento Silva 

e Joseli Maria da Silva, geógrafas que discutem gênero, por meio de uma abordagem 

geográfica; Klondy Agra e Avacir Gomes dos Santos pesquisadores(as) que em suas teses – 

“Águas da Amazônia: sentidos, percepções e representações (2015) e “Culturas desviantes: as 

espacialidades das comunidades ribeirinhas do Vale do Guaporé, Rondônia (2011) – fazem 

profundas reflexões sobre o viver ribeirinho na Amazônia. 

Além dos(as) autores(as) mencionados, consultei pesquisadores de outros campos do 

saber, sendo eles: Stuart Hall, sociólogo jamaicano que em seu livro “A identidade na pós 

modernidade” compreende que as identidades são múltiplas e resultado de um construto 

social; Castells, sociólogo espanhol que em sua obra “O poder da identidade” pensa a 

identidade como sendo resultante da inter-relação de atributos culturais; Gaston Bachelard, 

filósofo e poeta que na sua face noturna contribuiu, por meio de uma perspectiva 

fenomenológica, para a compreensão do conceito de lugar e, traz para o âmbito acadêmico 

narrativas sobre o elemento água – dentre as obras deste autor foram consultadas “A poética 

do espaço”, “A água e os sonhos”, “A terra e os devaneios da vontade”; João de Jesus Paes 

Loureiro, sociólogo e professor da Universidade Federal do Pará, que tem se dedicado a 

estudar a cultura e os mitos amazônicos. 

A tese está estruturada em três seções, sendo que na primeira, intitulada “Geografia 

gênero no curso do rio”, foi realizada uma reflexão sobre as discussões de gênero no seio da 

ciência geográfica, de modo que busco demonstrar o processo de expansão no 

desenvolvimento de pesquisas que abordam essa temática.  Ainda nesta sessão, as mulheres 

ribeirinhas de Nazaré são apresentadas ao(a) leitor(a) e o percurso metodológico utilizado 

para o levantamento de dados foi relatado. No último tópico deste capítulo foram registradas, 

no “diário líquido”, as experiências que vivi na e com a comunidade, demonstrando meu 

envolvimento com este espaço cercado por água.  
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A segunda sessão que tem por título “O mundo das águas: mitos e encantamentos”, 

tem como objetivo, diante das experiências e histórias relatadas e a partir da compreensão de 

que os mitos amazônicos povoam o imaginário destas comunidades, discutir o mito do boto e 

sua a relação com a corporeidade das mulheres e a implicação no viver destas. 

Na última sessão, que recebeu como título “A identidade e o lugar de vida: as 

mulheres ribeirinhas e as águas do Rio Madeira”, faço uma discussão teórica sobre os 

conceitos de identidade e lugar, demonstrando e analisando a relação entre os dois, a partir de 

uma abordagem da Geografia Humanista. Por meio desta discussão busco analisar o rio 

Madeira e os demais corpos d’água que circundam a comunidade, enquanto importantes 

elementos que compõem a lugaridade e estão presentes na formação identitária das mulheres. 
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1 - GEOGRAFIA E GÊNERO NO CURSO DO RIO 

 

Figura 2 – Mulher ribeirinha de Nazaré 

 
  Fonte: LEANDRO, Ederson Lauri, 2012. 

 

 

 

 
“Tantos nomes inscritos nas pedras que vamos pisando...”. 

  

Loureiro – Água da Fonte. 
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1.1 GEOGRAFIA E GÊNERO: CAMPO DE ESTUDO EM EXPANSÃO 

 

A reflexão sobre as relações de gênero tem ganhado espaço no interior da ciência 

geográfica e esta conquista deve-se a geógrafas e geógrafos que se dedicaram no passado e 

àqueles(as) que se empenham em fazer uma exploração geográfica desta área. 

Desenvolver pesquisas que abarquem essa temática ainda representa um desafio 

devido, dentre outros fatores, ao conservadorismo do meio científico e à resistência no âmbito 

acadêmico geográfico em compreender que estes estudos são relevantes para a análise do 

espaço. Estudiosos (as) desta temática necessitam insistir de forma recorrente quanto à 

intrínseca relação entre gênero e geografia, buscando reconhecimento da área estudada frente 

à academia.  

Se o espaço geográfico é reconhecido como um “[...] produto de inter-relações, como 

sendo constituído através das interações, desde a imensidão global até o intimamente 

pequeno” (MASSEY, 2008, p. 15), porque não seriam as relações de gênero um tema a ser 

abordado por esta ciência? Estas relações estabelecidas no espaço produzem espacialidades, 

criam trajetórias espaciais que são dinâmicas, multifacetadas e plurais e, portanto, necessitam 

de maior atenção no âmbito científico da geografia. 

Muito embora desde o final da década de 1970 os(as) geógrafos(as) críticos(as) 

reconheçam que o espaço é produto e também produtor das relações sociais, o problema está 

no fato de não considerar as discussões de gênero e recusar o feminismo como corrente 

teórica.  

É neste contexto rígido e, muitas vezes contraditório, da ciência geográfica que se 

levantaram – muito mais forte na Geografia Crítica – e se levantam resistências ao estudo da 

temática de gênero. Entretanto, a fim de buscar respostas para resistência que ainda insiste em 

se impor a quem decide pesquisar gênero, faz-se importante refletir sobre a produção do saber 

na construção do pensamento geográfico, a partir de um contexto histórico da geografia. 

É preciso considerar que para além da objetividade, a estruturação da ciência está 

imbuída de subjetividade na construção de teorias, de modo que ao olhar especificamente para 

a geografia, no que tange a sua formação epistemológica, é possível perceber que esta é uma 

ciência masculina, não somente no predomínio da pesquisa e do ensino. 
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No século XIX existiam geógrafas
3
 que atuavam no âmbito acadêmico da geografia, 

mas embora estas estudiosas desenvolvessem trabalhos no seio da ciência geográfica, aqueles 

que firmaram as bases teóricas e metodológicas da geografia, institucionalizando-a enquanto 

ciência eram predominantemente homens; as primeiras cátedras de geografia das 

universidades europeias e norte americanas foram ocupadas por homens.  

A Escola Francesa de geografia teve importante influência no desenvolvimento e 

institucionalização da geografia brasileira – alguns de seus estudiosos estavam na criação do 

primeiro curso superior de geografia do Brasil, instaurado na Universidade de São Paulo em 

1934 – era composta hegemonicamente por homens, sendo estes grandes expoentes na 

construção do saber geográfico. 

Durante muito tempo as mulheres não podiam participar de congresso internacionais, a 

não ser como acompanhantes ou quando ocorresse uma atividade paralela específica para elas 

(FERREIRA, 2011). Segundo esta autora, foi apenas no século XX, na década de 1930, que 

esta realidade começa paulatinamente a ser transformada pela União Geográfica Internacional 

– UGI. 

Deste modo, compreende-se que o olhar da geografia para os fenômenos do espaço 

desenvolveu-se a partir da perspectiva de homens, porém não tematizaram problemas de outra 

ordem considerada pormenorizada e particular, mas que muito dizem sobre a produção do 

espaço.  

O olhar mais voltado aos fenômenos da experiência humana emergiu somente na 

década de 1970 (CLAVAL, 2014), momento em que o mundo social foi considerado mais 

diverso do que as abordagens clássicas da geografia reconheciam.  

Nos anos 1950, no pós-guerra, a ciência geográfica tradicionalmente ancorada em uma 

abordagem pouco preocupada com os fenômenos espaciais de escala local, privilegiou dados 

de caráter quantitativo, utilizando estatísticas e métodos matemáticos, com a finalidade de 

alcançar uma objetividade científica. Com o surgimento da corrente marxista, fundamentada 

em um enfoque por vezes economicista, os(as) geógrafos(as) passam a ter uma postura mais 

comprometida com o contexto político da ciência, tratando o espaço a partir das relações de 

produção que se consolidavam no domínio social.  

                                                           
3
 Robic e Rössler (1996) referem, como mulheres excepcionais, Clémence Augustine Royer (1830-1902) 

nomeadamente por ter participado no Congresso Internacional da Geografia, em 1875. [...] Martha Krug-Genthe 

uma das primeiras a fazer o doutoramento em Geografia, com Alfred Hettner, em 1901 (em Heidelberg) e 

Millicent Todd Brigham (1880-1968), que estudou em Berlim e na Universidade de Harvard, tendo completado a 

sua tese no Perú, em 1923. Marta Krug-Genthe e Ellen Semple foram, durante quase 50 anos, as únicas 

mulheres, num colégio de 48 elementos, da Associação de Geógrafos Americanos (FERREIRA, 2011, p. 3). 
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A análise clássica do marxismo atribui primazia aos fatores econômicos, de forma que 

“[...] todas as diferenças possíveis do espaço físico se diluem na análise econômico-social” 

(GOMES, 2007, p. 299), privilegiando, portanto, estudos que tratassem da hegemonia do 

capital industrial e outros no processo de acumulação. 

Essa vertente da geografia também estudou e estuda agentes subalternizados como 

os(as) camponeses(as), os movimentos sociais urbanos e, em menor expressão, os(as) 

negros(as), os(as) indígenas e os(as) quilombolas. Atualmente existem geógrafas que 

discutem gênero do ponto de vista do marxismo, a exemplo da professora María Franco 

Garcia da Universidade Federal da Paraíba e Carmem Lúcia Costa, docente na Universidade 

Federal de Catalão. 

De acordo com Silva (1998), a geografia muitas vezes considerou a sociedade como 

um conjunto neutro, assexuado. Para a autora o estudo da sociedade torna-se uma abstração, 

se não for levado em conta que esta é composta por pessoas que se identificam e são 

identificadas quanto ao gênero. Ao entender que o espaço não é neutro e que, como afirma 

Massey (2004), as relações espaciais são experimentadas e interpretadas de maneira diferente 

por aqueles que ocupam posições diferenciadas, é que surge a necessidade de compreender as 

espacialidades de homens e mulheres e como se dão as relações destes/entre estes no espaço. 

Joseli Maria da Silva (2003), buscando justificar a dificuldade em empreender uma 

análise do espaço associada a uma perspectiva feminina, chega à conclusão de que a produção 

do conhecimento geográfico está ligada ao androcentrismo. Esta ligação que a autora afirma 

existir está implícita no caráter objetivo e subjetivo da ciência geográfica, refletindo um 

contexto histórico e de fortes relações de poder que se estabeleceram, fato que repercute 

diretamente no âmbito analítico, reflexivo e prático da geografia sobre seu campo de estudo. 

Desta forma, é possível afirmar que durante muitos anos as mulheres que estudam 

gênero foram invisibilizadas na geografia. Há muitas mulheres geógrafas, mas a 

feminilização da ciência e, particularmente, da geografia não implicou no reconhecimento das 

questões de gênero, pois, como foi dito acima, eram vistas – e em parte, ainda são – como 

menores ou particularizadas.  

É neste contexto que a Geografia Humanista surge propondo contestar a visão 

tecnicista e generalizadora de certa perspectiva da geografia, buscando refutar o modelo 

científico anterior, retomar abordagens de autores voltados ao campo da cultura, considerar os 

fenômenos espaciais em suas especificidades, dentro de um contexto próprio. Neste momento, 

muito mais do que analisar as atividades produtivas em sua relação com a acumulação do 

capital, a geografia abre-se para a compreensão do sentido da existência humana num dado 
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espaço e tempo, abarcando análises que levem em conta as experiências espaciais, no que 

tange a prática cotidiana, as relações topofóbicas e topofílicas estabelecidas no/com o espaço, 

as diferentes formas e apropriação deste por mulheres e homens. Ao entender o espaço como 

sendo heterogêneo e palco de relações experienciais, é que o gênero torna-se um conceito 

chave para os estudos geográficos. 

De acordo com Silva (2006), com a vertente humanista os estudos de gênero começam 

a cunhar seu lugar na geografia, passando a receber atenção de alguns (as) pesquisadores (as), 

principalmente de mulheres na década de 1970 – contexto anglo americano – mas se 

desenvolve de forma mais expressiva somente na década de 1990 – nos países centrais – 

período em que começam a ser publicados livros sobre a temática e vários currículos de 

universidades passam a inserir as abordagens de gênero. 

Em 1992
4
 a UGI criou a comissão de “Geografia e Gênero” e desde então esta tem 

sido uma das mais ativas, organizando simpósios em várias localidades – África do Sul, Gana, 

Cuba – buscando promover integração entre os (as) pesquisadores (as) das diversas partes do 

mundo. De acordo com o site da UGI, essa comissão é composta por 753 geógrafos (as), de 

53 países, sendo presidida pela professora Lynda Johnson da Universidade de Waikato – 

Nova Zelândia. 

Nesta trajetória de abertura para novos estudos na geografia, as geógrafas feministas 

foram agentes importantes para a incorporação dos estudos de gênero na ciência geográfica, 

contribuindo sensivelmente para análises que levem em conta: a identidade; o lugar como um 

espaço de representações sociais; as relações de dominação e poder que se estabelecem no 

espaço. 

Estudos cunhados por geógrafas feministas como Linda McDowell, Doreen Massey, 

Gillian Rose – geógrafas anglo-saxãs – Maria Dolors García-Ramon e Maria Rodó-de-Zárate 

– geógrafas catalãs – Diana Lan e María Verónica Ibarra – geógrafas respectivamente 

                                                           
4
 “As primeiras sessões acadêmicas dentro da União Geográfica Internacional sobre gênero na geografia 

ocorreram em 1981 e 1982. A primeira, quando sete artigos tratando de mulheres e gênero foram apresentados 

em uma conferência na Califórnia, organizada pela Comissão da UGI sobre Desenvolvimento Rural. O objetivo 

de apresentar os artigos no encontro era desenvolver uma conscientização feminista dentro das correntes 

majoritárias da ciência geográfica. [...] No ano seguintes, uma conferência na Sardenha, sob os auspícios da 

Comissão da UGI sobre Geografia da População, tratou de mulheres e migração. “[...] A formação de redes mais 

amplas e uma possível institucionalização da pesquisa de gênero dentro da UGI foram iniciadas no Congresso de 

Paris, em 1984. Foi um desafio fazer os organizadores do congresso reconhecerem a legitimidade do pedido de 

uma reunião sobre gênero, apesar de a solicitação ter sido feita com bastante antecedência ao congresso. Os 

organizadores não registraram a reunião de gênero no programa impresso, nem especificaram o horário ou local 

para sua realização. No entanto, conseguimos organizar uma reunião informal no local, em que cerca de 

cinquenta pessoas participaram. Os participantes concordaram que ainda não era hora de solicitar que um grupo 

formal dedicado a estudos de gênero fosse desenvolvido dentro da UGI, mas decidiram criar uma lista de 

correspondência com pessoas interessadas em permanecer em contato” (MONK, 2014, p. 88-89). 
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argentina e mexicana, são referências teórico-metodológicas para as pesquisas de gênero na 

ciência geográfica. Estas pesquisadoras trouxeram para a centralidade de seus estudos a 

categoria gênero
5
, apresentando diferentes enfoques que se consubstanciam a partir de 

distintas realidades estudadas, bem como de diferenciados objetivos de pesquisa. 

Doreen Massey se dedicou a pensar os conceitos geográficos de espaço, lugar, região, 

desafiando as maneiras de pensar no seu tempo. Esta pesquisadora trouxe um olhar aguçado 

para observar as diferenças e lutar em oposição às homogeneizações vindas da ideia de um 

mundo globalizado, pois argumenta que a compreensão espaço-tempo necessita ser analisada 

a partir da perspectiva da diferenciação social, trazendo exemplos que envolvam classe, 

gênero e raça que posicionam grupos de formas distintas no espaço, o que ela chama de 

“geometrias do poder” (SILVA; ORNAT; JUNIOR, 2017).  

 Gillian Rose e Linda McDowell, pesquisadoras influenciadas pelos trabalhos de 

Doreen Massey, discutem as representações de masculinidade e feminilidade na espacialidade 

de sujeitos que tencionam a heterossexualidade inscrita no espaço (ORNAT, 2008).  

Maria Dolors García-Ramon
6
, ganhadora do prêmio Vautrin Lud 2016, desenvolve 

estudos voltados às seguintes questões: mulheres rurais, no contexto familiar e da agricultura 

na Espanha; mulheres e geografia no âmbito acadêmico espanhol; as atividades que as 

mulheres desenvolvem no espaço, levando em consideração, nas análises, a estrutura 

patriarcal da sociedade.   

A pesquisadora argentina Diana Lan
7
 recupera a história do feminismo na argentina, 

como contexto geral de produção em que se desenvolve a geografia feminista, trazendo para o 

enfoque específico das discussões os estudos sobre o espaço público, a violência de gênero e a 

estrutura social e de gênero (MORENO, 2017).  

                                                           
5
Ao discutirem as relações de gênero na compreensão do espaço geográfico, estas pesquisadoras utilizam um 

conjunto de categorias analíticas, buscando dar maior profundidade às análises, visto que somente o conceito de 

gênero não comporta todas as variáveis identitárias das mulheres. As categorias utilizadas são: classe social, 

idade, raça, etnia e orientação sexual.  
6
 Algumas das obras publicadas pela pesquisadora são: Mujer y agricultura em España: gênero, trabajo y 

contexto regional (1995), publicado em parceria com outras autoras – Josefina Cruz Villalón, Mireia Baylina 

Ferré, Montserrat Solsona, Isabel Salamaña i Serra, Montserrat Villarino Pérez, Antoni F. Tulla i Pujol, Nuria 

Valdovinos, Gemma Cànoves; Las mujeres y el uso del tiempo (1995), em em co-autoria junto à Maria Prats e 

Gemma Canoves; Women of the European Union: the politics of work and daily life (1996), livro organizado 

por ela e Janice Monk; El nuevo papel de las mujeres en el desarrollo rural (2000), obra organizada por García-

Ramon e Mireia Baylina Ferré. 
7
 Dentre os trabalhos escritos por esta pesquisadora estão: El circuito espacial de la violencia doméstica: Análisis 

de casos en Argentina (2010), publicado na Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero; Género y 

violencia: una ostentación de género en cada concepto” (2011), artigo que compõe o livro organizado por Joseli 

Maria Silva e Augusto César Pinheiro da Silva, intitulado, Espaço, gênero e poder: conectando fronteiras; 

Espacio y género: la violencia doméstica en Argentina (2012), artigo que integra o livro Costurando com fios 

invisíveis: a fragmentação do território rural, organizado por Vitória Gehlen e Pilar Lainé. 



32 
 

 

Verónia Ibarra
8
 tem pesquisas em que apresentam reflexões sobre o desenvolvimento 

da geografia feminista, gênero e sexualidade no México, bem como sobre o ciclo espacial da 

violência doméstica (IBARRA-GARCÍA, 2014).  

É ancorado neste direcionamento teórico que considera a mulher a partir de um viés 

das desigualdades sociais no espaço, da violência, das representações e posições espaciais 

distintas, é que as pesquisas têm sido desenvolvidas atualmente. Um dos grandes desafios é 

desenvolver e trazer á tona estudos que apontem que as relações de gênero são estruturais na 

sociedade capitalista, com implicações políticas e culturais sem se reduzir ao economicismo. 

Na geografia brasileira, encontrei trabalhos que são referências teóricas para os 

estudos de gênero, pesquisas desenvolvidas por geógrafas feministas. Maria Regina Cunha de 

Toledo Sader (1995), que discute as mulheres no contexto rural, tratando especificamente da 

exploração da força de trabalho da mulher no campo.  

No final da década de 1980 destaca-se a geógrafa Rosa Ester Rossini que a partir da 

categoria trabalho encontrou um caminho que possibilitou a inserção dos estudos de gênero na 

geografia e em 1988 defende sua tese de Livre Docência intitulada “Geografia e gênero: a 

mulher na lavoura canavieira paulista”. 

Segundo Silva e Ornat (2016), a professora e pesquisadora Rosa Ester Rossini tem sua 

trajetória profissional marcada pelas discussões realizadas a partir da abordagem da Geografia 

Agrária e da População, no entanto sua atenção à temática de gênero foi e ainda é inovadora. 

O pioneirismo dos estudos dessa pesquisadora abriu caminho para que pesquisas posteriores 

se consolidassem no Brasil. 

Nos anos 2000, destacam-se as pesquisas realizadas pelo antropólogo e geógrafo Alex 

Ratts (2003), que iniciou estudando a trajetória de vida de Beatriz Nascimento e, atualmente 

tem contribuído no desenvolvimento de trabalhos que apresentam como centralidade a 

discussão de gênero e raça a partir de uma perspectiva interseccional.  

A geógrafa Joseli Maria Silva (2003, 2006), também trouxe contribuições para os 

estudos de gênero, inicialmente por meio da pesquisa que desenvolveu com as travestis 

brasileiras imigrantes ilegais na Espanha que se ocupavam na atividade de prostituição. Ao 

                                                           
8
 Dentre os trabalhos escritos menciona-se: Del circuito espacial de la violencia feminicida a la RED de 

erradicación y prevención de ésta (2014), publicado no livro Interseccionalidades, género e sexualidades na 

análise espacial, organizado por Maria das Graças Silva Nascimento Silva e Joseli Maria Silva; La geografia 

feminista, de gênero y la sexualidade em México, um saber em crescimiento (2016), artigo publicado no livro 

organizado por ela e por Irma Escamilla-Herrera, intitulado, Geografías feministas de diversas latitudes: 

Orígenes, desarrollo y temáticas contemporâneas. 
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discutir o espaço, Joseli Silva traz à discussão geográfica os conceitos de gênero, sexualidade 

e interseccionalidade
9
.  

Em 2004, Maria das Graças Silva Nascimento Silva, professora da Universidade 

Federal de Rondônia, defende sua tese de doutorado, desenvolvendo sua pesquisa com as 

parteiras ribeirinhas no município de Porto Velho, Rondônia, embora viesse desde 2000 

desenvolvendo estudos sobre o modo de vida e as relações espaciais de mulheres na 

Amazônia brasileira. No mesmo ano Maria Franco García finaliza sua pesquisa de 

doutoramento na Universidade Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP – tratando das 

relações sociais de gênero em áreas de assentamento e acampamento rural, de modo a refletir 

sobre a dialética da produção do espaço e a construção das relações de gênero nas dinâmicas 

de territorialização, desterritorialização e reterritorialização nestes espaços que ela denomina 

de “lugares da luta”. 

A pesquisadora Susana Maria Veleda da Silva, também em 2004, defende na 

Universidade Autónoma de Barcelona, a tese intitulada “Trabalho informal, gênero e cultura: 

el comercio callejero e informal en el sur de Brasil”, orientada por Maria Dolors García 

Ramón. 

Evidenciam-se também as pesquisas desenvolvidas por Benhur Pinós da Costa em seu 

trabalho de mestrado – finalizado em 2002 – intitulado “A condição homossexual e a 

emergência de territorializações” e em sua tese de doutorado defendida em 2008, sobre o 

homoerotismo na cidade, abordando questões voltadas ao território e a cultura.  

 Cabe ressaltar que entre 2001 e 2004, ao menos um(a) pesquisador(a) em todas as 

regiões do país – Nascimento Silva/Norte, Garcia/Sudeste e, depois, Nordeste, J. Silva, Costa 

e S. Silva / Sul e Ratts/ Centro-Oeste, deu impulso e corpo aos estudos de gênero na 

geografia, como pode ser observado no quadro abaixo. 

Atualmente o campo de estudos de gênero na geografia brasileira têm se estabelecido 

no âmbito acadêmico e institucional com a criação e institucionalização de grupos de pesquisa 

voltados ao estudo desta temática. Nos departamentos de geografia das universidades 

brasileiras, destacam-se os seguintes: “Grupo de Pesquisas Espacialidades e Identidades 

Raciais, Étnicas, de Gênero e Sexuais”, da Universidade Federal de Goiás, sediado no 

                                                           
9
 Interseccionalidade é um conceito que permite articular os vários eixos identitários que estruturam e 

identificam um indivíduo. É a interconexão entre categorias como: sexo, gênero, classe social, religião, 

orientação sexual, idade. Deste modo, de acordo com Silva e Nascimento Silva (2014, p. 31) este conceito 

considera as identidades como “[...] fluidas, instáveis, complexas e em estado permanente de 

construção/desconstrução”. Há outras abordagens do conceito como a compartilhada por Ratts (2010; 2018), 

advinda do pensamento das feministas negras que articulam eixos de opressão ou dominação: raça, gênero e 

classe. 
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Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico Raciais e Espacialidades – LaGENTE – e 

coordenado pelo professor Alex Ratts; “Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Mulheres e 

Relações de Gênero”, da Universidade Federal de Rondônia, coordenado pela professora 

Maria das Graças Silva Nascimento Silva; “Grupo de Estudos Territoriais”, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, coordenado por Joseli Maria Silva e Marcio José Ornat; “Grupo de 

Pesquisa Corpo, Gênero e Diversidade” da Unioeste, coordenado pela docente Roselí Alves 

dos Santos. 

Ressalto que a professora Maria Franco García coordena o Centro de Estudos de 

Geografia do Trabalho, seção Paraíba
10

, na Universidade Federal da Paraíba e, embora a 

temática deste não seja voltada especificamente aos estudos de gênero, pesquisas com esse 

tema têm sido desenvolvidas por membros deste grupo, dada a experiência da coordenadora 

com assunto. 

Um marco importante para a disseminação dos estudos realizados sobre geografia e 

gênero no âmbito brasileiro foi a criação da Revista Latino Americana de Geografia e Gênero, 

em 2009. De acordo com Silva (2011, p. 189), esta revista “[...] acolhe artigo vinculados à 

relação entre espaço, gênero e sexualidade”, facilitando, portanto, a divulgação da expressão 

desta temática frente à realidade geográfica brasileira.  

Outra frente de disseminação das discussões sobre gênero em escala nacional têm sido 

os congressos realizados na área de geografia. Após reivindicações de pesquisadores(as) 

quanto à importância da produção e recepção de trabalhos que tenham como enfoque os 

estudos de gênero, foi criado em 2011 no Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia – ENANPEGE – um grupo de trabalho intitulado 

“Geografia, Gênero e Sexualidade (RATTS, et. al., 2016). No último ENANPEGE – 2015 – 

que foi realizado na UNESP, campus de Presidente Prudente, a este grupo foram incorporadas 

discussões direcionadas às questões étnico raciais, passando a ser denominado “Geografia e 

Diversidade: Gêneros, Sexualidades, Etnicidades e Racialidades”.  

A criação desse grupo de trabalho no ENANPEGE foi de suma importância para a 

divulgação e socialização das pesquisas desenvolvidas no contexto nacional. Neste espaço de 

discussão foi possível criar uma rede de cooperação e compartilhamento de experiências – 

teóricas e empíricas – entre os (as) pesquisadores (as) da área. 

Outro importante espaço de discussão existente em congresso acontece no Simpósio 

Internacional de Geografia Agrária – SINGA. Neste evento o enfoque das discussões de 

                                                           
10

 Este grupo tem sua sede na Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP – campus de 

Presidente Prudente, sendo coordenado por Antonio Thomaz Junior. 
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gênero está voltado para o âmbito da geografia agrária. Na edição do evento em 2011 – 

realizado em Belém do Pará – o espaço de discussão de gênero foi intitulado como “Gênero e 

Campesinato”, enquanto que na edição realizado em 2015 – na Universidade Federal de Goiás 

– recebeu o título de “Gênero e Diversidade no Campo”. A participação nestes grupos de 

diálogo do SINGA é um tanto quanto profícua, pois promove o compartilhar de saber e, 

concomitante, o fortalecimento deste reduzido grupo de pesquisadores(as) que atuam na 

geografia agrária. 

Além da abertura de espaços em importantes congressos realizados na geografia, no 

ano de 2011, a comissão de Geografia e Gênero da UGI sediou a Conferência Latino-

Americana “Espaço, Gênero e Poder”, realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro. Esta conferência abriu as portas para debates internacionais que hoje acontecem 

no Seminário Latino-Americano de Gênero que ocorre a cada dois ou três anos.  

A realização destes encontros tem proporcionado a criação de parceiras em escala 

internacional, principalmente com pesquisadores (as) no âmbito acadêmico geográfico anglo-

saxão, possibilitando a troca de experiência, visto que as realidades espaciais de produção 

científica são distintas, além propiciar um aprofundamento teórico-metodológico a este 

emergente campo de estudo da geografia brasileira. 

Neste contexto de internacionalização de parcerias foi criada a Rede de Estudos de 

Geografia, Género e Sexualidade Ibero Latino Americana – REGGSILA – com os seguintes 

objetivos: 

  

“dar visibilidade à produção de conhecimento nestes contextos geográficos e 

culturais, fomentar o desenvolvimento de investigações nesta área do conhecimento, 

potenciar sinergias entre centros de investigação Ibéricos e Latino-Americanos, e 

consolidar a presença de temas relacionados com género e sexualidades na formação 

do ensino superior em geografia” (REDE DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA, 

GÉNERO E SEXUALIDADES IBERO LATINO AMERICANA, s/d). 

    

 

Desta forma, considero que no contexto brasileiro, os desafios teóricos e conceituais 

para consolidar as discussões de gênero na geografia estão sendo superados paulatinamente, 

assim como a conquista de espaços de discussão e mobilização político-institucional. 

Perante estes importantes avanços nos estudos de gênero que vêm sendo 

desenvolvidos no interior da ciência geográfica faz-se importante destacar que as mulheres 

amazônidas começam a aparecer em algumas reflexões e análises espaciais. Esses estudos em 

sua maioria têm como centralidade compreender a relação que as mulheres estabelecem no 

espaço, enquanto lugar de sobrevivência, existência e resistência. A partir de um contexto 
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próprio da realidade vivida é que a geografia tem possibilitado a compreensão das diferentes 

formas que mulheres e homens se apropriam deste espaço tradicional. 

As amazônidas durante muitos anos estiveram em posição marginalizada no que tange 

às investigações científicas realizadas, uma vez que como afirma Torres (2008), a 

homogeneidade marcou grande parte das abordagens literárias e científicas sobre a Amazônia 

e foi neste cenário que apenas os homens tiveram visibilidade no processo de (re)ocupação da 

região. É possível observar que durante muitas décadas as mulheres que viveram na 

Amazônia foram invisibilizadas não apenas pela ciência geográfica, mas pelas ciências 

humanas de forma geral. 

Na geografia as discussões que enfocavam as histórias de luta, trabalho árduo e 

“pioneirismo” na floresta amazônica, sempre estiveram direcionadas às trajetórias percorridas 

por homens, enquanto, seringueiros, soldados da borracha e “desbravadores”. Muitas 

mulheres que viveram na Amazônia e, aspectos outros que foram importantes em suas 

trajetórias dentro de um contexto histórico espacial, não receberam a devida atenção de 

estudiosos(as), suas histórias não foram contadas – ou foram pouco – e as ações realizadas por 

elas foram silenciadas por séculos. A leitura sobre a presença feminina neste espaço, 

considerado unicamente masculino por alguns teóricos, foi negligenciada no discurso 

científico. 

É neste contexto de invisibilidade das mulheres amazônidas que na década de 1990 a 

geógrafa Maria das Graças Silva Nascimento Silva começa a desenvolver pesquisas sobre as 

correntes migratórias para Amazônia, especificamente para Rondônia, e ao longo de seu 

percurso encontra mulheres que foram de suma importância para a produção e reprodução da 

vida social nas comunidades rondonienses. 

Em seu livro intitulado “O espaço ribeirinho”, publicado no ano de 1998, esta autora 

apresenta relatos de mulheres que viveram nos seringais rondonienses, revelando assim suas 

trajetórias de vidas nesses espaços masculinizados. Interessante observar que, muito embora a 

pesquisadora não tenha feito uma discussão propriamente dita sobre as relações de gênero no 

espaço dos seringais amazônicos, esta obra assinala que as mulheres sempre foram figuras 

ativas tanto no processo de colonização, quanto na formação dos grupos sociais na região 

amazônica, como é possível observar nesse depoimento: 

 

Eu comecei a cortar com a idade da seringa, com uns treze anos, a gente no seringal 

quando vê os pais da gente começando aí a gente aproveita. A minha história é 

semelhante à de milhares de crianças e de jovens que viveram nos seringais da 

Amazônia [...] Eu comecei a trabalhar com meu pai desde muito criança, mas na 

atividade da extração da borracha da seringa eu comecei a partir dos onze anos,  era 
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natural, pois eu não conhecia outro tipo de trabalho [...] e isso chega a fazer parte da 

cultura das pessoas que trabalham na roça e que toda família desde cedo começa a 

ajudar. Com onze anos eu já cortava seringa com meu pai, me casei com treze anos e 

continuei no corte [...] trabalhei uns sessenta anos no seringal. Trabalhei no seringal 

do rio Abunã [...]. Eu comecei com dez anos de idade, a caneta que meu pai me deu 

foi uma faca de cortar seringa. Eu não sei nem assinar meu nome [...] o trabalho que 

eu fazia era cortando, colhendo, defumando, tirando cavaco pra defumar 

(entrevistada não identificada apud NASCIMENTO SILVA, 1988, p.3).  

  

Na ocupação do espaço ribeirinho em Rondônia, proveniente das correntes migratórias 

para os seringais da Amazônia, as mulheres estiveram presentes e foram atuantes junto aos 

homens na formação dos grupos sociais que ali se estabeleceram. Deste modo, assevera-se 

que as mulheres que no passado foram importantes para a constituição dessas comunidades e 

aquelas que hoje habitam estes espaços tradicionais, descendem deste longo processo de 

exclusão e, mesmo diante da notória importância na formação socioespacial do estado, suas 

vozes foram caladas por muitos anos.  

Estas mulheres com árduo trabalho e empenho contribuíram e ainda muito contribuem 

para a manutenção da vida neste espaço tradicional, fomentando as relações sociais entre os 

indivíduos que neste habitam. 

Neste cenário, buscando trazer essas mulheres que vivem no espaço rural e em 

comunidades tradicionais na Amazônia para o centro de discussões acadêmicas, foi criado em 

maio do ano de 2000 na Universidade Federal de Rondônia o Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero - GEPGENERO, coordenado até os dias 

atuais pela pesquisadora Maria das Graças.  

A institucionalização deste grupo de pesquisa foi de suma importância para trazer a 

visibilidade necessária aos estudos de gênero na Amazônia, bem como para consolidar essas 

discussões na ciência geográfica, visto que, como ora mencionado, a criação de grupos de 

pesquisa voltados às discussões de gênero tem auxiliado no fortalecimento desse campo de 

estudos no âmbito acadêmico e institucional da geografia brasileira. 

O GEPGENERO tem se destacado pelos trabalhos desenvolvidos preponderantemente 

com as mulheres que vivem no espaço rural e em comunidades tradicionais na região 

amazônica, difundindo os estudos em cenário nacional e internacional, na busca por 

evidenciar e consolidar as reflexões científicas acerca das questões de gênero no norte do país.  

Atualmente é possível encontrar dezenas de pesquisas, realizadas principalmente por 

mulheres da região norte, que evidenciam a espacialidade das mulheres que vivem no espaço 

rural e em comunidades tradicionais, como é possível verificar no quadro abaixo. 
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Quadro 2 – Pesquisas desenvolvidas no GEPGENERO e defendidas entre 2007-2017 

Pesquisador/a Título  Ano 

Elaine Filgueiras
11

 

Gonçalves Fechine 

Mulheres ribeirinhas do rio Madeira: cotidiano envolto em 

brumas. 

2007 

Cláudia Nascimento 

Oliveira 

As agrovilas do assentamento rural Joana D’arc III e seus 

migrantes. 

2013 

Luciane Gomes 

Lopes 

Vivência espacial das mulheres ribeirinhas: os espaços 

paradoxais do Distrito de Nazaré. 

2013 

Rúbia Elza Martins 

de Sousa 

Geografia e turismo rural: estratégias para o desenvolvimento 

local. 

2013 

Telma Ferreira da 

Silva 

Geografia e gênero no assentamento Rural Joana D’arc III: um 

lugar as margens da estrada. 

2014 

Ana Paula de Aquino 

Pereira 

Geografia e sexualidade: o espaço e lugar das meninas 

amazônidas no contexto da violência sexual intrafamiliar 

2015 

Cláudia Conceição 

Coimbra 

Territórios em trânsito: estratégias das mulheres do 

acampamento Arraial da Vitória. Ariquemes – Rondônia e a 

instituição de seus territórios. 

2015 

Gracimar Moreira de 

Alencar 

 Espacialidade ribeirinha: um estudo com enfoque de gênero 

no PDSA Nazaré e Boa Vitória. 

2015 

Viviane Nery da 

Silva 

 Geografia e gênero: estratégias para a permanência do 

campesinato nas agrovilas do assentamento rural Joana D’arc 

III, Porto Velho – RO – Dissertação de mestrado. 

2015 

Ana Paula Bezerra 

Schaefer 

Os impactos da transferência de renda do programa Bolsa 

Família na vida das mulheres rurais do assentamento Joana 

D’arc III 

2016 

Kelyany Oliveira 

Castro de Góes 

 As “donas” da terra: o acesso das mulheres rurais às políticas 

públicas no assentamento rural Joana D’arc III, em Porto 

Velho/RO.  

2016 

Raimunda Patrícia 

Gemaque da Silva 

O lado feminino do quilombo: o território quilombola sobre o 

enfoque de gênero nas comunidades de Boa Vista e Moura, 

em Oriximiná – PA. 

2016 

Ana Carla Taborga da 

Silva 

 “O voo das andorinhas”. Mulheres que migram: estudo na 

fronteira entre Guayará Merín – Bolívia e Guajará-Mirim, 
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Estes estudos são todos defendidos por mulheres, com enfoque específico na discussão 

das questões de gênero no espaço rural com uma concentração em comunidades ribeirinhas, 

sobretudo em Nazaré, incluindo um quilombo e um assentamento.  

Desta forma, diante do contexto da geografia contemporânea que ainda segrega temas 

e áreas de estudos, faz-se necessário empreender esforços para contribuir com a construção e 
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consolidação teórico-metodológica dos estudos de gênero na geografia, sobretudo aqueles que 

busquem dar visibilidade a grupos e territórios marginalizados, como é o caso das mulheres 

que vivem em comunidades tradicionais na Amazônia.  

Neste estudo busquei ouvir as mulheres ribeirinhas de Nazaré, apresentando as 

narrativas e as experiências de vida que foram compartilhadas durante o período da pesquisa. 

A trajetória da pesquisa de campo possibilitou a reflexão sobre o viver dessas mulheres às 

margens do rio Madeira e as relações entre o rio, como elemento pleno de significados que 

povoa o imaginário e o mundo ribeirinho, e a constituição identitária delas. 

O percurso da pesquisa proporcionou o encontro com um grupo heterogêneo de 

mulheres que, ainda que compartilhem experiências, trilham diferenciados caminhos de vida. 

Compreendi que embora a comunidade pesquisada, assim como as demais comunidades 

tradicionais, possua um modo de vida
12

 particular, as mulheres que vivem em Nazaré devem 

ser compreendidas como seres plurais que constroem trajetórias próprias de vida que se 

estruturam a partir das relações materiais e imateriais com os elementos espaciais que dão 

forma ao ser/estar no mundo. 

   

 

1.2 “LÁ NA BEIRA DO RIO”: O ENCONTRO COM AS MULHERES RIBEIRINHAS 

 

 No dia treze de agosto de 2011 – durante o mestrado – embalada pelo ritmado 

movimento das águas, naveguei pelo rio Madeira em uma pequena embarcação durante duas 

horas até Nazaré. A experiência vivida desde esse primeiro trajeto até os últimos momentos 

da pesquisa de campo, realizada em 2017 – no período de doutoramento – foram importantes 

para a vivência e o aprendizado de uma pesquisadora urbana que pouco conhecia sobre o 

viver nesse espaço que se entremeia entre a “terra firme” e a “terra molhada” 
13

, como é o 

caso da localidade pesquisada. 

 Para Fraxe (2000), duas grandes regiões naturais da bacia Amazônia são a “terra 

firme” e a várzea – “terras molhadas”. A maior parte da comunidade de Nazaré está em 

“Terra firme”, área que durante o verão amazônico não fica alagada, mas durante o período 
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 Entendo modo de vida a partir da concepção de Doralice Satyro Maia (2001), pois para esta autora este 

conceito, embora permeado de problemas conceituais e metodológicos, refere-se a hábitos próprios de um grupo 

que vive em determinado lugar. Segundo a autora a noção de modo de vida está permeada pela ideia central de 

“expressar costumes”, referindo-se diretamente a uma forma de vida. 
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 “Terra firme” e “Terra molhada” são expressões utilizadas pela comunidade estudada e são discutidas por 

Fraxe (2000; 2004). Para esta autora o primeiro termo diz respeito ao espaço onde não há alagamentos apenas 

durante o período chuvoso, enquanto que o segundo refere-se a áreas de várzea. 
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chuvoso está sujeita a alagamento, dado o aumento do nível do rio. Foi possível observar que 

no decorrer das chuvas, que caracterizam o inverno na Amazônia, determinadas localidades 

concentram maior quantidade de água, de modo que em parte do ano o solo permanece 

encharcado, fato que fez com que os(as) moradores locais construíssem uma passarela para 

facilitar os deslocamentos nestes locais. 

 Identifiquei, diante de falas de moradores(as) de Nazaré – serão apresentadas ao longo 

do texto – que para estes(as) as áreas de “terra firme” são aquelas que possuem relativa 

distância dos corpos d´água que circundam a comunidade – rio Madeira, lago do Peixe Boi, 

córrego Cura Ressaca e Boca do Furo. No entanto, as localidades próximas a estes, mesmo 

que não sejam áreas de várzea, devido à vulnerabilidade durante os períodos de cheia, não são 

concebidas como locais de “terra firme”. 

 Deste modo, pelo rio fui conduzida a esta comunidade, espaço cercado por águas 

correntes que emitem um murmúrio incessante e refletem uma sonoridade ora macia, ora 

ruidosa, devido ao barulho emitido pelo motor de barcos que por este rio trafegam. 

 Cheguei a Nazaré decidida a conhecer as mulheres que ali viviam /vivem e esse 

encontro foi orquestrado por um desejo de melhor compreender a dinâmica de vida dessa 

comunidade, conhecer quem são aquelas que habitam esses espaços fluidos e traçam suas 

histórias junto à floresta, criando laços de cumplicidade com esses elementos tão abundantes 

na Amazônia. Desta maneira, motivada por este interesse me lancei nesse percurso que teve o 

início e a conclusão no sinuoso caminho traçado pelas turvas águas do rio Madeira. 

 Estar em Nazaré é ter a oportunidade de mergulhar em uma realidade permeada por 

relações tradicionalmente concebidas que estão entrelaçadas em um emaranhado cultural e 

que se materializa nas vozes, nos cantos, nas danças, nos gestos e na própria paisagem que é 

fortemente marcada pela confluência entre os seres humanos que ali habitam e os elementos 

da bio e da geodiversidade amazônica. 

 O barranco como o portal de entrada da comunidade; as casas suspensas sob palafitas 

e construídas em madeira extraída do próprio local; a passarela suspensa de madeira, tão 

importante durante o chuvoso inverno amazônico para ligar as casas que estão na parte central 

e facilitar o trajeto dos(as) alunos(as) à escola; as redes armadas na área das casas; o espaço 

ainda reservado às seringueiras que restaram do antigo seringal. Esses são elementos 

marcantes da paisagem de Nazaré. 

Ainda durante o mestrado almejava prosseguir nos caminhos da pesquisa e, portanto, 

engajar-me em um programa de doutorado, mas ainda não havia definido o que gostaria de 

estudar. Essa definição veio durante um trabalho de campo realizado no período final do 
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mestrado. Estava em uma das tardes de conversa na mercearia de Margarida quando sua neta, 

que na época era pré-adolescente, me relatou que seu pai estava empenhado na construção de 

uma nova casa para a família e, ao ser indagada sobre o por que desta mudança, ela me 

respondeu que a “água estava levando sua casa”. Intrigada com a tranquilidade com que a pré-

adolescente me relatou essa situação, resolvi perguntar a ela como se sentia diante do que 

estava ocorrendo e, sua resposta foi a seguinte: “aqui tudo é do rio, se ele quer levar, deixa 

levar”. 

Esse momento foi um despertar para a compreensão de que o rio Madeira possui um 

sentido para além da sua função, pois permeia a vida nestes espaços, regulando a 

espacialidade da comunidade como um todo. A fala da pré-adolescente demonstra respeito 

pelo rio que, como um elemento dominante na paisagem, apresenta-se como sendo superior 

em relação à terra. 

 Diante deste relato o trecho do artigo “Entre o murmúrio do rio e o despertar das 

lembranças”, escrito por Oliveira e Brandão (2009, p.226) fez todo o sentido pra mim: 

 

Um rio pode ser sentido e vivenciado em diferentes valores por diferentes pessoas 

que habitam as suas águas, por anos, por dias, por uma noite ou um dia apenas, por 

algumas horas. Isso faz do rio um lugar de vida, um lugar em movimento, um lugar 

em caminho.  
 

 Existe um real contraste entre aquele(a) que percebe o lugar na posição de visitante – 

outsider – e aquele que está em “casa” – insider – ou seja, a forma como eu percebia o rio 

Madeira era – e ainda o é – totalmente distante do modo como a comunidade pesquisada o 

percebe, pois nesta há um envolvimento emocional que está alicerçado na experiência do 

lugar. 

 Ademais, o reconhecer que a erosão fluvial é um processo natural que está relacionado 

à dinâmica do rio Madeira, evidencia a existência de um conhecimento empírico que está 

alicerçado nos conhecimentos que são repassados de geração em geração e também são 

adquiridos pela própria experiência cotidiana. No entanto, essa conexão com a água que se 

baseia e uma relação bastante particular, torna esses indivíduos exímios conhecedores dos 

mecanismos, potencialidade, fragilidades e ciclos do rio Madeira. 

 O fenômeno das “terras caídas”, expresso na fala, é responsável por reordenar 

espacialmente a comunidade de Nazaré, ou seja, sua organização espacial se dá em função do 

rio do Madeira e do seu regime de cheias e vazantes. Neste sentido, de acordo com Tocantins 

(1973), as comunidades ribeirinhas amazônicas estão preparadas para locomoverem-se a ré, 

caso as “terras caídas” ameacem as palafitas, mas estão sempre junto da água dos rios, pois é 
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no espaço da vereda que a vida acontece e ganha contornos culturais que imprimem um modo 

de vida particular amazônico. 

 Com essa resposta tão complexa e rica em significados, descobri o que de fato gostaria 

de estudar em Nazaré. Foi um encontro com um desejo que de alguma forma era pujante em 

mim, porém não o havia externado e nem mesmo sei se o compreendia.  

 Deste modo, enquanto pesquisadora, o meu olhar para Nazaré como espaço social e 

lugar de vida, direcionou-se para as nuances que envolvem um viver/ser peculiar, uma forma 

de ver e compreender o mundo de modo particular, atentando-me para a floresta e para os 

cantos do rio Madeira. Não busquei compreender esse espaço com as lentes do “outro”, no 

caso dos(as) ribeirinhos(as), mas sim promover um encontro/confronto de visões de mundo, 

de um olhar “de fora” que formula a pesquisa, de uma tentativa de interlocução entre pessoas 

de mundos distintos e desiguais. 

 Compreendo que embora homens e mulheres compartilhem o viver nestes espaços 

tradicionais, a forma de apropriação dos elementos espaciais se dá de modo diferenciado, 

segundo as especificidades de cada um dos dois grupos. Diante desse entendimento e da 

necessidade de estudos que tenham as mulheres ribeirinhas como centralidade é que a 

perspectiva de gênero deste estudo está fundamentada.  

 Ao longo de minha caminhada em Nazaré busquei me aproximar deste universo 

feminino e conhecer as histórias de vida, com vistas a comprovar a tese de que o espaço é 

socialmente generificado e a lugaridade e identidade das mulheres ribeirinhas amazônicas, 

particularmente da comunidade de Nazaré está relacionada ao rio Madeira, enquanto um 

elemento preponderante no espaço ribeirinho que está diretamente ligado às práticas 

cotidianas vivenciadas no lugar. 

 O meu encontro com as mulheres ribeirinhas se deu em momentos de entrevistas e 

conversas informais. Nós nos encontramos nas sombras das árvores que margeiam o campo 

de futebol durante as partidas jogadas pelos homens – esposos, filhos, amigos – nos fins de 

tarde à beira do rio Madeira, nos sábados e domingos no Córrego Cura Ressaca, nas varandas 

das casas, nas noites em que fomos festejar a cultura ribeirinha na Arena Cultural
14

, nas 

caminhadas que fazia pela comunidade. Enfim, foram diversos, intensos e agradáveis os 

encontros com as mulheres de Nazaré ao longo do transcurso da pesquisa.    

 Nestes momentos, apesar do meu contato com elas permanecer no campo da 

“realidade objetiva do real de suas vidas”, a ótica da minha reflexão passou e direcionar-se às 
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questões sociais que envolvem as suas vidas. Segundo Brandão (2009), o conhecimento de 

uma realidade perpassa também por essas questões, pois são elas que nos permitem 

compreender como esses grupos sociais “[...] transformam sem cessar o seu: quem somos, 

como nos imaginamos, quem desejamos ser, como vivemos, como queremos viver, em que 

mundo estamos, em qual mundo queremos estar [...]”.  

A primeira mulher que tive contato mais próximo na comunidade foi Maria de Nazaré, 

falecida em 2016 por problemas de saúde. Moradora de uma área afastada da parte central
15

 

da comunidade, ribeirinha, agricultura, viúva, mãe de dois filhos e avó. A primeira vez que fui 

à propriedade dela foi atendendo a um convite seu para junto a ela produzir farinha, atividade 

que costumeiramente realizava, pois a comercialização do excedente deste produto era fonte 

de renda para a família. 

Em meio à intensa chuva do mês de janeiro, período do inverno amazônico, eu e 

algumas pesquisadoras do GEPGENERO fomos à casa desta senhora e ao chegar fomos 

recebidas por ela, por sua vizinha e amiga Francisca, bem como pelos filhos e netos. No fundo 

de sua propriedade passa o córrego Boca do Furo, local dominado pelo silêncio, que em 

algum momento era interrompido pelo barulho dos motores de voadeiras que por lá passavam, 

e pela flora esverdeada que parece estar em total consonância com aquele ambiente sereno. 

           O contato com estas duas moradoras de Nazaré foi um momento de interessantes 

reflexões e aprendizados – serão retratados ao longo do trabalho – sobre o ser mulher em uma 

comunidade ribeirinha. O ato de aprender pelo contato, proporcionado, pelo procedimento 

metodológico de pesquisa participante, tornou a pesquisa uma tarefa menos pesada ao 

possibilitar-me ouvir/ver a dinâmica sonora das vozes, a expressão dos corpos e dos olhares, 

as inclinações afetivas manifestadas nos sorrisos e as manifestações de medo e raiva 

evidenciadas nas expressões faciais, de modo a aproximar da ciência, sobretudo, no domínio 

das humanas, o que mais importa: o ser humano.  

 Esse encontro foi de suma importância, pois abriu caminhos para tornar mais 

compreensível para mim a realidade vivida pelos sujeitos, elucidando fenômenos que estão 

para além da materialidade, mas estruturam-se no campo do subjetivo, daquilo que nos é 

oculto a olho nu. 

 Nesta manhã, junto à Maria de Nazaré e Francisca pude aprender sobre a vida. Em 

determinados momentos esquecia que estava ali na função de pesquisadora, me compreendia 
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 Em Nazaré há uma parte central, próxima a entrada, onde se concentram os comércios – bar, lanchonete, 

restaurante, mercearias – as igrejas – Católica, Assembleia de Deus – e uma grande quantidade de casas. 

Entretanto, há uma área mais afastada onde algumas famílias residem e onde foi implantada a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Francisco Desmoret Passos. 
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apenas como mulher que estava a ouvir lições sobre o viver. Maria de Nazaré nos contou 

parte da sua história familiar e dos enfrentamentos travados para cuidar dos filhos. 

 Esta senhora foi casada durante quinze anos, mas o marido veio a óbito, acometido por 

um derrame. Deste casamento a herança foi um filho. Passados alguns anos casou-se 

novamente, mas se divorciou e neste casamento concebeu outro filho. Sem um companheiro 

que pudesse lhe auxiliar na lida no campo, como ela mesma afirmou, plantava e colhia 

sozinha, enquanto os filhos ainda eram crianças. Ela pôde contar com a ajuda da vizinha, 

Francisca, que por diversas vezes auxiliou na alimentação da família, demonstrando uma 

relação de parceria. Aqui aparece a sororidade, algo fundamental entre as mulheres. 

 A sororidade é um conceito que está relacionado às experiências subjetivas entre 

mulheres na busca por relações positivas, na construção de alianças existenciais e políticas 

com outras mulheres. Segundo a doutora em educação Simone Alves (2014, p. 56) 

“Sororidade significa a irmandade entre mulheres. Na sororidade a prioridade somos nós, 

mulheres. O objetivo central é tirarmos umas às outras das margens e nos centralizarmos”. 

 Os laços de companheirismo e afetividade que uniam estas duas ribeirinhas 

evidenciam a sororidade, demonstrando a importância dessa parceria entre mulheres como 

forma de promover e consolidar as relações de solidariedade e cooperação. 

 A vida da mulher ribeirinha é repleta de enfrentamentos diários que começam no 

núcleo familiar com a cansativa jornada de trabalho, relacionamentos fundamentados em 

relações patriarcais, a distância dos(as) filhos(as) que vão para a cidade cursar uma faculdade 

ou em busca de emprego, o isolamento, problemas financeiros. Essas dificuldades se 

estendem ao espaço público em relação a questões como: poucas opções de lazer; dificuldade 

no atendimento médico; dificuldade na obtenção de documentos civis e trabalhistas; falta de 

incentivo e até mesmo proibição do cônjuge para frequentar a escolar; distância do núcleo 

urbano para a resolução de problemas. 

 Além das histórias de sofrimento e labuta ribeirinha, Maria de Nazaré também relatou 

sua relação com os elementos naturais que cercam Nazaré, especialmente com o rio, 

retratando-o como um elemento associado à subsistência e a momentos prazerosos, que se 

davam especialmente quando saia para pescar, sozinha ou acompanhada de sua amiga 

Francisca. Para esta senhora o sobreviver e o viver no espaço/lugar ribeirinho perpassava pelo 

significado de estar com seus filhos e uma amiga solidária, cercada por água e floresta, 

representando assim o existir no mundo.  

 Esse momento foi o encontro com aquilo que de fato me interessou em Nazaré, pois 

para além dos elementos que se apresentam no espaço, há profundas relações que se 
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manifestam transformando-o em lugar, à medida que os vínculos se estabelecem entre as 

pessoas e entre os elementos espaciais nesse incessante movimento de composição da vida, 

onde as histórias se desenrolam movidas por sonhos, esperança, descobertas, desilusões e 

desencontros.   

 Desta forma, a experiência com essas mulheres naquela manhã cinzenta de janeiro me 

impulsionou a conhecer a realidade e as histórias de vida de outras moradoras de Nazaré. 

Utilizei parte do meu tempo nos trabalhos de campo para estabelecer relações com algumas 

mulheres e, em nossos momentos de encontro as conversas informais sobre a vida, o existir no 

mundo e a relação que estabelecemos com este eram a pauta central dos diálogos. 

 Durante estes momentos de aproximação vivi a experiência de substituir o antigo e 

enfastioso eixo que Brandão e Streck (2006, p. 12) criticam: “[...] pesquisador/pesquisado, 

conhecedor/conhecido, cientista/cientificado”. Busquei não demarcar demais os níveis 

hierárquicos, no que tange a ideias preconcebidas de conhecimento, mas sim criar 

mecanismos para que nos envolvêssemos em uma teia entre/de pessoas e saberes, na busca 

por construir conhecimento por meio de uma ótica solidária.  

 Essa perspectiva da pesquisa se manifestou nas ações e reações deste processo de 

entrelaçamento entre autores-atores, havendo assim um aprendizado coletivo, mesmo que 

houvesse diferenças de saberes que são hierarquizados na sociedade e na universidade. A 

palavra-chave deste movimento de construção foi o diálogo. Diálogo entre ideias e 

experiências, entre saberes e fazeres. 

 Faz-se necessário confiar no “outro”, de modo que ele/ela não seja reduzido à 

condição, uma vez que é este(a) quem desenha e desvela os cenários que pretendem ser 

compreendidos e analisados. 

 Os diálogos estabelecidos revelaram diversos saberes que, por conseguinte, apontam 

muitos aspectos que envolvem o cotidiano e as atividades desenvolvidas pelas ribeirinhas. 

Com elas conheci, por exemplo, técnicas para descascar mandioca, uma vez que estas, 

sobretudo quando vão produzir farinha, descascam grande quantidade do produto – em média 

de quatro a seis sacos de cinquenta quilos – fato que demanda tempo e vigor físico.  

 O processo de fabricação da farinha também exige conhecimentos específicos para 

cada fase que são adquiridos com a experiência cotidiana, pois essas mulheres desde crianças 

auxiliam suas mães e pais, visto que o beneficiamento da mandioca é uma atividade 

compartilhada por todos(as) os(as) membros da família.  

 O fabrico da farinha demanda experiência e domínio de procedimentos que vão desde 

o descascar da mandioca, passa pelo período adequado em que devem ficar de molho em um 
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recipiente específico, até o processo de escaldar e secar a farinha no forno, como descrito de 

forma detalhada por Fechine (2007, p. 93-94):  

 

[...] Quanto à etapa de descascar as mandiocas, essas atividades são destinadas às 

mulheres e crianças. A lavagem é dividida entre os homens e as mulheres. Em 

seguida é a etapa de cevar a mandioca, pondo-a de molho em torno de 4 (quatro) a 

(05) cinco dias, dentro de uma caixa de plástico [com água] até virar puba . Mistura-

se outra parte de mandioca ralada àquela massa e é chegada a hora de levar à prensa 

de madeira para retirar toda a água [...]. No dia seguinte, a massa estando bem 

enxuta, as mulheres e as crianças são responsáveis pela atividade de peneirar toda a 

massa. Na etapa de levar ao forno, ao homem é destinado o processo de escaldar a 

farinha, entrega em seguida às mulheres para terminar de secar e dar a coloração 

desejada da farinha. Depois do ponto desejado, a farinha é colocada numa gamela de 

madeira para esfriar. Depois de fria, tanto homens quanto às mulheres, participam do 

processo de ensacar a farinha em sacos de fibra. 

 

  Os saberes também se ressaltaram para mim quando nas conversas o rio Madeira 

tornava-se elemento central. Muito embora sejam os homens ribeirinhos conhecidos como 

exímios pescadores, as mulheres demonstraram conhecimento acerca dos peixes de maior 

incidência no rio Madeira, bem como de locais específicos onde a pesca deve acontecer, devido 

à abundância de peixes. A experiência do dia a dia vivido às margens desse rio, a observação 

acurada dos elementos naturais, aliada a prática da pesca, são fundamentais para produzir 

conhecimento e de suma importância para a sobrevivência e para a vida social nesse 

espaço/lugar ribeirinho. 

 Os modos de preparado do peixe também se configuram como um saber ribeirinho. A 

este respeito, em uma das atividades de campo realizadas fiquei hospedada na casa de uma 

família e, ao chegar a casa em uma das noites, após o dia de entrevistas e conversas, fui 

recebida pela família com um jantar tipicamente ribeirinho: peixe assado na brasa 

acompanhado de farinha. Durante o jantar indaguei a senhora sobre o peixe que estávamos 

comendo, perguntando se era uma espécie que não tinha espinha e ela me respondeu que 

aquela espécie era repleta de espinhas, mas antes de ser temperado o havia “ticado”.  

 Ticar é uma técnica muito difundida em comunidades ribeirinhas amazônicas, uma vez 

que o peixe faz parte da dieta por ser um alimento abundante na região. Essa é uma prática 

que consiste em fazer cortes verticais no peixe com o objetivo de cortar seus espinhas, 

facilitando a ingestão.  

 Logo após receber uma detalhada explicação de como se deve ticar um peixe, o senhor 

que me recebia em sua casa, mencionou que os havia ticado para facilitar a minha ingestão, 

visto que eles/elas estão acostumados a comer peixe com espinha, sendo raros os casos de 

ribeirinhos(as) que se engasgam durante o consumo. 
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 Outro fator que remete diretamente ao saber/fazer das mulheres ribeirinhas está 

relacionado aos remédios caseiros que são produzidos utilizando plantas medicinais, 

geralmente cultivadas no próprio quintal das casas. Ouvi de várias mulheres que na 

comunidade alguns problemas de saúde cotidianos são tratados com medicamentos 

produzidos por mulheres. Deste modo, Nascimento Silva (2004) afirma que entre as 

ribeirinhas detentoras do saber tradicional é comum a utilização de massagens e 

recomendação de utilização de ervas medicinais. 

 A este respeito, Morais (2016) ao estudar a medicina tradicional na comunidade de 

Nazaré, afirma que: 

  

A medicina tradicional torna-se a amálgama cosmo-mítico-religioso dentro das 

comunidades rurais. A saúde da mulher no contexto ribeirinho não é somente de 

importância biológica, mas é também determinada de forma social, em que os 

conhecimentos adquiridos e repassados pelas mulheres mais velhas possuem uma 

importância, senão maior do que as orientações advindas de profissionais de saúde 

convencional (MORAIS, 2017, p. 39). 

 

 Estes saberes ligados à saúde apresentam-se tanto no campo das questões ambientais, 

quando se trata do manejo e cuidados que se fazem necessários com as plantas medicinais, 

quanto no campo do relacionamento interpessoal entre aquele(a) que oferece o tratamento e 

aquele(a) que necessita ser tratado(a), pois faz-se necessário que seja criada uma relação de 

confiança, para que as causas e os sintomas da doença sejam tratados.  

 Deste modo, o espaço da terra onde brotam as manivas
16

 da mandioca que serão 

transformadas em farinha e onde as ervas medicinais se ramificam para auxiliar no tratamento 

de doenças, se imbrica com o espaço das águas, onde a prática da pesca se efetiva e de onde é 

retirado o principal alimento do(a) ribeirinho(a). É nesta imbricação terra-água que os saberes 

e fazeres se constroem e se remodelam ao longo do tempo. 

 Diante desses saberes e fazeres que se manifestam na convivência com o rio e com a 

floresta é que Porto-Gonçalves (2015) denomina esses indivíduos como “produtores(as) 

polivalentes”, pois possuem uma visão e prática que combina esses diferentes ambientes 

amazônicos com a agricultura, o extrativismo e a pesca. Essas questões se apresentam como 

parte do universo cultural ribeirinho, na medida em que remetem a práticas cotidianas e uma 

espacialidade específica. 

 A espacialidade ribeirinha está impregnada do modo de saber-fazer dessas mulheres, 

uma vez que a este espaço tradicional constitui-se por meio do processo de produção e 

reprodução concebido e estruturado também por estes sujeitos.  Ao adentrar a este campo de 

                                                           
16 Pedaços de raízes utilizados para gerar novas mudas. 
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análise faz-se necessário olhar atentamente para os vínculos estabelecidos por estas mulheres 

como elementos espaciais, bem como sociais.  

 As experiências cotidianas das mulheres de Nazaré são construídas ao longo de uma 

história vivida no espaço da ribeira e, mesmo aquelas que não nasceram nessas comunidades, 

como é o caso de algumas interlocutoras da pesquisa, ao mudarem-se passam a fazer parte 

deste espaço, vivenciando as adversidades impostas aos(as) que habitam nestas áreas e 

adquirindo paulatinamente os saberes que foram tradicionalmente constituídos. 

O cotidiano remete à espacialidade vivida de um grupo e pode ser compreendido, de 

acordo com Silva (2014, p. 30), com um conjunto de práticas relacionadas a questões voltadas 

à inventividade, à criatividade e à resistência, no que tange às formas de imposições 

institucionalizadas de poder. A prática cotidiana assenta-se na reprodução das relações sociais 

e na reprodução da vida como um todo, conjugando elementos sociais, culturais, ambientais, 

políticos e econômicos. 

Damiani (1999) aponta que para além das questões econômicas e políticas o cotidiano 

indica outras relações estabelecidas entres os indivíduos e os grupos, incluindo o vivido, a 

subjetividade, as emoções, os hábitos e os comportamentos. Neste sentido, o cotidiano 

enquanto um conjunto de interelações é considerado como mediação fundamental ao 

conhecimento da relação dialética entre o lugar e o mundo. 

Desta forma, o cotidiano tem seu significado materializado nas formas que são 

carregadas de conteúdos que perpassam pelo campo do imaginário, dos devires, desejos e dos 

sonhos. As formas e os conteúdos têm interferência nas configurações espaciais vivenciadas 

nos lugares, projetando os(as) indivíduos para os dilemas da vida que envolvem o mundo. 

 O cotidiano se constitui pela imagem que um grupo tem de si próprio, bem como pelas 

convenções do senso comum que expressam uma forte ligação no/com o lugar, uma vez que 

esse universo que está alicerçado nas relações de proximidade, de convívio e intimidade, 

assegura o lugar dos(as) sujeitos no mundo, uma vez que o mundo está no lugar e este, por 

sua vez, está no mundo.       

 O cotidiano das mulheres de Nazaré é marcado pelas relações que estas estabelecem 

no contexto doméstico, enquanto mães, esposas e donas de casa, uma vez que todas as 

funções ligadas ao núcleo familiar são exercidas por elas. Mesmo que estas se ocupem em 

outras tarefas ligadas, por exemplo, a estudo e a atividades pluriativas
17

, ainda assim o 

trabalho doméstico continua sendo de sua inteira responsabilidade. 

                                                           
17

 De acordo com Marafon (2006), pluriatividade pode ser definida como um fenômeno onde famílias de 

agricultores tradicionalmente ocupadas com atividades estritamente agrícolas passam a desenvolver outras 
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A este respeito Fechine (2007), ao desenvolver pesquisa com comunidades ribeirinhas 

do Rio Madeira, analisando o cotidiano das mulheres, constatou que:  

 

[...] o dia de trabalho começa com as atividades relacionadas com a manutenção da 

família. Em alguns casos é relatada a participação dos demais membros da família, 

como capazes de “ajudar”. No entanto, a mulher se considera responsável, fazendo 

referência em ser a “dona de casa”, expressão que se destacou em primeiro lugar 

quando foi perguntada qual a condição atual e/ou profissão naquele momento. 

 

 Além desempenhar papel fundamental na reprodução familiar, as atividades 

produtivas também fazem parte das ações cotidianas desenvolvidas pelas ribeirinhas, 

referindo-se especificamente às atividades agrícola e extrativista. Em Nazaré, os principais 

produtos extraídos e cultivados são: o açaí, a castanha, a melancia, o cupuaçu e a banana. 

 De acordo com dados de estudo realizado por pesquisadores(as) do Grupo de Estudos 

e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero – GEPGENERO – e 

publicados na dissertação de mestrado de Lopes (2013), em Nazaré 47% das entrevistadas 

dedicam-se à agricultura. 

Na comunidade também identifiquei mulheres são funcionárias públicas, 

desenvolvendo atividades como agentes de limpeza escolar e auxiliar de cozinha na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Desmoret Passos. Ao refletir sobre o 

adentrar destas mulheres no mercado de trabalho, é possível observar estreita relação das 

funções que exercem na escola com aquelas que desempenham no âmbito familiar, sendo os 

instrumentos de trabalho os mesmo, e espaço da cozinha mantido sob seu total domínio. A 

lógica de incorporação destas mulheres no espaço público está permeada pela essência 

naturalizante que dita as funções e o espaços a serem ocupados por homens e mulheres. 

A associação do trabalho desenvolvido pela mulher na esfera pública com aqueles que 

tradicionalmente lhe são impostos no âmbito reprodutivo familiar, traz a noção da mulher 

como “Força de trabalho secundária” (ABRAMO, 2007). Este conceito estrutura-se:  

 

[...] em primeiro lugar, a partir da separação a hierarquização entre as esferas do 

público e do privado e da produção e da reprodução. Em segundo lugar em torno de 

uma concepção da família nuclear na qual o homem é o principal ou o único 

provedor e a mulher é responsável principal ou exclusiva pela esfera privada 

(ABRAMO, 2007, p. 17). 

 

Segundo a visão desta pesquisadora a entrada da mulher no mercado ocorre 

geralmente quando o homem, na qualidade de provedor da família, não pode cumprir com a 

                                                                                                                                                                                     
atividades como estratégia de complementação de renda. Essa complementação pode vir através da venda da 

força de trabalho familiar, da prestação de serviços, ou de iniciativas internas da propriedade ligadas ao 

artesanato, diversificação da produção e pequenos beneficiamentos de seus produtos. 
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sua função, devido a situações de desemprego, doença, separação, falecimento, dentre outras 

causas. No caso específico das funcionárias da escola, identificamos que uma delas presta 

serviço para o governo estadual, pois, segundo ela, precisa sustentar os dois filhos, enquanto a 

outra é mãe de quatro filhos e precisa auxiliar no sustento do pai que está idoso. 

 O trabalho, para estas mulheres, é encarado como necessário para assegurar o sustento 

familiar, devido à falta da presença do homem como provedor. Conciliar o trabalho fora de 

casa com as atividades no âmbito doméstico provocou, segundo elas, sobrecarga de trabalho, 

trazendo significativa transformação na rotina, uma vez que estas deixaram de executar 

tarefas que tradicionalmente ocupam o tempo daquelas que vivem nestas comunidades, como 

o empenho nas atividades agrícolas, o fabrico da farinha e a pesca. 

 O espaço de vida e luta das mulheres de Nazaré está apoiado em elementos subjetivos 

que muito dizem sobre o ser mulher e ser ribeirinha amazônica. É diante desta perspectiva que 

me encontro com esses sujeitos. As idas a Nazaré tinham como objetivo, além de coletar 

dados específicos para a pesquisa, também participar junto aos(as) moradores(as) locais de 

momentos importantes para a comunidade. Estive presente em diversas ocasiões festivas em 

que a comunidade se reúne para cantar e dançar as belezas da vida amazônica, celebrando a 

diversidade cultural. 

 Os eventos anuais que acontecem em Nazaré são uma expressão da cultura ribeirinha 

da região e tem o calendário anual definido, como pode ser observado no quadro abaixo. 

 

Quadro 3 – Calendário anual de festas 

Mês Festas 

Julho Festival Folclórico 

Agosto Festa da Melancia 

Setembro Festejo de Nossa Senhora da Nazaré 

Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2018. 

 

  Durante o percurso de pesquisa traçado em Nazaré participei de duas edições da Festa 

da Melancia, que tem como principal objetivo celebrar uma das principais culturas agrícolas 

produzida na comunidade. Durante o evento foi observado que alguns membros da 

comunidade, principalmente as mulheres, se mobilizam individual e coletivamente para 

produzir doces, artesanatos, e comercializar produtos alimentícios, roupas e acessórios.  De 

acordo com relatos de uma das entrevistadas, no decorrer do mês que antecede o evento, as 
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mulheres se organizam para planejar e preparar os produtos que serão comercializados no 

evento.  

Nesta festa grande parte dos produtos expostos para venda fazem referência à 

melancia. Na sexta edição do evento, realizada no ano de 2012, um grupo de agricultoras 

produziu e comercializou produtos estritamente ligados a esta cultura agrícola, sendo eles: 

cereja de melancia, rapadura de melancia, enroladinho da casca da melancia, pasta de 

melancia, bolo de melancia, licor de melancia. Além destes, foi possível encontrar artesanatos 

que faziam menção ao tema central da Festa (SOUSA, 2013). 

Em trabalho de campo realizado no início de agosto de 2016, período anterior à festa 

da Melancia, as mulheres relataram que naquele mês haviam participado de um curso onde 

aprenderam a fabricar sabonetes glicerinados, de modo que segundo elas, toda a produção 

gerada durante o curso e, posterior a este, seria comercializada no evento e, o valor 

arrecadado dividido entre as envolvidas. 

Este evento, além de ser uma oportunidade de geração de renda, também se configura 

como um momento de lazer, em que elas participam ativamente das atividades recreativas e 

têm a oportunidade de encontrar e interagir com as conhecidas que vêm de outras 

comunidades.  

 O Festival Folclórico que acontece no mês de julho faz parte da agenda cultural de 

Porto Velho, pois evidencia a cultura ribeirinha por meio das apresentações de bandas 

musicais – Velha Guarda de Nazaré, Grupo Minhas Raízes – de grupos de dança que se 

apresentam dançando o seringandô e o carimbó
18

, ritmos regionais, de grupos teatrais que 

apresentam musicais celebrando a cultura beradeira – Boi Curumim. 

Este evento é organizado pelo Instituto Cultural e Socioambiental Minhas Raízes que 

além de ser encarregado de atividades voltadas à produção e promoção, também é responsável 

pelas apresentações culturais do grupo musical Minhas Raízes, sendo este composto por 

crianças, adolescentes e adultos com aptidão musical. O grupo gravou três CDs e tem 

difundido a cultura ribeirinha amazônica, por meio da música, pela região norte, bem como 

pela região sudeste do país, uma vez que, segundo informações obtidas com o presidente do 

Instituto, se apresentou nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Durante o Festival Folclórico algumas mulheres também se mobilizam para 

comercializar produtos alimentícios, como Pinheiro (2018, p.47) aponta em sua pesquisa de 

                                                           
18

 “Dança centenária criada nas festas do Uruapiara, no Amazonas, e levada para Nazaré, pelo professor Manoel 

Maciel Nunes, pioneiro [...]” (PINHEIRO, 2018, p. 46).  
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mestrado: “[...] são expostas barracas de comidas tradicionais da região, artesanatos, 

produzidos pelas mulheres da região [...]”.  

Este evento também se caracteriza como uma atividade de lazer para elas, na medida 

em que possibilita a interação entre as pessoas da comunidade e de outras comunidades da 

região do Médio e Baixo Madeira, além de proporcionar momentos de entretenimento durante 

as apresentações musicais e teatrais.  

O Festejo de Nossa Senhora de Nazaré ocorre junto à comemoração da independência 

do Brasil, no dia sete do mês de setembro.  Em meio às missas, procissões e comemorações 

cívicas, são comuns apresentações teatrais que têm como base histórias e personagens 

amazônicos. Saraiva (2007, p. 45-46) ao estudar os festejos realizados pelas comunidades 

ribeirinhas de Porto Velho afirma que em Nazaré os momentos específicos desta festividade: 

 

[...] são descritos tanto pela sua formalidade devido ao dia da Pátria, quanto pelo seu 

caráter informal. As atividades que fazem parte do festejo possuem dois pólos 

distintos; o Dia da Pátria com o desfile, hasteamento da Bandeira e o Hino Nacional; 

e o Festejo com as novenas, a procissão, os batizados, o leilão, o baile, o torneio de 

futebol e a missa campal. 

 

Foi possível observar muito empenho das mulheres, sobretudo nos aspectos que 

abarcam a parte religiosa. Especialmente neste evento estas assumem papel de protagonismo 

na organização, dado o envolvimento religioso no cotidiano da comunidade, pois as 

atividades semanais da igreja Católica, em sua maioria, são lideradas por mulheres da 

localidade. 

Ressalto que no decorrer desta festividade há uma preocupação especial quanto aos 

preparativos para a recepção do padre que vem de Porto Velho. Durante a tarde do primeiro 

dia da festa, os(as) participantes aguardam a chegada do ministro religioso na entrada da 

comunidade e este ao longo dos dias realiza batizados, crismas e celebra as missas, atividades 

estas que fazem parte da programação do festejo. 

Entendo que sempre fui vista pela comunidade como uma outsider, mas não considero 

que esta situação tenha causado danos ao desenvolvimento da pesquisa, pois encontrei o meu 

lugar ideal, ou seja, deixei-me conhecer, participei de atividades cotidianas – ir à beira do rio 

nos finais de tarde, estar presente em momentos de produção de farinha, conversar nas 

varandas das casas, fazer lanche e outras refeições junto às famílias locais – participei de 

reuniões com os(as) agricultores(as), fui recebida pelo Instituto Minhas Raízes para uma 

conversa sobre a comunidade, ministrei uma oficina, sobre turismo comunitário, para os(as) 

alunos(as) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Desmoret Passos. 
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Enfim foram diversas atividades e momentos que me aproximaram das pessoas que vivem em 

Nazaré. 

 

Figura 3 - Oficina ministrada aos(as) alunos(as) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Francisco Desmoret Passos. 

 
                 Fonte: SILVA, Bruna Cristina Fonseca da, 2016. 
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Figura 4 - Entrevista com a presidente da Associação de Mulheres de Nazaré. 

 
                                   Fonte: MORAIS, Allan Robert Ramalho, 2016. 

 

Neste processo de estabelecimento de contatos e de realizar um estudo que estivesse 

alicerçado em um contato dialógico com as mulheres, vivi interessantes momentos junto as 

interlocutoras da pesquisa e, de fato conheci e me identifiquei com o lugar e com os (as) que 

ali habitam.  

Desta forma, no decorrer das conversas que realizei identifiquei informações que se 

repetiam, de modo que o surgimento de novos elementos, com o passar das atividades de 

campo realizadas, passou a ser cada vez menos frequente. A cada nova conversa as 

informações outrora coletadas se confirmavam. Desta maneira, a essência do que havia me 

proposto a estudar, começou a ser revelada. 

Entendo que esse desvelar não se dá puramente em um ato de descoberta, mas requer 

um esforço mental, em que uma série de elementos que envolvem as questões pesquisadas e 

fazem parte de sua extensão não podem ser dissociados da totalidade. Foi necessário 

empreender análises, refletir sobre o contexto estudado e realizar conexões entre os elementos 

encontrados na fala das mulheres e aqueles que são próprios da realidade socioespacial 

ribeirinha, sobretudo do grupo estudado.     

Neste sentido Dartigues (2008, p.33) afirma que a essência do fenômeno “[...] se 

definirá com uma ‘consciência de impossibilidade’, isto é, como aquilo que é impossível à 

consciência pensar de outro modo”. Para alcançar tal essência é necessário reduzir e purificar 



55 
 

 

de tudo o que não é fundamental e elementar, de modo que se manifeste o que lhe é essencial. 

Essa redução é denominada por Husserl
19

 de “Redução Eidética”, aquela se obtém por meio 

de um esforço analítico de pensamento. 

Deste modo, ainda em atividade de campo, reservei momentos específicos para 

reflexões, no intuito de que em um esforço mental-analítico as falas fossem conectadas por 

um fio condutor que me direcionasse a compreensão do fundamento do que havia proposto 

estudar. 

Durante os dias em que estive em Nazaré, especificamente na última atividade de 

campo, foi uma verdadeira imersão no mundo dos mitos ribeirinhos amazônicos, 

especialmente no mito do boto
20

. Os momentos de conversa, de contato e de observação 

foram de fundamental importância para que esse universo tão subjetivo e labiríntico, imbuído 

de elementos complexos, começasse a se desvelar. 

Deixei-me levar pela correnteza das imagens misteriosas das águas do rio Madeira. 

Meus pensamentos divagaram por entre os banzeiros
21

 que agitados davam movimento às 

ideias e às análises que começavam a tomar forma. A imagem fluida das águas deste rio 

trouxe-me vida, inspiração, força e desejo. Como afirma Bachelard (2013a, p. 136), “A água 

leva-nos. A água embala-nos”. Eu fui levada por essas águas, ora de forma literal, ora de 

forma imaginária, subjetiva. 

Nesse incessante e dinâmico movimento que constitui o ato de pesquisar e que me 

levou a significativas imersões no espaço ribeirinho, empreguei como importante recurso 

metodológico o diário de campo, buscando evitar que elementos essenciais às análises fossem 

descuidosamente esquecidos e/ou negligenciado no transcorrer da pesquisa.  

O diário de campo é muito utilizado em pesquisas que utilizam trabalho de campo 

como procedimento metodológico, pois possibilita ao(a) pesquisador(a) anotar suas 

impressões e/ou os resultados das observações diárias dos(as) colaboradores(as), bem como 

do lócus da pesquisa. 

No que tange a importância dessa técnica de pesquisa Venâncio e Pessôa (2009, p.318-

319) afirmam que: 

  

Por mais que os gravadores, as câmeras fotográficas, os questionários e os roteiros 

de entrevista sejam técnicas indispensáveis, não conseguem registrar as emoções 

                                                           
19

 Edmund Husserl foi um importante filósofo austríaco – nasceu em Prossnitz, império austríaco, mas viveu 

grande parte da sua vida na Alemanha – que contribui para o desenvolvimento e consolidação teórica da 

fenomenologia. 
20

 Será discutido na segunda seção. 
21

 Movimento forte e agitado das águas do rio, assemelhando-se a ondas. 
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momentâneas, tanto por parte do pesquisador quanto por parte dos entrevistados, 

nem tampouco conseguem registrar a nossa percepção da paisagem [...].  
 

Entretanto, a importância do diário de campo reside, também, no fato de que para além 

dos recursos tecnológicos utilizados no percurso da pesquisa, as anotações podem fornecer 

subsídios mais sensíveis ao estudo, uma vez que o(a) pesquisador(a) tem a possibilidade de 

captar e registrar, a partir de suas impressões momentâneas, as expressões dos(as) 

colaboradores(as), durante os contatos estabelecidos. Essas expressões têm muito a dizer e 

trazem a tona elementos que nas falas são ocultados. 

As anotações no diário de campo, segundo Borges (2009), devem ser feitas de duas 

maneiras diferentes: “[...] a) anotações objetivas, em que são descritos dados, lugares, 

pessoas, atividades, etc.; b) anotações subjetivas em que se colocam no papel as impressões, 

uma primeira interpretação de fatos, de falas, de lugares e de momentos observados”. 

Estes registros objetivos mencionados por Borges são relevantes na medida em que 

o(a) pesquisador(a) relata informações sobre o grupo e o espaço estudado, possibilitando que 

posteriormente estas também sejam utilizadas como dados para as análises e interpretações 

que serão realizadas e discutidas na pesquisa.  

Os elementos subjetivos registrados que revelam o olhar do(a) 

observador(a)/investigador(a) sobre a vivência no espaço de pesquisa, devem ser 

exteriorizados por meio das anotações, como forma de registrar as emoções sentidas e vividas 

em um lugar que muitas vezes não é o seu lugar no mundo, como foi a minha situação em 

Nazaré. 

Especificamente na última atividade de campo, realizada em 2017, escrevi dois diários 

de campo, sendo que em um deles registrei informações e dados referentes às conversas com 

as mulheres e com outros moradores locais, dentre eles o administrador da comunidade e o 

presidente do Instituto Minhas Raízes. Em um segundo diário registrei a minha relação com 

Nazaré e com o rio Madeira e o nomeei como “Diário Líquido”. 

No “Diário Líquido”, busquei apresentar os meus sentimentos em relação à Nazaré, 

não apenas retratando-a enquanto um espaço que acolheu pessoas, mas como um lugar que 

deu sentido à vida destas pessoas e, de certa forma, também a minha. Retratei também o meu 

vínculo com o rio Madeira, como um componente da natureza que torna este espaço especial, 

tanto para os insiders quanto para os outsiders.  

À beira do rio Madeira experienciei intensos momentos que me inspiraram neste 

solitário exercício da escrita. Essas anotações registradas são a expressão de um olhar muito 

pessoal sobre a minha vivência na e com a comunidade, por isso penso ser interessante deixá-



57 
 

 

las registradas neste trabalho como forma de demonstrar ao(a) leitor(a) o meu envolvimento 

com este lugar e com aqueles(as) que ali vivem. 

A liquidez do rio Madeira levou-me de forma um tanto quanto sensível a uma conexão 

com um espaço em que o elemento água domina o elemento terra, colocando o espaço em 

movimento e aplainando-o, como afirma Dardel (2015). A personalidade liquefeita e ao 

mesmo tempo sólida desse elemento dominante se fez cúmplice dos meus desígnios, enquanto 

ser humano e pesquisadora. 

 

 

1.3 DIÁRIO LÍQUIDO 

 

Ir a campo é muito além de apenas buscar informações ou cumprir mais uma atividade 

acadêmica é me encontrar comigo, enquanto ser humano e pesquisadora, na busca por 

respostas dos porquês de muitas questões que me intrigam e fervilham dentro de mim.  

O horizonte da pesquisa científica deva mostrar-se solidário, de modo que ouvir, 

dialogar, conhecer, participar, compreender e analisar são exercícios que devem ser realizados 

durante o transcurso da pesquisa, tornando-a menos solitária possível.  

É diante dessas reflexões que tenho feito há algum tempo, que me encontro com/em 

Nazaré.  Foi um encontro de encantamento. Encantei-me pelas pessoas que vivem na 

comunidade, por aquilo que aqui se come, por aqui aquele lugar.  

Conhecer Nazaré e as mulheres que ali residem foi uma experiência um tanto quanto 

enriquecedora, não apenas no que tange às questões voltadas ao desenvolvimento da pesquisa, 

mas também ao meu enriquecimento pessoal, pois estar naquele espaço representou uma 

oportunidade de me aproximar ainda mais da região em que nasci. 

O estado de Rondônia foi ocupado por milhares de nordestinos, principalmente 

oriundos do Ceará que fugindo da grande seca – 1870-1877 – migraram para a região, 

seduzidos pela possibilidade de melhorar as condições de vida com a produção da borracha. 

Posteriormente, o estado passou a receber grande contingente de famílias de migrantes de 

outras regiões do Brasil, com expressivo aumento populacional na década de 1980. 

Foi em meados da década de 1970 e início de 1980 que meu pai – mineiro – e minha 

mãe – capixaba – migraram para Rondônia e ali construíram seu lugar de vida. Diante desse 

complexo fluxo migratório, Rondônia, assim como os demais estados que compõem a região 

amazônica, se constituiu um território heterogêneo e um tanto quanto diverso, no que se 
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referem às questões culturais que envolvem o modo de vida dos sujeitos, com destaque para a 

gastronomia, o sotaque, as gírias e os mitos.   

A cidade em que nasci – Ji-Paraná – faz parte de uma região do estado ocupada por 

gaúchos, paranaenses e mineiros, de modo que minha relação com a cultura amazônica esteve 

fortemente permeada por referências culturais das regiões de origem destes(as) migrantes. 

Deste modo, o contato com a comunidade de Nazaré foi um período de descobertas e de 

conexão com elementos da cultura rondoniense que eram até então desconhecidos por mim. 

No decorrer das experiências que vivi, compreendi o quão multifacetado é esse estado 

e o quanto ainda precisava conhecer dessa região que embora fosse minha, mostrou-se tão 

distante e diferente – da realidade vivida por mim – em alguns momentos. 

Experienciei processos de estranhamentos diante de tantos aspectos peculiares da 

cultura rondoniense que ainda não havia vivenciado. Reconheço que a vida nestas 

comunidades ribeirinhas possui peculiaridades em relação à vida dos sujeitos que vivem nas 

cidades, como é o meu caso, mas mesmo algumas particularidades culturais vivenciadas 

pelos(as) rondonienses que convivi no tempo em que residi em Porto Velho se distanciavam 

da minha experiência de vida.  

Parafraseando Carlos Walter Porto-Gonçalves (2015): há muitas Rondônias no interior 

de Rondônia. A diversidade cultural deste estado se materializa em formas plurais de 

constituição da vida e do ser/estar em um território que é vasto não somente em extensão 

territorial como também em multiplicidade de vivências que se processam no lugar, um 

espaço que é delimitado e estruturado pelas experiências cotidianas. 

 A realização da pesquisa de campo proporcionou momentos inesquecíveis de 

expectativa, companheirismo, cansaço físico, socialização, surpresas, contemplação, medo, 

caminhadas, alegrias, encontros e despedidas neste espaço que é marcado pela presença do rio 

Madeira, elemento espacial que traz vivacidade e dinamismo a paisagem ribeirinha. 

Na minha visão, a tranquilidade de Nazaré traz paz para a alma, revigorando as forças 

para enfrentar a vida no espaço urbano, na cidade grande. Nesta área o dia é muito quente é 

úmido, mas a noite a temperatura é mais amena, refrescando a pele ardida e secando o suor do 

dia. 

Andar pelas ruas gramadas cumprimentando a quem ainda não se conhece, revendo 

àqueles(as) que se conhece de campos passados, fez parte da minha rotina quando estive nessa 

comunidade. A rotina se completava com o anseio por comer peixe e farinha no almoço e 

jantar e também pelas entrevistas e conversas informais realizadas durante todo o dia. 
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Desde o início da pesquisa anterior, fui a Nazaré nove vezes e posso dizer que hoje 

consigo perceber elementos pormenorizados que nas primeiras vezes passavam 

despercebidos: contemplo a floresta de forma diferente, como um elemento essencial à vida 

nessas comunidades; encontro as pessoas como parte daquilo que também é meu, essa terra, 

minha Rondônia.  

Ao chegar à comunidade pela primeira vez observei a existência de alguns comércios e 

diante das conversas realizadas com os(as) proprietários(as) identifiquei que todos eles 

são/eram administrados por moradores(as) locais. Nos primeiros anos de pesquisa – 2011 e 

2013 – havia um restaurante – Temperos do Madeira – três pousadas, uma lanchonete/bar, 

três mercearias, um salão onde aconteciam e ainda acontecem algumas festas. Após retornar a 

comunidade, em 2015, verifiquei que a configuração espacial, em relação a estas 

infraestruturadas citadas, ganhou nova forma, de maneira que dentre as mudanças foi 

constatado que: uma das pousadas teve as atividades encerradas, pois segundo a família 

proprietária os danos causados durante a enchente de 2014 – será tratada na seção 3 – 

comprometeram a estrutura física do empreendimento e a família alegou não ter a condições 

financeiras para reformá-la; foi construída uma nova mercearia – flutuante – na entrada de 

comunidade, sendo esta de propriedade da família que é dona de uma das pousadas locais; 

próximo a Arena Cultural, onde é realizado o festival folclórico, foi construído um bar e 

também um novo espaço para eventos, que tem sido utilizado para a realização de shows. 

Nestes últimos anos de pesquisa – entre 2015 e 2017 – observei que essa localidade, 

próximo à Arena Cultural, tem sido muito utilizada pela comunidade, principalmente por 

homens adultos e por jovens – homens e mulheres – nos finais de semana e durante as 

festividades como um espaço de convívio social e lazer, em que as pessoas se reúnem para 

conversar, escutar música, namorar, encontrar os(as) amigos(as) e familiares. Muito embora 

existam conflitos na comunidade, entre pessoas, entre famílias, confrontos motivados por 

interesses individuais e coletivos, essa convivência cotidiana estreita os laços comunitários, 

nesse espaço onde o coletivo se sobressai ao individual, pois o viver se desenrola entremeado 

por ações que intensificam os vínculos de amizade, parentesco e companheirismo entre os(as) 

membros(as). 

  Nas mercearias locais são comercializados os produtos de primeira necessidade, 

exceto carne, pela dificuldade de transporte devidamente refrigerado e pelo fato de que a 

atividade pecuária não é amplamente desenvolvida na localidade. As mercadorias são 

compradas em Porto Velho e transportadas até Nazaré pelos barcos de linha que passam 

diariamente pela comunidade. Na chegada das embarcações, por diversas vezes observei que 
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um grupo de homens, geralmente o proprietário e alguns parentes e amigos, se reuniam para 

levar as mercadorias em “carrinhos de mão” até os comércios, que, como exceção de um 

deles, não ficam próximos à entrada, demandando, portanto, resistência e força física.  

As pousadas e o restaurante recebem pessoas que vêm trabalhar na comunidade – 

funcionários(as) da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio; empregados(as) da Guascor, 

empresa que fornece energia elétrica; servidores(as) da saúde que em alguns dias na semana 

prestam serviço no posto de saúde – e turistas que vão participar das festas que acontecem 

durante o ano. Durante os períodos festivos é necessário fazer reserva antecipada para garantir 

as diárias nas pousadas, uma vez que o número de pessoas que a localidade recebe excede a 

quantidade de leitos existentes, de forma que algumas famílias hospedam as pessoas em suas 

casas. 

Diante da vivência na/com a comunidade foi possível observar que o viver e o ser 

neste lugar está em total conexão com os elementos da natureza, a floresta, as águas, o rio 

Madeira. Este vínculo está baseado em uma relação de dependência material e uma relação 

que está no campo do subjetivo, sendo um tanto complexa a compreensão para quem não faz 

parte deste universo cultural. 

Nos finais da tarde, quando geralmente sentava na entrada da comunidade para 

contemplar os botos que nadavam no rio Madeira, pude observar barcos e voadeiras chegando 

com produtos alimentícios, jovens saindo de voadeira para se divertir no Lago do Peixe Boi
22

, 

senhores(as) conversando à beira do rio, outros(as) esperando pessoas que chegavam de Porto 

Velho nas embarcações.  

Hoje meus (re)encontros com o rio Madeira são muito mais intensos do que o eram em 

2011, quando fui pela primeira vez a Nazaré, pois aprendi com a comunidade que sua 

importância que esta para além do caráter puramente econômico, mas está intimamente 

relacionado ao viver. Entendo que as águas do rio Madeira irradiam vida, enchendo de 

vitalidade aqueles(as) que nela habitam, como afirma Dardel (2015, p.20), “O domínio das 

águas, inseparável do espaço verde, está do lado da vida”. 

O rio Madeira é para mim fonte de inspiração. Durante as atividade de campo 

procurava reservar os finais de tarde para contemplar sua grandiosidade que traz vida, move 

sonhos tanto aqueles são meus, quanto aqueles das pessoas que fazem desse espaço o seu 

lugar. É esse importante rio amazônico que serpenteia por estas terras e esconde grandes 

mistérios que me encheram de sonhos, dúvidas e trouxeram motivação diária para minha 
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 Lago localizado na comunidade. 
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jornada acadêmico-científica. Mesmo em posição de outsider estabeleci um vínculo mais 

forte com esse rio, entendendo-o e sentindo-o não apenas como mais um corpo d’água 

amazônico, mas sim como um elemento da natureza que alimenta não só o corpo físico, mas 

também o imaginário coletivo. 

Há diversas formas de se chegar a Nazaré, mas todas dependem do rio, dando sentido 

a frase “Esse rio é minha rua”, frase essa muito comum entre os(as) ribeirinhos(as) de Nazaré. 

Nestes cinco anos que desenvolvi atividades de campo, utilizei todos os tipos de embarcação 

para chegar a comunidade: barcos de “linha” que levam em média seis horas na ida (Porto 

Velho a Nazaré) e nove horas na volta (Nazaré a Porto Velho)
23

; voadeira que navega pelas 

águas do rio Madeira por uma hora e meia na ida e duas horas e meia na volta; barco expresso 

(pequeno/médio porte) navegando por três horas na ida e três horas e meia na volta. 

Os barcos de linha aportam em Nazaré quando há muita mercadoria para ser 

descarregada ou nos casos em que há muitos(as) passageiros(as) para descer, do contrário o 

barco para nas proximidades da comunidade e os(as) passageiros(as) se deslocam para uma 

embarcação menor, geralmente uma voadeira, que os leva até a entrada da comunidade, como 

aconteceram algumas vezes em que fui a campo. 

Durante o percurso de Porto Velho à Nazaré é possível observar os saltos dos botos 

que são levados pelas caudalosas e turvas águas do rio. Estes geralmente estão próximos às 

embarcações, sendo atraídos pelos ruídos do motor, bem como pela própria movimentação da 

água. Eles parecem estar a guiar-nos ao destino final. 

Para mim, a cada época do ano este deslocamento pelo rio Madeira traz suas belezas. 

Durante o verão
24

, a diminuição do volume de chuvas traz como consequência a baixa no 

nível do rio, formam-se bancos de areia, atraindo um grande número de jacarés para o “banho 

de sol”. No inverno, devido ao alto índice pluviométrico da região, o rio torna-se caudaloso, 

formando ondas, comumente chamado pelos(as) moradores(as) da região de banzeiro. 

No decorrer desses anos de pesquisa, em algumas atividades de campo, fiz o trajeto 

em que saía de Porto Velho de táxi, percorria aproximadamente 50 quilômetros em “estrada 

de chão” até o rio Jamari, afluente do rio Madeira, especificamente em uma localidade 

chamada “Boca do Jamari”. De lá pegava uma embarcação, previamente contratada, para 
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 A diferença na quantidade de horas nos deslocamentos se dá, pois na ida as embarcações estão a favor da 

correnteza, enquanto que na volta estão contra, demandando mais força dos motores. 
24

 Na região amazônica as duas estações do ano que mais se evidenciam e, portanto, são mais percebidas pela 

população são a chuvosa, entre os meses de novembro a fevereiro e, a seca durante os meses de abril a outubro. 

Para a comunidade de Nazaré a estação seca é chamada de verão, enquanto que a chuvosa é denominada de 

inverno. 
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Nazaré. Esse percurso, geralmente, era percorrido em menos tempo devido ao fato de que 

parte considerável do caminho era feito via terrestre.  

 Foram várias idas e vindas em trajetos diferenciados e experiências diversas junto a 

alguns(as) pesquisadores(as) do GEPGENERO que compartilharam comigo esses momentos. 

Nesses percursos conversávamos sobre o viver nas comunidades ribeirinhas e embalados(as) 

pelo rio Madeira criávamos momentos de discussões sobre os objetivos das pesquisas que 

estavam sendo realizadas e sobre as leituras que estavam sendo feitas. Nessas horas de 

deslocamento entre Porto Velho e Nazaré, por terra e por água, tecíamos os fios que 

organizariam a atividade de campo em termos de atividades a serem desenvolvidas e objetivos 

que deveriam ser alcançados. 

Em Nazaré foram muitas conversas ao longo dos períodos em que lá estive. Ouvi 

histórias muito interessantes. O prazer das mulheres em dividir seus dias, seu tempo, suas 

histórias e, até sua vida mais íntima comigo, me motivou, mostrando-me que escolhi o lugar e 

as pessoas certas para serem as interlocutoras desta pesquisa. 

As conversas na beira do rio Madeira, próximo ao córrego Cura Ressaca
25

, na Arena 

Cultura, nas casas durante os quentes dias em Nazaré, foram de suma importância para 

responder aos muitos porquês que me inquietam. 

 

Figura 5 - Lago Cura Ressaca 

 
                  Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2017. 
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 Córrego muito utilizado pela comunidade como área de lazer, principalmente aos finais de semana.  
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A cada diálogo, a cada experiência e história de vida contada, me sentia mais forte 

para trilhar os caminhos da pesquisa. Muito do que imaginei que ouviria na fala das mulheres, 

não encontrei. Entretanto, muitos elementos desconhecidos por mim foram desvelados nas 

falas, nos depoimentos, nas histórias relatadas.  

As mulheres se mostraram muito abertas ao diálogo, foram receptivas e acolhedoras. 

Compartilharam comigo o alimento ao me convidarem para lanches da tarde e almoços em 

suas casas. Tive a oportunidade de junto a elas e suas famílias comer peixes – dourado, 

pirarucu, sardinha, pacu, tambaqui, curimatã, bodó – bem como elementos outros que 

compõem a culinária amazônica, como a farinha de tapioca e farinha d’água, a pimenta no 

caldo do tucupi, o suco de cupuaçu e o açaí.  

Os convites para os momentos de refeição nas casas da comunidade, para passeio de 

barco no lago do Peixe Boi, os banhos no córrego Cura Ressaca, demonstraram a abertura que 

foi conquistada ao longo desses anos de desenvolvimento de estudos na comunidade. Meus 

dias em Nazaré foram preenchidos com muito afeto da parte daqueles(as) que me receberam e 

de minha parte muito respeito pela cultura, pelo espaço e pelas pessoas. 

 Deixei Nazaré no dia 12 de julho de 2017, o espaço das águas e da floresta, com 

muitos porquês ainda não respondidos, outras ainda por serem analisados para posterior 

compreensão. Despedi-me da doce água do rio Madeira, aquela que refresca e dessedenta essa 

gente ribeirinha, com profundo sentimento de gratidão e a certeza de que os meus dias na 

comunidade e o contato estabelecido com algumas mulheres que ali vivem fizerem-me 

compreender que os caminhos da pesquisa são árduos, mas com toda a certeza muito 

recompensadores. 
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2 - O MUNDO DAS ÁGUAS: MITOS E ENCANTAMENTOS 

 

Figura 6 – Boto cor de rosa 

 
      Fonte: Autor desconhecido, s/d. 

 

 

 

 

 

No tempo-aquele os botos já existiam. Amor de roupas brancas, luz nas trevas, pesadelo vestido em 

alvo linho... 

 

Loureiro – Água da Fonte 
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2.1 UMA SEMANA COM O BOTO: NARRATIVA DOS ENCANTADOS EM NAZARÉ
26

 

  

No mês de julho de 2017 voltei a Nazaré com o intuito de retomar o contato com as 

mulheres na busca por informações que me conduzissem a análises e, por conseguinte, à 

compreensão de como o rio Madeira está vinculado à constituição do imaginário que permeia 

o viver das mulheres de Nazaré. Essa atividade de campo teve esse fim específico motivado 

por questões que apareceram nos campos anteriores e se mostraram relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Ouvir as narrativas das mulheres que vivem em Nazaré sobre os mitos, 

especificamente sobre o mito do boto foi a atividade mais interessante de todo o processo de 

construção desta tese, pois as experiências e histórias que foram relatadas levaram-me a um 

universo imagético até então conhecido por mim apenas por meio da literatura e algumas 

discussões realizadas na universidade, sobretudo durante o mestrado.Transitei entre o fascínio 

e o espanto, entre mundo o real e o sobrenatural. Por meio destas experiências, que serão 

relatadas, compreendi o quanto os mitos influenciam e impactam diretamente à vida das 

pessoas que de alguma forma estão ligadas a eles. 

Há um entrelaçamento entre o mundo visível e o imaginário, que estão imbricados em 

uma convivência cotidiana que explica as relações que se efetivam na cultura amazônica. 

Bachelard (2013a, p.2) aponta que o campo da imaginação atua “[...] no sentido das formas e 

das cores, no sentido das variedades e das metamorfoses, no sentido de um porvir da 

superfície. Ela desperta a profundidade, a intimidade substancial, o volume”.  

A imaginação humana é um campo que totaliza todos os princípios de imagem que 

estão ativas nos reinos animal, vegetal e mineral, de modo que como afirma o autor 

supracitado é graças às imagens que o ser humano é capaz de determinar a geometria material 

de todas as substâncias.  

Os momentos de solidão são considerados oportunos para as proezas imaginárias, 

possibilitando o ser humano ir ao fundo de seus devaneios. Nesta perspectiva, Loureiro (2015, 

p. 198) afirma que “É possível que a contemplação devaneante seja uma das atitudes do 

caboclo, homem amazônico, propiciadoras de um ethos próprio em sua cultura [...] que vai 

povoando de [...] mitos os rios e as florestas”. Este devaneio se dá em momentos 
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 A ideia de elaborar este capítulo surgiu após o exame de qualificação quando as discussões realizadas naquele 

momento, junto ao meu orientador e a banca, apontaram para a necessidade de realizar reflexões acerca de 

questões importantes que foram identificadas nas atividades de campo. A proposta inicial era abordar os mitos 

amazônicos em um subtópico do texto, mas no decorrer da pesquisa esta questão foi ganhando corpo no trabalho. 



66 
 

 

contemplativos à beira do rio e no silêncio da floresta, ligando os indivíduos do barranco às 

estrelas. Uma espécie de profunda ligação entre o seu ser imaginal e o cosmos. 

As narrativas apresentadas pelas mulheres tiveram como pilar central o mito do boto, 

de forma que quando interrogadas sobre outros mitos amazônicos – Iara, também conhecida 

como Mãe d’Água, Curupira, Matinta Pereira – demonstraram desconhecê-los. Interessante 

observar, que em 2012 participei de um reunião junto a uma equipe composta somente por 

homens e deles ouvi vário relatos, envolvendo curandeiros(as), o mito da Cobra Grande, do 

Curupira e o do Boto. 

As narrativas envolvendo a floresta e água são muito presentes na cultura ribeirinha 

amazônica, e expressam uma relação sensível com os elementos naturais que compõem o 

espaço, de modo que o fato das mulheres alegarem desconhecimento acerca de outros mitos, 

pode ser uma indicação da relevância do mito do boto especialmente para este grupo, pois 

este promove uma conexão física e mental das mulheres com um animal, envolvendo 

questões ligadas à sua própria identidade, no sentido de que há uma identificação corpórea e 

mental com as narrativas.  

O mito do boto tem uma forte relação os rios amazônicos, não apenas pelo fato de este 

ser seu habitat natural, como também por este fornecer subsídios ao imaginário coletivo que 

contém histórias eróticas, de amor, maliciosas e trágicas, envolvendo a figura do boto. 

A matéria-prima do mito, segundo o pensador francês Gilbert Durand (1996, p. 44) é 

existencial, isto é, “[...] é a situação do indivíduo ou do seu grupo no mundo que o mito tende 

a reforçar, ou seja, a legitimar”. O mito representa uma forma de conhecimento e também de 

conservação, de modo que é nas situações cosmológicas, teológicas, escatológica que 

encontra seu ponto de aplicação. 

O mito do boto reforça o fato de que a ligação do rio com as comunidades ribeirinhas 

amazônicas não se dá alicerçado em caráter de funcional, apenas como elemento material que 

é primordial para a sobrevivência humana, mas também em toda a sua simbologia, 

perpassando pelos campos do imaginário e das questões ligadas à cultura. 

Bachelard ao estudar a imaginação material, no que se refere às águas, aponta que há 

uma supremacia da água doce em relação à do mar, de modo que o autor considera a água 

doce é “a verdadeira água mítica” (2013a, p.158), na medida em que evoca e traz a tona 

imagens mais íntimas e próximas ao cotidiano. Seguindo o fio condutor desta reflexão 

bachelardiana, que encontra na água doce um abrigo de seres mitológicos, o mito do boto será 

apresentado por meio das histórias narradas por algumas mulheres de Nazaré.   
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Na tarde de um quente e úmido domingo, após almoçar na casa de uma das 

interlocutoras, fui convidada por ela para juntas levarmos suas filhas para passear e tomar 

banho no córrego Cura Ressaca, passeio esse que, segundo a ribeirinha, acontece todos os 

domingos, configurando-se como um momento de lazer compartilhado entre mãe e filhas.  

Ao chegar ao local, que nas semanas anteriores havia sido limpo e organizado, 

pelos(as) moradores(as), pois é um espaço muito utilizado pela comunidade para lazer, 

encontramos outras seis mulheres que estavam conversando à beira do córrego. Fui 

apresentada a estas mulheres pela interlocutora, a quem eu acompanhava, e me juntei a elas, 

para ouvir a fazer parte daquele momento de lazer e descontração, em que os assuntos fluíam 

livremente, as gargalhadas não precisavam ser contidas e o tempo não nos reprimia com sua 

ligeireza. 

Os assuntos que orientavam a conversa parecem não ter tomado outro rumo com a 

minha chegada, elas permaneceram conversando sobre suas famílias, a respeito da produção 

de melancia de uma delas e sobre acontecimentos recentes que ocorreram na comunidade. 

Conversas cotidianas entre mulheres que compartilham um espaço e possuem vínculos de 

amizade que são estreitados nesses encontros. Embora soubesse que era considerada – e de 

fato o era – uma estranha naquele meio, elas me envolveram, fazendo-me sentir à vontade, 

inclusive para interagir, em alguns momentos, na conversa. 

Foi ali, sentadas em um tronco de árvore que cumpria a função de um banco, que uma 

senhora começou a relatar a história de uma moça da comunidade que foi encantada pelo 

boto. Segundo ela a mulher estava “nos dias” – termo utilizado para denominar quando se está 

no período menstrual – e foi andar de barco no rio Madeira, durante o percurso ela ouviu um 

barulho, ruído semelhante a um assovio, e ao olhar para trás viu que era um boto que acabara 

de emitir este som. No exato momento em que a mulher avistou o animal, ela foi encantada e 

levada por ele para as profundezas do rio, de modo que nunca mais foi vista na/pela 

comunidade. 

Santos e Oliveira (2016) afirmam que na região amazônica as populações acreditam 

que há um reino encantado no fundo do rio. Segundo estes autores: 

  
O homem ribeirinho detalha esse reino do fundo como a cidade material que 

habitamos. Geralmente na comunidade eles conhecem alguém que quase foi 

encantado que sumiu por horas e até dias e voltou, e passa a contar o que viu. [...] É 

nessas cidades que habitam os seres encantados. Os encantados são seres que 

passaram para o mundo espiritual sem passar pela experiência da morte. O boto se 

enquadra na categoria de seres encantados. Os habitantes do fundo têm a forma 

humana quando estão na sua cidade submersa (SANTOS; OLIVEIRA, 2016, p. 27). 
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As encantarias dos rios povoam o imaginário das populações ribeirinhas amazônicas, 

de forma que há uma intrincada relação mítica que ressignifica a água, enquanto matéria viva 

que possibilita características peculiares à vida regional.  

O mundo aquático é um espaço mítico por natureza, remetendo diretamente ao reino 

de Hades na mitologia grega. Muito embora, o mundo subterrâneo dos rios amazônicos não 

seja considerado o império dos mortos como o de Hades (POUZADOUX, 2001), há um 

significado análogo no sentido de que a mulher encantada encontrar-se-á presa àquele 

universo, morrendo para o seu mundo, pelo menos por um tempo determinado, ou para 

sempre, no caso daquelas que não são mais vistas pela comunidade, como a situação narrada. 

Ao contrário do reino de Hades, este universo sobre-humano dos rios amazônicos não 

tem um aspecto sombrio e funesto, mas sim a aparência de uma cidade comum, como a dos 

humanos, assim como foi relatado. Foi mencionado pelas interlocutoras que algumas 

mulheres que foram encantadas, desceram ao “mundo dos botos”, e depois de algum tempo 

retornaram, afirmam terem se sentido muito bem acolhidas neste espaço mítico, e chegam a 

contar com grande maravilhamento que a cidade subaquática é fascinante e muito diferente do 

mundo humano, uma vez que é atraente e predomina um sentimento de alegria e enorme 

satisfação entre seus habitantes. 

O termo “mundo dos botos” apareceu em algumas falas, sendo utilizado para 

representar essa cidade dominada por botos, em forma humana, que fica no fundo do rio. As 

mulheres não apresentaram maiores detalhes sobre o “mundo dos botos”, pois o que foi 

relatado diz respeito a algumas histórias que ouviram ser contadas, mas nenhuma das 

interlocutoras havia passado por essa experiência.  

Algumas mulheres relataram que há casos de ribeirinhas, que vivem nas comunidades 

da região do Baixo Madeira, que ao voltarem do “mundo dos botos”, ou como retratado por 

Cascudo (2002) “terra dos botos”, ficaram com problemas psicológicos, tentando a todo o 

momento atirar-se no rio Madeira com a esperança de retornar à cidade subaquática. Essas 

histórias têm como o desfecho a ida forçada – em geral são as famílias que impõem – dessas 

mulheres para a cidade de Porto Velho, com o objetivo de realizar tratamento psiquiátrico e 

acompanhamento psicológico para que as mulheres se reorganizem mentalmente. 

As interlocutoras que relataram conhecer mulheres que afirmam ter conhecido a 

cidade subaquática do rio Madeira, mencionam que estas afirmaram que o tempo de estadia 

no “mundo dos botos” foi longo, o que possibilitou que conhecessem esse universo em toda 

sua grandeza e magnitude, entretanto, de acordo com os relatos das interlocutoras, as famílias 
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destas mulheres afirmam que o período em que ficaram desaparecidas não passou de um dia 

ou, em determinados casos, alguns poucos dias.  

A este respeito Mircea Eliade (2016) afirma que ao “viver” os mitos, o indivíduo sai 

do tempo cronológico, que é considerado profano, e ingressa em um tempo “sagrado” que é 

primordial e indefinidamente recuperável. O tempo mítico é transfigurado pela intensa 

presença dos seres sobrenaturais, que no cenário desta pesquisa são representados pela figura 

do boto. 

O mito, enquanto representação de elementos que estão no campo da cultura, torna 

cognoscíveis elementos da realidade vivida no espaço ribeirinho. Neste sentido, Eliade (2016) 

em seu livro “Mito e Realidade” aponta que o mito “vivo” produz os modelos para a conduta 

dos seres humanos, fato que confere significado e valor ao existir.  

Deste modo, a espacialidade da comunidade estudada, em muitos casos, é explicada 

pela relação mítica estabelecida com o rio Madeira. As águas deste rio estão presentes nas 

experiências coletivas e individuais, unindo em uma associação mítica os seres humanos aos 

seres sobrenaturais. 

No encontro dominical com as seis mulheres a beira do Córrego Cura Ressaca, ouvi o 

relato de uma delas que afirmou ter medo de boto devido a uma experiência vivida na 

infância, pois quando criança estava no rio Madeira de barco junto a sua mãe quando ouviu 

um barulho, ao olhar para ver de onde procedia o ruído, avistou um boto que em um rápido e 

violento movimento bateu em sua costas e a fez desmaiar.  

Na história ora relatada, o ruído atraiu a atenção da mulher, de modo que o ato de 

olhar para este animal trouxe consequências a sua integridade física e mental, pois foi 

estabelecida uma relação de medo, motivada pela ação violência do boto. A memória da 

criança, nessa situação vivenciada por duas mulheres, mãe e filha, no rio Madeira, trouxe 

marcas para a vida adulta desta mulher. Essa forte lembrança ressalta as dimensões de gênero 

que marcam profundamente esse espaço ribeirinho.  

Outra mulher em situação de entrevista, ao ser questionada se o mito do boto a assusta 

fez a seguinte afirmação: “[...] E eu tenho é muito medo. Eu não pesco sozinha, 

principalmente pra cá para esse lado. Porque assim ele ataca assim na canoa, ele não ataca a 

gente assim pra morder, mas ele pega a gente na canoa” (agosto de 2016). 

Os botos nadam na superfície das águas e geralmente seguem as embarcações, 

emitindo um barulho. Esse ruído foi retratado durante as conversas, de modo que o seu 

significado aparece voltado a uma ação comportamental utilizada para atrair a atenção da 

mulher e que acaba por assustá-la ou afastá-la.  
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O olhar e o ser-olhado é uma questão que merece destaque no mito do boto, pois há 

uma potência no olhar deste animal que é capaz de envolver uma mulher em uma sedução 

arrebatadora. Muita embora o olhar do boto não tenha sido apresentado pelas interlocutoras 

com este sentido sedutor, no mito é pelo olhar que se inicia o processo de sedução que neste 

contexto mítico tem um sentido profano, uma vez que relaciona-se a um amor de perdição, no 

sentido de que acontece em um momento de revelação, de esplendor dos sentimentos, em que 

a mulher perde a razão, entregando-se ao amor dos encantados que é intemporal, não tem 

antes nem depois (LOUREIRO, 2015). 

O olho do boto é utilizado por homens para atrair a atenção das mulheres, pois 

segundo a crença ao utilizá-lo estes tornam-se irresistíveis. Loureiro (2015, p. 220) menciona 

em seu livro que um tradicional político de um município da região do baixo Tocantins, no 

estado do Pará, fez a seguinte afirmação: “[...] Usávamos também escondido no bolso, um 

olho de boto, para atrair a atenção das moças. E seus respectivos votos, é claro!”.  

O olho deste animal é conhecido regionalmente como tendo poder de atração, 

exatamente por ser o órgão responsável por atrair a atenção das mulheres, tornando-se assim 

um símbolo de sedução. Ademais, quase todas as partes do corpo deste ser animal podem ser 

aproveitadas para fins medicinais e mágicos, sendo o olho esquerdo e o órgão genital, as parte 

utilizadas em rituais de sedução. Essa prática ainda é comum na região amazônica, conotando 

um significado mítico ao corpo do boto. 

A dona do único restaurante em Nazaré – temperos do Madeira – juntamente com sua 

ajudante e enteada, me receberam em sua casa, na espaçosa varanda, em duas tardes de 

conversa. Conversamos sobre os mitos amazônicos e como estes estão ligados à vida das 

mulheres ribeirinhas, de modo que juntas fizemos uma imersão no universo do imaginário 

ribeirinho, de modo que experimentei sensações de surpresa e espanto diante das imagens que 

foram aparecendo mediante as histórias que foram relatadas. Estive por horas a fio 

concentrada, apenas ouvindo e registrando em um caderno questões importantes que foram 

aparecendo nos relatos. 

Nestes dois encontros a “geograficidade”
27

, enquanto uma materialidade que se 

expressa no corpo e no espaço geográfico (HOLZER, 2013), revelando a razão de ser-estar no 

mundo, ficou explicita e evidenciada nas falas e nas experiências que foram relatadas. 

Em um dos momentos de nossa conversa foi relatado que as mulheres que estão 

menstruadas não podem ir à beira do rio, principalmente ao meio dia e às seis da tarde, porque 

                                                           
27 Este termo foi cunhado por Eric Dardel que remete diretamente à ideia de vínculos com o lugar e 

conectividade com a Terra. 
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o risco de serem encantadas é ainda maior. Segundo as interlocutoras, caso seja necessário ir à 

beira do rio ou navegar por ele, durante o período menstrual, geralmente as mulheres utilizam 

alho como elemento protetor. Na fala delas o alho é concebido, neste contexto específico, com 

a função de salvaguardar a figura feminina face ao boto. 

As mulheres não souberam explicar o porquê da utilização do alho como agente 

protetor, pois segundo elas essa é uma prática utilizada há muitas gerações e continua a ser 

repassada na comunidade, por isso a utilizam, embora não saibam sua procedência.  

Santos (2017) ao estudar as narrativas do boto, aponta um significado específico para 

esta discussão quando afirma que o alho é utilizado para esse fim devido ao seu cheiro forte 

que é capaz de espantar os botos e assim proteger as mulheres. Por este fato seu uso é muito 

comum entre as mulheres ribeirinhas. 

Ao desenvolver pesquisa em uma comunidade ribeirinha no estado do Pará Silva e 

Aleixo (2017) afirmam que a utilização do alho é comum nesta comunidade, tanto para 

homens, como para mulheres, pois constitui-se como uma defesa do corpo na medida em que 

afasta os “espíritos maus”. Neste estudo as autoras apresentam relatos que afirmam que pelo 

fato dos membros da localidade estudada acreditarem na presença de seres encantados 

utilizam o alho como proteção para evitar encantamentos. 

Loureiro (2015) discorre sobre os interditos que o mito do boto viola, afirmando que 

um desses diz respeito ao período de fecundidade da mulher, uma vez que a ciência 

comprovou que a fecundação é impossível durante a menstruação, período este em que o boto 

fecunda suas encantadas. Este autor afirma que esse fato transgride tanto um princípio 

científico como um tabu imperialista que existe em muitas culturas de que a mulher enquanto 

estiver menstruada está impura e, se não cumprir corretamente o reguardo poderá atrair 

negatividade para a comunidade. Este tabu explica o fato de casais, nas comunidades 

tradicionais, absterem-se sexualmente neste período. 

Souza (2017) ao pesquisar uma comunidade situada no município de Parintins, 

Amazonas, apresenta relatos de mulheres que evitam andar próximo ao rio quanto estão 

menstruadas, de modo que afirmam que aquelas que o fazem, bem como as pessoas que são 

do convívio próximo são vítimas da “judiação” do boto. As consequências daquelas que não 

obedecem a essa regra imposta, além do encantamento que acontece em alguns casos, são: 

febre, dor de cabeça, palidez e falta de apetite.  

Esse interdito põe em confronto a ciência, que afirma que durante a menstruação não 

há a fecundação, e o mito, neste caso específico o mito do boto traz para a perspectiva da 

mulher que engravida durante a menstruação, de maneira que de um lado há o domínio do 
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racionalismo, enquanto forma de pensamento que prioriza a razão como meio de acesso à 

verdade, e do outro lado prevalece uma abordagem cultural, em que as imagens dão forma e 

sentido às estruturas míticas.  

Gilbert Durand (2014) afirma que, principalmente a partir de Aristóteles, o acesso à 

verdade científica se dava pelo experienciar fatos, de modo que só era possível chegar à 

verdade por meio de um raciocínio binário, excluindo a possibilidade de uma terceira solução. 

Entretanto, há verdades indemonstráveis, ou seja, que não podem ser comprovadas 

factualmente, tornando-se, portanto, impenetráveis por meio da dialética. Este estudioso do 

imaginário afirma que “[...] muitas verdades escapam à filtragem lógica do método, pois 

limitam a Razão à antinomia e revelam-se, para assim dizer, por uma intuição visionária da 

alma que a antiguidade grega conhecia muito bem: o mito”.  

Neste sentido, Campbell (2008) aponta que na mitologia há uma função cosmológica, 

em que a questão da verdade não é o que importa, pois no campo do imaginário o que importa 

é o ato de gostar, apreciar a imagem. O autor (2008, p. 35) afirma que “[...] uma imagem 

cosmológica proporciona ao indivíduo um campo para jogar, ajudando-o a conciliar sua vida, 

sua existência com a própria consciência ou expectativa do significado”. 

Os mitos são importantes elementos da cultura de uma população na medida em que 

ordenam as representações imaginárias, por meio de uma percepção coletiva ou individual, de 

modo a elaborar, segundo Silva (2006, p.2) um “[...] conjunto de explicações de seu ‘mundo’, 

de seus valores, de sua organização”.  

Diante destas discussões, é possível observar que o mito do boto estabelece relações 

com o modo de vida de uma população, organizando o espaço e a própria maneira de entender 

e enxergar o mundo. Essa intrincada relação com a corporeidade das mulheres em seu período 

menstrual, explica muitos casos em que esta juntamente com sua família passa por períodos 

de infortúnio, tornando-se vítima da “panema”
28

. 

Segundo Trindade (2016, p. 4) ao estudar as benzedeiras de Parintins afirma que a 

panema “[...] é uma espécie de inabilidade em relação a várias atividades do cotidiano, 

inclusive as produtivas, que não significa exatamente uma forma de feitiço, embora em alguns 

casos elas possa ter sido causada por feitiçaria”. As mulheres menstruadas são 

inconscientemente portadoras da panema, mas essa pode estar contida na inveja de amigos(as) 

ou na feitiçaria. 

                                                           
28

 Panema é um termo muito utilizado no linguajar amazônico com o significado de ‘má sorte’, ‘desgraça’, 

‘infelicidade’, cujas causas podem ser reconhecias, evitadas, mediante processos determinados (TORRES, 

2007). 
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Para Trindade (2016) dentre os fatores de prevenção da panema constam a proibição 

de mulheres grávidas se alimentarem de carne de caça e das menstruadas tocarem objetos e 

utensílios utilizados na pesca e na caça. A crença na panema está contida no imaginário 

coletivo das comunidades tradicionais que vivem na Amazônia, fazendo parte do cotidiano e 

revelando a efetiva relação com a natureza. 

É possível observar uma explícita relação de gênero na panema e na transmissão deste, 

uma vez que as mulheres menstruadas ou em qualquer fase do ciclo reprodutor podem 

transmiti-lo aos homens que estão à sua volta, causando prejuízos à atividade pesqueira, como 

mencionado por Torres (2007). A impureza é creditada à mulher, como constatado por 

Miranda (2012), na medida em que esta, enquanto estiver grávida não pode alimentar-se de 

caça, pescado ou alimento “remoso” e as que estão no período menstrual não podem tocar 

objetos utilizados nas atividades de caça e pesca. 

Essas questões que envolvem a panema deixam explícito o quanto as mulheres são 

historicamente marcadas, dadas as suas especificidades biológicas em relação aos homens. 

Essas diferenças limitam a atuação destas em determinadas atividades, a exemplo da pesca, e 

a circulação em alguns espaços da comunidade, restringindo-as a esfera privada. Estas estão 

sujeitas a critérios diferentes de julgamento e avaliação daqueles utilizados para os homens.  

Em Nazaré, de acordo com as interlocutoras, as mulheres evitam esse contato com o 

rio durante o período menstrual, pois têm medo de sofrerem o panema e juntamente com suas 

famílias serem prejudicadas na pesca, na atividade agrícola, no convívio familiar e na vida 

financeira. Os homens, geralmente esposos, segundo elas, as aconselham a se resguardar, 

permanecer em casa, no decorrer dos dias em que estiverem menstruadas, para proteger a 

família e elas mesmas de possíveis adversidades que possam advir.  

O mito tem o sentido de apresentar uma imagem do cosmos, explicando assim tudo 

aquilo que está a seu redor, dando sentido a existência do próprio existir em um sistema 

cultural que relaciona o mundo real com o mundo imaginário.  

 No mito do boto há uma explícita relação de gênero, visto que as histórias destacam a 

mulher como o sujeito que sofrer as consequências do encanto. Muito embora, de acordo com 

Loureiro (2015) nas comunidades amazônicas haja casos de zoofilia envolvendo homens, na 

união entre o homem e fêmea do boto não há transfiguração desta, sua animalidade 

permanece. Além deste fato, na maior parte dos casos, segundo este autor, após o ato sexual o 

homem mata o animal, feito que simboliza que não houve um envolvimento amoroso anterior, 

sendo apenas um desejo de ordem da libido. 
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Todavia, quando o boto se relaciona com uma mulher não é considerado, pelas 

comunidades ribeirinhas, como um caso de zoofilia, pois o ato sexual se dá no momento em 

que este animal está em seu estado humano, de modo que é julgado como uma relação dentro 

dos padrões éticos e normativos para a sociedade. 

Ao analisar o sentido que o mito do boto fornece em relação às questões de gênero, 

Loureiro (2015) apresenta um sistema de signos que ajuda a ilustrar essa associação. O boto 

enquanto animal, na sua ordem natural, é considerado “baixo”, mas ao transformar-se em 

figura humana torna-se “alto”. Deste modo, quando um homem se relaciona com uma fêmea 

do boto, ele está na posição de “alto” e o animal, por não se transfigurar, está na condição de 

“baixo”.  

Ao contrário ocorre com as mulheres, pois estas se situam na condição de “baixo” por 

serem elas a sofrer o encanto e as consequências deste, enquanto que o boto, torna-se “alto” 

por transformar-se em homem. 

Os termos “alto” e “baixo” são utilizados de forma analógica para elucidar que o 

homem detém o controle sobre sua relação com a fêmea do boto na medida em que ele é o 

responsável pela captura que resulta de um desejo sexual libidinoso, e após efetivar o ato 

sexual, ele quem decide o que fazer como o animal, soltá-lo ou matá-lo, sendo esta última 

alternativa a mais recorrente. O domínio da situação é exercido unicamente pelo homem, fato 

que torna compreensível as condições de “alto” e “baixo” nesse sistema de signos. 

A experiência física e psicológica da mulher com o boto é o cerne do mito, pois no 

sistema narrativo este animal é visto como um herói dominante pelo fato de experimentar uma 

conversão ao transitar entre a água e a terra, transfigurando-se para encantar seu objeto de 

desejo: a mulher. Neste heroísmo reside a magia do encanto que arrebata e cega de paixão as 

mulheres que vivem na ribeira amazônica. 

Foi possível observar, diante dos relatos das interlocutoras, que o boto em seu estado 

transfigurado, ou seja, em sua forma humana, é capaz de atrair a contemplação e exercer 

poder de encantamento e sedução sobre as mulheres. Porém, quando este se encontra em seu 

estado animal, essas o contemplam não com apreço, mas com explícito sentimento 

topofóbico
29

 que as tornam prevenidas tanto em relação à água, quanto em relação ao próprio 

boto. 

Na experiência mítica há que ressaltar as diferenças entre a mulher e o homem, visto 

que elas são explícitas, pois os mitos segundo Campbell (2015) tem relação com a 

                                                           
29

 Para Yi Fu Tuan topofobia é o oposto de topofilia, relacionando-se ao sentimento de repulsa pelo lugar. O 

conceito é discutido pelo autor no livro intitulado “Paisagens do Medo”. 



75 
 

 

conformação física dos corpos dos indivíduos, de forma que tanto o corpo do homem, quanto 

o da mulher assumem valores simbólicos distintos no sistema mítico. 

Alguns mitos que povoam as encantarias amazônicas, como é o caso do mito do boto, 

estão vinculados diretamente a corporeidade dos indivíduos, promovendo experiências 

distintas para mulheres e homens.  

Deste modo, a direta ligação desse mito com a corporeidade e a sexualidade das 

mulheres de Nazaré, faz com que, por meio de elementos míticos as experiências corporais 

sejam conhecidas e vivenciadas no lugar em que vida acontece. Os lugares não são apenas 

idealizados, mas vividos por meio da experiência do corpo. 

Segundo Therezinha Fraxe (2004), o delfim – golfinho das águas salgadas que tem o 

boto como animal correspondente nas águas doces – desde a Antiguidade Clássica é dedicado 

à deusa Vênus – deusa marinha – aparecendo junto a esta em quase todas as representações de 

seu nascimento. A relação do boto com as mulheres exemplifica um arquétipo, na medida em 

que é um símbolo que libera energia a uma imagem que ocupa o imaginário coletivo 

amazônico. 

Na ampla varanda do restaurante Tempero do Madeira ouvi da interlocutora a história 

de uma jovem de dezesseis anos que foi encantada pelo boto em sua forma humana, com ele 

relacionou-se sexualmente e em decorrência deste ato engravidou, mas a criança nasceu com 

feições de boto e faleceu poucos dias após o seu nascimento. Segundo a narradora, essa 

história havia acontecido recentemente, há quatro meses atrás – mês de abril de 2017 – e  um 

familiar da jovem, que reside em Nazaré, possuía as fotografias da criança, mas não tive 

acesso a este material, pois a pessoa havia viajado para Porto Velho. 

Não encontrei na literatura relatos que retratam que o(a) filho(a) de boto nasça com as 

características físicas deste animal, pois nos estudos é descrito que a criança nasce com o 

fenótipo e genótipo semelhante ao do humano, como pode ser constatado no trabalho de 

Rodrigues e Silva (2012). 

Os(as) filhos(as) de boto são inclusive registrados civilmente em cartório, 

comprovando sua aparência humana. Na maioria dos casos são registrados com a paternidade 

desconhecida
30

, uma vez que o “pai” com um ser mítico que se metamorfoseia, não encontra-

se dentro dos parâmetros convencionais, além do fato de desaparecer logo após o ato sexual 

(LOUREIRO, 2015). 
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 Em alguns casos, quando a mulher encantada é casada, o esposo assume a paternidade. 
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No cenário da região amazônica não se pode falar em cultura amazônica de forma 

unificada, mas sim em “culturas amazônicas”, “Amazônias”, “povos amazônicos”, pois no 

interior dessa região há imbricações das mais diversas – trajetórias históricas, confluência de 

diferentes etnias – que originaram diferenciadas organizações.  Segundo Diegues (1996), a 

cultura dos(as) ribeirinhos(as) amazônicos(as) é decorrente de elementos indígenas, negros e 

portugueses, sendo, sobretudo, os negros e os indígenas os responsáveis pelos mitos que 

fazem parte do universo cultural destas comunidade. O mito do boto namorador que seduz e 

engravida mulheres remete diretamente a influência dos grupos étnicos que foram 

responsáveis pela formação territorial das áreas ribeirinhas na Amazônia.  

O espaço ribeirinho rondoniense, em específico, foi formado por indígenas
31

 que 

viviam na região e por nordestinos que vieram trabalhar nos seringais da Amazônia. Para o 

nordestino, chefe de família, era inaceitável que sua filha engravidasse sem antes ter contraído 

matrimônio, de modo que segundo Silva (2006, p. 5), “Como pai ele teria que ‘lavar a honra’ 

da família e o fazia expulsando-a de casa, ou deixando-a na porta de um prostíbulo”. Mas o 

isolamento das comunidades ribeirinhas em áreas cercadas por água e floresta dificultava que 

os pais tomassem esse tipo de atitude em relação às filhas. É neste contexto que o boto entra 

em cena com seus poderes sobrenaturais de sedução e encantamento, redimindo as mulheres 

de sua culpa, na medida em que estas tendo o “espírito fraco” não conseguem resistir ao 

assédio amoroso deste ser das águas que epifanizado na figura de um homem vestido de 

branco e com grande habilidade para dança, torna-se irresistível. 

Ainda neste contexto étnico-cultural, a religião insere-se como elemento importante 

para compreensão do universo imaginário do boto, uma vez que os portugueses ao 

catequizarem comunidades indígenas introduziram o cristianismo, por meio do catolicismo. 

Entretanto, em conformidade com a concepção cristã o ato sexual não deve ocorrer fora do 

casamento, pois só é abençoado por Deus, quando acontece entre homem e mulher e após a 

união matrimonial. 

Na Amazônia a população ribeirinha é predominantemente católica, em Nazaré, por 

exemplo, há duas igrejas católicas e a comunidade, principalmente os(as) mais idosos(as) são 

dedicados(as) e zelosos(as) no que tange aos preceitos religiosos. Além das igrejas católicas, 
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 Segundo o Conselho Indigenista Missionário (2011), nos últimos 500 anos foram extintos 100 povo indígenas 

do estado de Rondônia. Atualmente, de acordo com dados do site da Fundação Nacional do Índio – FUNAI – as 

etnias que vivem em território rondoniense são: Pakaa Nova, Gavião de Rondônia, Karipuna, Karitiana, 

Kaxarari, Kwazá Aikanã, Cinta Larga, Puroborá, Tupaiu, Makuráp, Djeoromitxí, Sakurabiat, Akuntsú, Kanoé, 

Suruí, Laiana, Aikanã, Uru-Eu-Wau-Wau, Terena.  
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nos últimos anos, religiões cristãs da vertente pentecostais têm adentrado à comunidade, 

movimentando o cenário religioso. 

Desta forma, em Nazaré, os princípios éticos, que são embasados(as) por padrões 

religiosos ditados pela Bíblia Sagrada, determinam regras quanto a relacionamentos fora do 

casamento e aos extraconjugais. Na verdade, assuntos que remetem diretamente a essa 

questão sexual não são expostos abertamente aos outsiders, como é o meu caso, sendo um 

assunto reservado e, muitas vezes, encoberto. 

No mito do boto há uma quebra no elo da estrutura moral da comunidade, havendo, 

como analisa Loureiro (2015), outra violação de um interdito, uma vez que a criança, 

concebida da relação com o boto, que nasce de mulher solteira ou casada, é aceita e 

reconhecida pela comunidade. A sobrenaturalidade desta relação torna o fato natural, sendo, 

portanto, passível de perdão. 

Desta forma, esse mito, em certa medida, foi responsável pela absolvição de mulheres 

ribeirinhas que infringiram as normas reguladoras locais, evitando que estas ficassem 

“faladas” na comunidade ou mesmo que fossem afastadas dos grupos aos quais pertenciam. 

A este respeito, ouvi de duas mulheres em Nazaré, ambas jovens, que o mito do boto 

foi criado para ocultar casos de pedofilia e de incesto que o ocorrem no interior das 

comunidades ribeirinhas amazônicas. Segundo uma das interlocutoras as gerações anteriores 

acreditam/acreditavam no mito em sua forma original, enquanto que “[...] a geração atual tem 

uma visão mais aberta e real dessa questão” (ENTREVISTADA 1, julho, 2017).  

Muito embora apenas duas interlocutoras tenham se manifestado de forma enfática 

com relação a essa questão, identifiquei que outras mulheres na comunidade também não 

acreditam que o boto seja um animal que se metamorfoseia e engravida mulheres, mas creem 

que essa história tenha sido inventada pelas gerações que as antecederam.  

Interessante é que, como observado acima na fala da interlocutora, há uma questão 

geracional que envolve o acreditar ou não nesse mito, uma vez que as mulheres mais velhas 

acreditam convictamente na veracidade e, inclusive contam histórias que vivenciaram ou 

ouviram, enquanto que as mais jovens afirmam não acreditar, por terem uma visão mais 

racional acerca destes fatos envolvendo elementos sobrenaturais, como pode ser constatado na 

fala de uma das entrevistadas: 

 

Ó, o povo fala que o boto vem e engravida as mulher, mas eu já ouvi outra conversa 

que diz que na verdade a lenda do boto não existe, que é os próprios pais ou os 

irmão, que rodiavam as irmãs e as filhas e engravidavam e pra dar desculpa de que 

não tinha pai, não tinha coisa, usavam o boto como desculpa. Então essa é a lenda 

que eu descobri depois (ENTREVISTADA 1, agosto, 2016). 
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Entrevistei uma senhora que reside em Nazaré há mais de duas décadas e segundo ela, 

atualmente quase não se ouve histórias de que o boto se metamorfoseia em ser humano, mas 

antigamente era possível ver e ouvir histórias a este respeito, como pode ser confirmado na 

própria narrativa da entrevistada “Olha, hoje a gente não vê mais falar, mas antigamente lá 

onde eu morava aparecia muita coisa assim de boto. De noite a gente via assim a sombra de 

gente [...] a dona Preta né, dizia que era eles, que virava gente” (ENTREVISTADA 2, agosto 

de 2016). 

Ressalta-se que embora estas mulheres afirmem não acreditar na veracidade no mito 

do boto, elas admitem sentirem-se ameaçadas pela figura deste animal, pelo fato de, desde a 

infância, ouvirem muitas histórias envolvendo este mito. 

As gerações mais recentes têm maior acesso a informação, por meio dos veículos de 

comunicação, que no caso de Nazaré tem a televisão como principal ferramenta
32

, fato que 

traz maior clareza sobre determinados assuntos que são encobertos e difíceis de serem 

discutidos em comunidades tradicionais, principalmente aqueles que estão relacionados à 

“pecados sexuais”, como é o caso da pedofilia, do incesto e do estupro. 

As relações que ferem a moral reguladora da família foram e ainda são veladas nas 

comunidades ribeirinhas amazônicas, e o mito do boto respaldou o ocultamento de “pecados 

sexuais” cometidos no interior das famílias, evitando que estas questões fossem trazidas à 

tona e, portanto, promovessem discussões e esclarecimentos no seio das comunidades.   

À beira do rio Madeira, em um flutuante, uma mãe conversa com a filha e neste 

ínterim contemplam o entardecer rondoniense, o sol se pondo atrás da densa floresta e seu 

reflexo em tom amarelo ouro sendo reproduzido nas águas do rio. Fui ao encontro das duas 

senhoras e logo após adentrar ao flutuante e iniciar uma conversa, os botos iniciaram sua 

exuberante performance, direcionando a conversa ao seu favor. Neste momento estava 

acompanhada por Alexandra – pesquisadora norte-americana que trabalha com mulheres 

atingidas por barragens – e passamos a ouvir as histórias envolvendo o mito do boto. Durante 

a conversa em um momento de entusiasmo com os botos eu e Alexandra externamos em 

forma de elogio a beleza deste animal, quando enfaticamente uma das senhoras – a mãe – nos 

disse: - “Quanto mais elogiarem, mas eles irão se exibir para vocês, pois amam se mostrar 

para mulheres”. Após o elogio, de fato os botos não hesitaram em aproximar-se ainda mais do 

flutuante, confirmando o que a senhora acabara de afirmar. 
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 A comunidade não tem acesso à internet. Somente na escola estadual é possível acessar, mas este é restrito ao 

uso dos(as) funcionários(as) da administração. 
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Figura 7 - Mercado flutuante na entrada da comunidade de Nazaré 

 
               Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2017. 
 

 

A este respeito Santos e Oliveira (2016), afirmam que quando os botos acompanham 

uma embarcação o melhor a ser fazer é não dar atenção, evitar barulho, fazer de conta que não 

está vendo, não zombar, evitar piadas, pois a simples observação do animal pode atrair sua 

malinesa. 

Segundo estas interlocutoras os botos estão a todo instante buscando atrair a das 

mulheres, seja por um ruído, um movimento brusco ou até mesmo pela beleza em sua atraente 

forma de nadar e isso fica claro na fala da ribeirinha, quando a mesma afirma que o ato de 

elogiá-los faz com que se sintam na liberdade de aproximar-se ainda mais e prosseguir seu 

atraente nado, objeto de sedução e concomitante atração. Salienta-se que o nado deste animal 

é agitado, principalmente quando estão acompanhados, sendo executado em movimentos 

ondulares, assemelhando-se a movimentação rítmica da cópula humana. 

No rio Madeira existem duas espécies de boto, o chamado boto cor de rosa, também 

conhecido como boto-vermelho – Inia geoffrensis – caracterizado por ser grande e de cor 

avermelhada, e o boto tucuxi – Sotalia fluviatilis – pequeno e acinzentado.  

Segundo o mito amazônico o animal que oferece perigo as mulheres é o boto cor de 

rosa, enquanto que a outra espécie é considerada benevolente, salvando aqueles se afogam, 

afugentando os botos vermelhos quando estes atacam à canoas, como pode ser verificado na 

fala de uma das entrevistadas “[...] o botinho tucuxi não, que ele não faz mal [...] é o rosa que 

é perigoso” (ENTREVISTADA 3, agosto, 2016). 

Identifiquei que mesmo diante das atitudes generosas e bondosas atribuídas ao boto 

tucuxi, as mulheres preferem evitar contato, devido ao fato de compreenderem que esses 
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animais são criaturas dotadas de poderes mágicos e sobrenaturais, podendo de algum modo 

trazer consequências à sua vida.  

Ao entardecer do dia estava a andar pela comunidade, como de costume, quando ouvi 

uma voz que fazia as seguintes interpelações: - Como é seu nome? – De onde você vem? 

Logo, guiada pelo som das palavras, comecei a movimentar-me, em direção ao sujeito que 

estava a interrogar-me. Encontrei uma senhora de aproximadamente setenta anos, sentada na 

escada que dá acesso a sua casa sob palafitas. Esta me convidou para entrar e experimentar 

um doce – pé de moleque
33

 - que havia acabado de comprar. Atendendo ao solícito convite 

subi as escadas, me apresentei à senhora e logo entramos em sua casa. 

A senhora, muito comunicativa, começou a contar parte da trajetória que percorreu no 

espaço ribeirinho. Durante a conversa indaguei a interlocutora acerca dos mitos ribeirinhos 

amazônicos, questionei-a se havia tido alguma experiência com os seres míticos da Amazônia 

ou se havia ouvido histórias sobre os mitos e, prontamente em resposta as indagações a 

senhora pôs-se a contar uma história que, segunda ela, é muito disseminada na região e 

expressa a relação boto-mulher.  

De acordo com o relato da ribeirinha, uma mulher que mora na região e havia acabado 

de dar à luz saía todos os dias na varanda de sua casa – que localizava-se na beira do rio – 

para cantar e assim fazer a criança dormir. Durante esse momento tranquilo e afetuoso ela 

avistava o boto que em movimento dançante retirava metade do seu corpo para fora da água. 

Assim se sucederam vários dias. Em um determinado dia a mulher resolveu contar o fato a 

seu esposo e este decidiu que não sairia para trabalhar – pescar – no dia seguinte para 

aguardar o aparecimento do boto. Deste modo, pela manhã, como de costume, a mulher pôs-

se a cantar para seu filho e logo o boto apareceu graciosamente dançando, momento em que o 

marido pegou sua espingarda e deu um tiro em sua testa, fazendo-o desaparecer 

imediatamente nas águas do rio Madeira. No final da tarde deste mesmo dia chegou à região 

vizinha a notícia de que um homem havia aparecido morto com um tiro na testa.  

Diante da história contada é possível verificar que houve uma inversão das posições de 

homem e animal assumidas pelo boto, pois como outrora apresentado, este se transforma em 

homem para obter a atenção das mulheres e sobre elas lançar seu encanto arrebatador, mas no 

caso relatado não ocorreu a metamorfose e, portanto, a mulher, em seu estado normal – não 

estava sob encantamento – enxergou a situação como de eminente perigo, uma vez que o boto 

é considerado uma animal que pratica malinesas contra estas. Entretanto, a metamorfose se 
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 Doce feito à base de mandioca e muito consumido pela comunidade local. 
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deu apenas após o ato violento de um marido enciumado, transformando o boto em uma 

condição superior, ou seja, em humano. 

Interessante que as histórias relatadas na literatura sobre a morte de botos, que de 

forma direta ou indireta se envolveram com mulheres, não se dão da mesma forma retratada 

pela interlocutora, pois nestas o boto aparece em sua forma humana, ou seja, em uma situação 

privilegiada, sendo visto como um herói, mas ao ser submetido ao furor de um homem que se 

sente traído ou apenas ameaçado, é rebaixado e reconvertido à sua ordem natural. Este é o 

castigo de um ser sobrenatural híbrido, como é possível observar em parte da história que 

Cascudo apresenta em seu livro: 

[...] dois pescadores de vigia, sacudiram três arpões de inajá num vulto de homem 

que frequentava certa casa na margem do rio. O homem fugiu e deitou-se na água. 

No outro dia boiava um grande boto com três arpões de inajá fincados no dorço 

(CASCUDO, 2002, p. 167). 

 

As narrativas míticas se reinventam, são (re)criadas histórias que registram na 

memória coletiva ribeirinha os feitos do boto, enquanto animal e humano. Todavia, a essência 

deste mito, que diz respeito a um animal que atrai as mulheres e em certos momentos se 

metamorfoseia, se perpetua em uma atitude fixa e duradoura que não se perde no fluxo da 

história.  

Em diversas regiões do mundo é possível encontrar figuras mitológicas de animais, 

que são considerados entes sobrenaturais pelo fato de, em determinados momentos e ocasiões 

específicas, se transformarem em humano. Além do mito do boto, menciona-se: o mito do 

Cobra-Norato, conhecido e disseminado na região amazônica, sobretudo no estado do Pará. 

Este mito conta a história de uma mulher que engravida de um boto e dá a luz a um casal de 

gêmeos encantados e o menino no período da noite transforma-se em homem, mas ao raiar do 

sol ele retorna para seu fadário, tornando-se cobra novamente (CASCUDO, 2002). 

As imagens muito próximas entre o mito do boto e do mito do Cobra-Norato podem 

ser explicadas pela proximidade regional em que estes mitos operam e, por conseguinte, 

exercem influência no cotidiano das populações.  A existência dessas ideias comuns remete 

ao conceito de “Ideias Elementares” – Elementargedanken – proposto pelo antropólogo e 

etnógrafo alemão Adolf Bastian, bem como à ideia de inconsciente coletivo elaborada por 

Jung (2000).  

Bastian propôs o termo “Ideias Elementares” para explicar ideias e imagens comuns a 

populações que vivem em territórios distintos e distantes, mas que são forjadas a partir de um 

contexto histórico e cultural específico. Bastian (apud Baldus, 1966, p.126) afirma que “Não 

há mais remédio para quem, cego, não sentes impostas à sua vista, nas paralelas que se 
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cobrem umas às outras, as ideias elementares fincadas, imovelmente com suas raízes férreas 

sobre a vasta superfície da terra”. 

Estas semelhanças observáveis ocorrem nos elementos de natureza jurídica, religiosa, 

estética, cultural e também nos mitos que, como o próprio autor mencionou, estão enraizadas 

no espaço, com particularidades regionais, e não mudam, pois provêm da alma, ou seja, como 

afirma Campbell em sua entrevista
34

 registrada no Livro de Cousineau (2004), está no mais 

profundo das fontes espirituais dos seres humanos. 

Deste modo, este aspecto elementar que pode ser observado no sistema mitológico 

está intimamente ligado a um fator psicológico que responde a estas similitudes conexa de 

elementos que estão incorporados em um consciente que não é individual, mas sim coletivo e, 

portanto, universal.   

A este respeito Carl Jung analisa o inconsciente a partir de uma perspectiva biológica, 

em que entende que o inconsciente pessoal corresponde a uma camada superficial, enquanto 

que o coletivo está relacionado a uma camada profunda. Para este autor, as energias que 

informam o corpo humano são as mesmas que informam os sonhos, e são essas as mesmas 

existentes em todos os seres humanos. A partir desse entendimento Jung (2000) afirma que os 

conteúdos do inconsciente coletivo são de caráter universal, sendo partilhado entre os seres 

humanos, como pode ser observado na afirmação do próprio autor: “[...] Em outras palavras, 

são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico 

comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo” (2002, p. 15). 

Ao compreender que o conteúdo do inconsciente coletivo está estruturado por imagens 

primordiais e universais desde os tempos mais remotos, Jung denomina este conteúdo por 

arquétipos. Estes se modificam por meio da conscientização e percepção do mundo, 

assumindo assim matizes que variam de acordo com a consciência individual. 

As figuras dos seres fabulosos que habitam as águas são arquétipos que estão 

presentes no imaginário coletivo de diversas populações espalhadas pelo mundo. Esta imagem 

arquetípica intenciona uma evocação no inconsciente coletivo dos espíritos presentes nos 

cursos d’água que sempre foram temidos como sedutores. 

Embora muitas narrativas, como retratado, remetam ao princípio fundante do mito do 

boto, que tem sua trama central voltada a um ser sobrenatural que misteriosamente encanta 
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 Nessa entrevista Campbell menciona que Adolf Bastian tem um significado muito importante para ele ao 

utilizar o conceito de “Ideias Elementares”. Em seu livro “As transformações do mito através do tempo” 

Campbell cita este conceito ao discutir a história dos sistemas orientais mitológicos. 
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mulheres e com elas estabelece uma relação libidinosa, encontrei narrativas que suscitaram 

outro significado para esse encanto lançado. 

O encanto de um ser sobrenatural que pratica malinesas contra mulheres continua 

existindo, mas nessa nova significação o encanto perdeu seu sentido libidinoso e sexual, 

aparecendo carregado de uma conotação religiosa e espiritual. O aparecimento desta outra 

vertente do mito suscitou dois questionamentos: neste outro significado há uma configuração 

que explicita a perspectiva de gênero? Há uma nova dimensão espacial no contato 

estabelecido entre o(a) encantado(a) e o encantador?  

Contudo, por meio destes questionamentos busquei estabelecer uma relação entre os 

relatos coletados em que as novas histórias do boto apareceram e aquelas em que o enredo 

original apresentou-se como centralidade, com o objetivo de encontrar informações que 

pudessem auxiliar a análise.  

 

 

2.2 O OUTRO SENTIDO DADO AO MITO DO BOTO 

No decorrer das narrativas das mulheres como quem tive contato em Nazaré apareceu 

outra versão, pouco conhecida, do mito do boto. Com o passar dos dias em que estive na 

comunidade – na última atividade de campo realizada em 2017 – os relatos voltados a esta 

versão foram revelando-se recorrentemente nas falas, de modo que objetivando compreender 

melhor, passei a voltar à atenção as narrativas em que questões que remetiam a este sentido 

dado ao mito foram suscitadas. 

Durante a primeira entrevista realizada nessa atividade de campo ouvi o seguinte 

relato: 

 

Até hoje eu escuto relato das mulheres de quando tá no período de menstruar, ah, 

não vou ali na beira porque tem um processo de boto. Agora aconteceu assim, esses 

dias uma colega da gente que morava na outra comunidade distante foi passear e 

disse que tinha umas mulheres com ela menstruada e aí então incorporou alguma 

coisa nela [...]. Aí o espírito fala que queria levar o bebê dela, ela estava até grávida, 

e aí ficava durinha a barriga dela e eu cheguei passar um pouquinho tempo ainda lá 

com ela porque é vizinha [...]. Aí ela ficou naquele negócio, naquele negócio e a 

gente lá com ela [...] eu tirei meu cordãozinho que eu tenho do terço, sempre ando 

com a santinha né, aí eu tirei e botei no pescoço dela, e aí lá tentando conversar e 

tudo e a menina xingando” [...] Ela foi para esse passeio lá com as mulheres na parte 

da tarde e só acharam ela dez horas da noite, aí foi que pegaram ela, vestiram ela, aí 

trouxeram ela. Ela queria se jogar na água (ENTREVISTADA 1, agosto de 2017). 

 

Diante desta narrativa me deparei pela primeira vez com essa versão pouco conhecida 

do mito do boto. Seria esse significado compartilhado pela comunidade? Diante da realização 
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de outras entrevistas e de conversas informais foi possível verificar aspectos semelhantes ao 

relato apresentado. 

Ainda nesta primeira entrevista interlocutora ao ser questionada sobre seu sentimento 

em relação ao mito do boto, afirmou que, embora não tenha vivido nenhuma experiência de 

encantamento, sente medo, pois convive com mulheres que foram encantadas e incorporaram 

o espírito do boto, como o próprio relato acima aponta.  

Mais uma vez, é uma situação de lazer e um local em que estão apenas mulheres, 

sendo duas delas em estados liminares: uma menstruada e/ou grávida. O corpo da mulher é 

interpretado como se estivesse mais próximo à natureza, porque nela os ciclos da vida são 

vistos como mais nítidos, cíclicos. Neste contexto, Miranda (2012, p. 134-135) afirma que: 

 

(...) a mulher tem um corpo que está relacionado diretamente com as questões de 

saúde, embora em muitos casos ela não esteja necessariamente com uma patologia, 

mas precisa estar sob constante cuidado para não a ficar doente, isso acontece desde 

a menarca47, passando pela menstruação, gravidez, parto, puerpério48, 

amamentação, climatério49 e menopausa50. Levando em consideração todas as 

transformações que ocorrem no corpo e na mente das mulheres durante cada fase, 

por estarem ligadas ao ciclo reprodutor, que por sua vez, está ligada às questões 

sexuais, foram e ainda são consideradas tabus em determinados segmentos da 

sociedade.(MIRANDA, 2012, p. 134-135). 

  

Cabe destacar que o fato é narrado como tendo acontecido “distante”. Não foi com ela 

e foi em outro lugar. Estas são situações em que o espaço, o ambiente natural, aparece como 

notoriamente generificado. O sobrenatural toca o corpo feminino e outra mulher aciona um 

objeto sagrado vinculado ao catolicismo: um terço. No seu conhecimento, um saber religioso 

pode sobrepor-se a outro, inclusive pela conhecida história da hegemonia cristã sobre as 

cosmologias ameríndias e africanas. 

Durante outra entrevista a interlocutora fez o seguinte relato: 

  

Eles atacava muito gente assim, o espírito. Sabe como é que é? Eles encostam no 

corpo da pessoa e a pessoa fica possuída. [...] Mas lá em casa minha filha mesmo eu 

passei foi tempo, eu passei um terror com a minha filha, eles [botos] atacaram lá em 

casa. A gente lá em casa e a gente via bater as panelas [...] e os bode, que a gente 

criava bode na época, corria, se assustava e era aquela agonia. Aí quando nós 

chegamos lá eles falaram: oh minha senhora é eles que estão lá. Logo ali onde a 

gente morava tem uma ponta de pedra, bem ali em cima e é onde eles gostam de 

espivitar os encantos. Aí eu fez, andei fazendo uns remédios, uns banho pra, pra 

minha nora, a mulher do Assis, mulher que mora aqui, ela era possuída, aí ficaram 

com raiva de mim, aí ficaram perseguindo eu, perseguindo a minha filha, o meu 

marido, só que os homem eles é difícil né porque os homem [...] tem cruz nas costa. 

Mas graças a Deus agora acabou [...] (ENTREVISTADA 2, agosto de 2017). 
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Diante destas narrativas é possível observar uma forte conotação espiritual, em que o 

boto, enquanto um ser que enleva seu espírito e corporifica-se em um ser humano. O boto 

como um ser “malino”
35

 ao incorporar-se pode tirar a pessoa de sua tranquilidade, deixá-la 

agitada ou mesmo incontrolável. 

Neste relato, o acontecimento se dá no espaço próximo, em casa, numa ponta de pedra, 

na beira do rio, nos quintais: os botos “atacando”, seu espírito tocando no corpo da pessoa, 

agitando os animais caseiros. Os botos perseguindo a filha e a vizinha, tentando “encostar” no 

marido, no corpo masculino que é protegido: “tem cruz nas costa”. É ela, a mulher adulta, a 

mãe, que tem os saberes das ervas de cura, que faz os remédios e os banhos.      

Corroborando os dois relatos transcritos, uma entrevistada também explicitou em sua 

fala esse viés espiritual do mito do boto, segundo ela em uma comunidade próxima a Nazaré: 

 

[...] a menina estava menstruada, diz que ia passando uns boto né, diz que ela foi e 

jogou uma pedra. Menina quando foi de noite mana, invocaram nessa menina [...] e 

foi feio. Ela falou que o que valeu ela, ela correu na bíblia. Ela falou que a donde ela 

abriu lá ela foi ler. E foi um desespero que o meu cunhado morava lá [...] diz ele que 

pensou que era os boi que tinha entrado dentro da casa. Foi mana, de noite foi feio. 

Aqui mesmo, aqui dentro do Culhereiro, tinha uma afilhada minha que estudava 

aqui né, aí logo aí é porque já morreram a metade do povo, aí tinha uma senhora que 

tinha um lote bem, fica bem aqui detrás, na terra firme, aí diz que ela ia com a irmã 

dela e um primo dela já vinham da escola, podia ser umas dez horas do dia, aí ele 

disse que quando chegou lá no porto dessa senhora diz que um rapaz muito bonito 

que ela viu, mas era o boto né, aí olha essa menina querendo alagar a canoa [...] 

chegaram na casa de uma comadre minha, diz ela pra suspender essa menina foi um 

terror maninha, dessa vez foi o boto [...] dessa vez até os homem ficou com medo, 

ficaram com medo do boto (ENTREVISTADA 3, agosto de 2017). 

  

Ressalta-se que o relato desta entrevistada foi o único que menciona o boto em sua 

forma humana, pois nas demais narrativas o boto “encosta” nas mulheres em sua forma 

espiritual. Na primeira parte da narrativa, segue-se um evento semelhante aos narrados 

anteriormente: a criança ou adolescente feminina em estado liminar atinge, com um gesto, o 

ambiente dos botos que passam a incomodá-la, querendo entrar em seu corpo. Ela mesma 

reage na lógica local de se contrapor com um saber e num objeto de uma cosmologia 

considerada mais forte.   

Deste modo, analisando a segunda parte da narrativa, é possível observar uma relação 

entre o significado mais conhecido do mito e esse outro significado que apareceu durante o 

contato estabelecido nas atividades de campo, na medida em que a metamorfose se efetiva e a 

formosura do homem/boto é o ponto de atração da atenção da moça encantada. A distinção 

                                                           
35

 A palavra “malinar” está relacionado a atitudes maldosa que causam danos a algo ou alguém. Está relacionado 

ao maligno. 
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está no fato de que ao sofrer o encanto a moça não se apaixona pelo homem/boto, mas 

encarna seu espírito. 

Também neste relato a informante afirma que os homens ao presenciarem tais atitudes 

agressivas da garota sentiram-se amedrontados em relação ao boto. A palavra “até” – neste 

contexto utilizada em sua condição adverbial – foi empregada para enfatizar o fato de que as 

mulheres e também os homens sentiram medo. O sentimento de medo existe em relação a 

algo que, por algum motivo, possa oferecer uma situação de perigo, de maneira que 

considerando a fala da interlocutora e o fato de que em nenhum dos relatos as mulheres 

apontam que os homens sentem-se amedrontados pelo encanto lançado pelo boto, fica claro o 

porquê da ênfase dada pela entrevistada diante da especificidade da situação apresentada. 

De acordo com relatos de uma interlocutora na comunidade de Conceição do Galera
36

, 

cinco moças foram encantadas pelo boto e quando o espírito se manifestava em uma delas, 

todas as outras, em suas respectivas casas, se manifestavam ao mesmo tempo. Durante essa 

mesma conversa a mulher relatou que sempre quando ocorrem festejos nas comunidades 

ribeirinhas as mulheres que bebem e estão menstruadas, geralmente, sofrem o encanto 

espiritual do boto. 

Na rememoração dessa narrativa, cabe destacar que houve um encantamento coletivo 

que se manifestou no espaço privado. Neste caso, há ainda outra superposição espaço-

temporal: o estado de menstruação com a embriaguez episódica, o que indica que as mulheres 

deveriam ser comedidas em seus comportamentos. 

Desta forma, diante das histórias ouvidas, observei e considerei que neste significado 

do mito a relação de gênero permanece fortemente marcada. As mulheres continuam a ser o 

ponto central da questão ao permanecerem sendo as vítimas dos encantamentos.  

As mulheres que estão no período do fluxo menstrual continuam a atrair a atenção dos 

botos. Sousa (2012, p. 226) em seu estudo sobre os espaços dos barqueiros na Amazônia ao 

analisar a narrativa mais conhecida do mito afirma que “As mulheres costumam atrair um 

número razoável de botos e dizem ser possuidoras de ímã para botos. Algumas delas evitam 

viajar de canoa ou aproximar-se do rio na fase menstrual”. Este elemento específico do mito 

não sofreu alteração, pois as mulheres seguem tendo medo do encanto/incorporação que pode 

ocorrer durante o período menstrual.  
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 Uma das comunidades que fazem parte do Distrito de Nazaré. 
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A menstruação ao ser considerada um particularidade biológica ligada especificamente 

ao organismo da mulher, torna-se um elemento simbólico
37

 em relação ao boto, demarcando 

de forma incisiva e explícita a relação de gênero que permanece viva em relação ao mito.  

Continua a existir uma forte ligação com a corporeidade da mulher, tanto no que tange 

à interpretação cultural das suas características fenotípicas, e aos aspectos relacionados à sua 

estrutura biológica, ambos considerados centro de atratividade no contexto do mito. A 

elaboração cultural das diferenças nas propriedades biológicas existentes entre homens e 

mulheres evidencia as construções simbólicas em torno das diferenças corpóreas.  

As antropólogas Maria Angélica Maués e Gisela Villacorta (2000) ao discutirem 

questões que envolvem gênero e corpo a partir de uma perspectiva das atribuições das 

mulheres na pajelança em uma comunidade ribeirinha no Pará, afirmam que essas durante a 

maior parte da vida – da menarca à menopausa – vivem uma situação de liminaridade – entre 

doença e saúde – denotando certa vulnerabilidade, estando, portanto, sujeitas à investida de 

encantados, como o boto e, de impedimentos e restrições, no que diz respeito à proibições 

alimentares, limitação no que tange aos deslocamentos, em determinados períodos, pela 

comunidade, e restrições comportamentais, a exemplo do que acontece com as mulheres de 

Nazaré.  

No segundo relato apresentado a entrevistada menciona que os homens não são 

encantados pelo fato de estarem protegidos por uma cruz em seu corpo. Ao ser indagada sobre 

essa questão ela afirmou que quando os homens abrem os braços forma-se perfeitamente uma 

cruz em suas costas, enquanto que nas mulheres não. Portanto, essa cruz, para a entrevistada, 

é responsável por protegê-los da possessão. Este é um sinal da interpretação cultural da 

corporeidade generificada. 

Nazaré, de acordo com as observações realizadas e conversas com os(as) 

moradores(as) locais, se apresenta como uma comunidade onde parte significativa da 

população se afirma católica, de forma que na comunidade existem duas igrejas católicas, a 

Nossa Senhora de Nazaré e a São Sebastião. Salienta-se que na localidade também se 

instalaram igrejas cristãs da linhagem pentecostal, a Assembleia e Deus e a Deus é Amor. 

Deste modo, segundo Jung (2016, p.113) a cruz da religião cristã “[...] é um símbolo dos 

mais significativos e que expressa uma profusão de aspectos, ideias e emoções”. Considerada 

um símbolo cultural utilizado por muitas religiões, tornando-se uma imagem coletiva aceita 

pela sociedade, sobretudo a cristã. 

                                                           
37

 Compreendo o termo “simbólico” a partir da concepção de Jung, para o qual algo é considerado simbólico 

“[...] quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato” (JUNG, 2016, p. 19).  
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A cruz, como afirmou Jung, é um símbolo que exprime uma multiplicidade de 

sentimentos e valores, entretanto, faz-se necessário, neste âmbito analítico, compreender seu 

significado a partir de um contexto cristão, pois em outros contextos ou circunstâncias esse 

símbolo pode adquirir outra significação. A Cruz, para as religiões cristãs, remete diretamente 

à morte de Jesus Cristo e sua morte representa a remissão dos pecados e, portanto, a salvação. 

Deste modo, seu significado diz respeito a uma crença religiosa específica que a considera um 

elemento divinal que simboliza a redenção em Cristo Jesus. 

A este respeito Capalbo (1999, p. 225), doutora em filosofia, afirma que “A crença 

religiosa constitui uma atitude intelectual e moral que se insere numa dada sociedade com 

suas regras e seus ritos [...]”, de forma que há uma relação intersubjetiva e de coexistência no 

ato de pertencer a um mundo comum, onde a fé é compartilhada pelos sujeitos. Pertencer ao 

mundo cristão pressupõe partilhar princípios doutrinários e condutas específicas que ordenam 

a vida, por se constituírem fundamento basilar na constituição ideológica dos indivíduos, 

tornando-os capazes de se identificar como cristãos.  

Em Nazaré fica explícita essa relação de pertencimento a este grupo específico na 

maneira como os fiéis se relacionam, no evento religioso que é realizado anualmente – Festejo 

de Nossa Senhora de Nazaré – com o auxílio e empenho destes, e na devoção aos santos. 

Muito embora essas questões sejam evidentes na comunidade, não devem ser consideradas 

como limitantes para que demais concepções de religião, do sagrado e do sobrenatural 

também se apresentem na espacialidade deste grupo.  

A cruz está presente fisicamente na fachada das igrejas católicas de Nazaré, integrando 

e deixando sua marca na paisagem local como uma expressão simbólica da espacialidade 

religiosa, pois enquanto símbolo revela um caráter cristão que remete diretamente à parte 

significativa da constituição cultural da comunidade. 

Entretanto, a seguinte fala da entrevistada “[...] só que os homem eles é difícil né 

porque os homem [...] tem cruz nas costa”, pode ser compreendida ao se levar em 

consideração este contexto religioso ao qual Nazaré está inserida. Neste cenário específico, a 

cruz, um elemento religioso e imagem sagrada, é considerada capaz de afastar os espíritos 

malignos, garantindo proteção.  

Essa perspectiva ligada à cruz e à dimensão do corpo masculino pode ser também 

relacionada ao conceito de corpo-encruzilhada discutido pelo doutor em artes cênicas e 

professor da Universidade Federal de Uberlândia, Jarbas Ramos (2017, p. 2) como “[...] um 

corpo-espaço, atravessado, entrecruzado pelos elementos e saberes-fazeres que compõe o 

universo em que se encontra”. Este pesquisador trata o conceito a partir de reflexões da 
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experiência perfomativa do ritual congadeiro, entretanto, aponta que este pode ser ampliado 

para outras análises e observações de práticas rituais, especialmente aquelas ligadas ao corpo. 

Desta forma, remetendo à realidade estudada o termo corpo-encruzilhada mostra-se 

importante para a compreensão de que as referências que perpassam os saberes locais, muitas 

delas resultado de crenças e princípios repassadas entre as gerações, foram apreendidos e 

materializam-se nas concepções que marcam o corpo masculino, um conhecimento 

incorporado em um corpo. 

A terminologia corpo-encruzilhada pode ser compreendida como uma metáfora que 

elucida as representações simbólicas que se apresentam no corpo e pelo corpo, a exemplo da 

cruz que é formada nas costas dos homens quando estes abrem os braços. Esse símbolo, que 

segundo a interlocutora, é consubstancializado no corpo, pode ser considerado e 

compreendido como um símbolo de representação cultural.  

Diante deste viés religioso, a dimensão do gênero apresenta-se mais uma vez 

sinalizada neste outro significado do mito, mostrando o fato de que as mulheres em parte se 

encontram desprotegidas do encanto/possessão por não possuírem a representação do 

elemento sagrado e protetor em seus corpos: a cruz.  

Um aspecto interessante observado é que a relação de gênero se evidencia não apenas 

no ato do encantamento, mas também nos atos e ritos que envolvem o desencantamento. 

Simone Norberto, mestre em letras, ao estudar os mitos ribeirinhos em Nazaré (2006), afirma 

que esta versão do mito está intimamente relacionada a uma importante figura no contexto 

social da comunidade que são as rezadeiras. 

O ofício desses indivíduos é considerado um dom divino e está ligado ao bem estar da 

comunidade e à prevenção e cura de doenças por meio de rezas e de remédios naturais que são 

produzidos com plantas medicinais cultivadas nas comunidades. Essas(es) são as(os) 

guardiãs(ões) de saberes que são repassados de geração em geração, de modo que aqueles(as) 

que recebem esse dom possuem uma incumbência espiritual perante a comunidade em que 

vivem. 

Muito embora em Nazaré existam rezadores, em todos os relatos das mulheres que tive 

contato, não foram citados homens como responsáveis pelos desencantamentos, mas sim uma 

única mulher, Dona Joana
38

. Esta senhora que já viveu quase oito décadas reside em uma 

localidade próxima à Nazaré e é muito conhecida por todas as comunidades do Baixo Madeira 

                                                           
38

 Foi dada a esta senhora um nome fictício para preservar sua imagem. Não consegui contato com esta senhora, 

pois está fora da comunidade em que mora para tratamento de problemas saúde.  
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como alguém espiritualmente inspirada e que realiza curas de doenças e desencantamentos, 

como é apontado na dissertação de Norberto (2012).  

Em Nazaré é comum encontrar pessoas que se trataram com Dona Joana. Dependendo 

da seriedade e complexidade dos problemas de saúde ou encantamentos, as pessoas ficam 

internadas nas dependências da residência desta senhora sob seu cuidado. Segundo relatos de 

moradores(as) da comunidade que tiveram contato com ela, existe um local específico onde 

ela realiza os rituais e neste só podem adentrar ela e a pessoa que procura tratamento, por se 

tratar de um espaço sagrado. 

Rosendahl (1999) considera o espaço sagrado como um campo de forças e de valores 

que eleva o indivíduo religioso acima de si mesmo, transportando-o para um meio distinto 

daquele em que transcorre sua vida. Deste modo, o local onde são realizados os rituais de 

desencantamento e cura de doenças é considerado sagrado por representar um espaço em que 

a religiosidade se revela em experiências emocionais, mediante a ocorrência de fenômenos 

que se manifestam em relações sobrenaturais.  

Segundo uma das interlocutoras o desencantamento de Dona Joana é temporário, pois 

o encanto se desfaz apenas com o casamento. Caso as mulheres que foram possuídas pelo 

espírito do boto não se casem, a qualquer momento este pode incorporar novamente. Há 

relatos de que as mulheres que se casaram nunca mais enfrentaram problemas dessa ordem. 

No entanto, os marcadores de gênero permanecem presente em diversos aspectos que 

envolvem esta dimensão pouco conhecida do mito boto, demonstrando que os elementos 

míticos estão presentes e regulam o cotidiano das mulheres de Nazaré. 

O mito do boto, em suas duas versões, apresenta-se como importante na constituição 

da lugaridade das mulheres, demonstrando ser um elemento regulador do cotidiano das 

ribeirinhas. Há uma dimensão espacial e social que envolve a trama mítica, visto que o 

barranco do rio e o próprio rio não podem ser visitados enquanto essas estiverem no período 

menstrual, evidenciando uma restrição de acesso a determinados espaços.  

Atividades cotidianas que se desenvolvem neste espaço específico devem ser 

interrompidas por um período. A pesca, enquanto uma prática do cotidiano ribeirinho não 

pode ser realizada; a rotina de ir à beira do rio nos finais de tarde para esperar os barcos que 

vêm de Porto Velho trazendo mercadorias, pessoas da família, amigos(as) é interrompida; as 

idas à Porto Velho, principalmente em pequenas embarcações, para visitar parentes, ir ao(a) 

médico(a), fazer compras, são adiadas. 

A este respeito, confirmando a dimensão espacial que está intimamente ligada ao 

cotidiano das mulheres e ao mito do boto, uma das interlocutoras relatou que duas moças na 
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comunidade de Conceição da Galera estavam lavando roupa na beira do rio Madeira e o boto 

veio e “mexeu com elas”, mas nenhuma das duas deu atenção ao animal, no entanto, ao findar 

do dia o boto possuiu o corpo de uma das meninas, “a mais fraca de juízo”, de modo que 

foram necessários muitos homens para controlar a jovem.  

Ir ao rio ou à sua beira durante o ciclo menstrual significa arriscar sua integridade 

física e mental, pois os botos a todo instante oferecem perigo àquelas que se aventuram 

expondo-se ao encantamento. Há um espaço que não pode/deve ser acessado em determinado 

período do mês e esse é o do rio, aquele que é comandado pelos botos. As mulheres devem 

ficar restritas ao espaço privado, cumprindo suas atividades reprodutivas, privando-se de 

certas práticas de lazer que são comuns à vida que se vive na ribeira. 

Entretanto, foi possível identificar, diante dos relatos, que há mulheres, sobretudo as 

mais novas, que infringem os códigos de conduta estabelecidos na comunidade, indo à beira 

do rio durante o período de menstruação, não por terem deixado de se sentir amedrontadas em 

relação ao encanto do boto, mas porque essas preocupações quanto ao “resguardo”, segundo 

as interlocutoras, costumam ser mais observadas e respeitadas pelas mulheres de mais idade, 

pois anteriormente havia maior exigência e, inclusive, imposição das famílias quanto à 

necessidade de que os cuidados durante a menstruação fossem cumpridos rigorosamente.  

Diante de todos estes relatos ouvidos, o boto deixou de ser um animal comum e passou 

a representar uma ameaça a mim, à minha integridade física. Estabeleci um vínculo emocional 

com este animal que me convida a manter distância e a obedecer aos códigos de segurança 

que me foram repassados pelas ribeirinhas.  

Este mundo permeado por estas relações que estão intrinsecamente ligadas à questão 

mítica, não fazia parte do meu, enquanto mulher evangélica que foi criada desde criança na 

igreja, dentro de princípios cristãos que se contrapõe a muitas questões que foram suscitadas 

nos relatos das interlocutoras. Entretanto, fui intensamente marcada, na construção do 

feminino, pelas mulheres, pelas narrativas sobre o boto e pelo rio Madeira.  

Minha alteridade de urbana e cristã em relação às ribeirinhas tornou-se mais 

relativizada, menos distante, de modo que posso afirmar que compartilho alguns sentimentos 

com elas, sentimentos estes que perpassam pelas experiências do ser mulher na região 

amazônica, especialmente, nestas localidades próximas ao rio. 

Em uma manhã fui convidada, pelo filho da dona da pousada em que estava 

hospedada, para fazer um passeio no lago do Peixe Boi, lago este um tanto quanto atraente 

por suas águas calmas que espelham na flor de sua pele o céu azul, refletindo no matiz 

marrom da água a riqueza vegetal do bioma amazônico. Naquela ensolarada manhã, o doce e 
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penetrante canto dos pássaros foi responsável por romper o silêncio daquele ambiente tão 

bucólico e sereno, tornando-o misterioso. 

 

Figura 8 - Lago do Peixe Boi 

 
                  Foto: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2017. 

 

Embora o ambiente em sua composição natural apresentasse como característica 

marcante a tranquilidade, durante o passeio um sentimento de medo e mistério tomou conta 

daquele espaço, pois me lembrava a todo o momento das narrativas míticas do boto que havia 

ouvido na comunidade e, sentia verdadeiro pavor em pensar que a qualquer momento botos 

poderiam aparecer e saltar sobre a embarcação ou até mesmo nadar por baixo da voadeira 

esforçando-se para virá-la, como havia sido relatado pelas interlocutoras da pesquisa.  

No momento em que embarcávamos na voadeira para dar início ao passeio, 

verificamos entre as pesquisadoras se havia alguma entre nós que estava no período 

menstrual. Não havendo, nos sentimos menos inseguras para iniciar o percurso. Durante o 

passeio não vimos botos, confirmando o que ouvi na fala das mulheres. 

Essa vivência, por parte da pesquisadora, implica que se experimente as práticas 

sensitivas – falar, ouvir, chorar, ler, andar, tocar, cheirar, degustar, escrever, encontrar – além 

de estar junto com e nos lugares vividos pelas interlocutoras da pesquisa. Deste modo, como 

afirma Silva (2014, p. 43), “[...] esses são procedimentos que possibilitam a compreensão dos 

espaços [...], e do cotidiano como narrativas discursivas materializadoras da própria existência 

humana”. 

Ao analisar as questões levantadas, entendo que o rio Madeira, como um espaço 

líquido de venturas e desventuras, que abriga os botos em toda sua sobrenaturalidade, exerce 
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influência específica no cotidiano das mulheres de Nazaré, como um elemento que regula a 

espacialidade e atua ativamente na constituição do imaginário e, por conseguinte, na 

construção da identidade destes sujeitos. Deste modo, o significado identitário do ser 

ribeirinha nesta comunidade amazônica está fortemente permeado pela presença de certos 

animais, dos homens e das mulheres em sua relação com o do rio, como importante integrante 

do lugar em que estas mulheres construíram e estruturaram sua vida. 
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3 - A IDENTIDADE E O LUGAR: AS MULHERES RIBEIRINHAS E O RIO 

MADEIRA 

 

Figura 9 – Mulheres ribeirinhas de Nazaré 

 
    Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2012. 

 

 

 

A água esta, assim, na natureza e, a um só tempo, na cultura. Está nos mitos e na história. Está no dia e na noite, 

nas estações do ano: nas águas de janeiro, primeiras águas, nas águas de março, que fecham o verão, como canta 

Tom Jobim, nas águas outonais ou primaveris. 

Diegues – A imagem das águas 
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3.1 IDENTIDADE E LUGAR: CONCEITOS QUE SE ENTRELAÇAM 

 O conceito de identidade é discutido por um mosaico de autores de diversas áreas do 

saber – filosofia, antropologia, história, geografia, dentre outras – e estes propõem e discutem 

o termo a partir de visões que ora se complementam, ora se contradizem. E, esse emaranhado 

de ideias busca a resposta para os seguintes questionamentos: quem sou eu? Quem somos 

nós? O distanciamento entre eu e o Outro ou entre nós e os Outros, marca e torna evidentes 

características peculiares, ou seja, as características identitárias são marcadas pela diferença. 

 A diferença evidenciadora da identidade é encontrada na singularidade existente em 

um indivíduo ou em um coletivo em relação a outros. A identidade é sempre relacional, 

estabelecida por meio de uma marcação simbólica relativa a outras identidades. 

 Valter Carmo Cruz (2007), geógrafo, ao discutir a identidade e lutas sociais na 

Amazônia, afirma que a relação entre identidade e diferença, apresentando a diferença não 

apenas como resultado, mas como processo, um movimento incessante que é ativo e criador.  

Sendo assim, para este autor, “nestes termos, se inventaria a equação e a diferença passaria a 

ser o ponto original para se pensar a identidade [...]”. Desta forma, é possível compreender 

que a identidade é uma posição de sujeito construída de forma contrastiva, pois os processos 

de construção se dão na e pela diferença. 

 O corpo, por exemplo, pode ser visto como um marcador da diferença, uma vez que é 

envolvido, em várias perspectivas, no estabelecimento de fronteiras que definem o “nós” e os 

“outros”. Essa diferenciação biológica entre o corpo masculino e feminino que se fundamenta 

em uma perspectiva essencialista
39

,segundo Bourdieu (2014), é encarada como justificativa 

natural da diferença que é socialmente construída entre os gêneros. Esse diferencial 

anatômico, mas reelaborada socialmente, está na ordem de construção do mundo social como 

uma realidade que é sexuada. 

 Os papéis exercidos por homens e mulheres são estruturados por instituições e 

organizações sociais, a exemplos das instituições religiosas, educativas e a própria família, 

têm influência direta no comportamento e na identificação, isto porque ao se falar de 

identidade masculina e feminina – enquanto naturezas consideradas opostas – vêm à mente os 

papéis diferenciados atribuídos a cada um destes. Este determinismo histórico-cultural é que 

estrutura as funções sociais e reflete fundamentalmente na formação identitária dos 

indivíduos. 

                                                           
39

 A perspectiva essencialista fundamenta-se na história e na biologia e traz a concepção da constituição da 

identidade baseada em características fixas, que não possuem fluidez. 
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 Em Nazaré as funções exercidas por homens e mulheres estruturam-se mediante as 

concepções culturais que organizam a espacialidade e as relações na comunidade, de modo 

que às mulheres é atribuída a função reprodutiva e aos homens a produtiva. Elas se ocupam 

com as atividades domésticas, como será mencionado posteriormente, enquanto que os 

homens são responsáveis por prover o sustento da família, muito embora estas também se 

ocupem nas atividades agrícolas e pesquem para a subsistência.   

 A oposição binária entre homens e mulheres e entre masculino e feminino discutida 

por Scott (1995), em parte, se evidencia nos corpos, expressando os marcadores das 

diferenças identitárias. O corpo considerado como fronteira é crucial no processo de 

compreensão de como se estrutura a construção da identitária dos indivíduos a partir de um 

contexto relacional assinalado pela diferença.  

 A identidade é então reconhecida pela relação com o outro, relação esta que expressa o 

contrastivo, a lacuna, aquilo que não é, aquilo que não se apresenta, aquilo que inclui e exclui, 

somente dessa maneira ganha sentido e torna-se efetiva. 

 A identidade é um construto social, sendo formada da interação entre o indivíduo e a 

sociedade. É importante compreender que cada indivíduo possui particularidades, 

características individuais, que sofrem transformações a partir das relações e/ou contraste que 

os indivíduos estabelecem com o mundo exterior. Deste modo, é possível afirmar que a 

identidade preenche a lacuna que existe entre o exterior e o interior, tornando o ser humano 

unificado em relação aos lugares objetivos que ocupa no mundo social e cultural.   

 A condição biológica do ser humano traz algumas práticas aparentes universais, dentre 

elas o ato de se alimentar, dormir e reproduzir-se, porém tais práticas não chegam ao extremo 

de especificar o modo e nem em que condições estas ações devem ser realizadas e, são nestas 

“zonas indeterminadas” que, segundo o antropólogo Roberto Damatta, (2000) as 

singularidades afloram e a identidade se apresenta. 

 A partir deste entendimento e aproximando-se por outras vias com as ideias de Stuart 

Hall e DaMatta, é possível afirmar que a identidade não preexiste, mas é construída, sendo 

constituída por meio de elementos do todo social, podendo ser considerada como um 

construto sociocultural.  

 Compreender a identidade como um construto sociocultural conduz ao entendimento 

de que esta é formada ou formulada por meio da reelaboração de características advindas de 

elementos históricos, uma vez que determinados atributos identitários são repassadas de 

geração em geração. Por exemplo, o brasileiro tem a língua portuguesa como elemento que 

marca sua identidade e esta relaciona-se à construções estruturais que são de matrizes 



97 
 

 

africanas e ameríndias. Do mesmo modo existem outros campos sociais como religião, 

gastronomia, música, dança, dentre outros, que se relacionam a aspectos que marcaram a 

história um tanto quanto multicultural do Brasil, fazendo do brasileiro, um povo com 

características culturais e identitárias que os diferencia dos demais povos existentes no globo 

terrestre.  

 Na soma de traços históricos característicos é possível identificar uma sequência de 

aspectos que irão responder as perguntas apresentadas no início da seção: quem sou eu? Ou 

quem somos nós? A partir das respostas encontradas é possível identificar características 

particulares que evidenciarão a heterogeneidade cultural e identitária. 

 É necessário salientar que além dos elementos históricos existem outros que são 

considerados importantes na formação identitária de um indivíduo ou coletivo. Neste sentido, 

Castells (2018, p.22) afirma que “A construção de identidades vale-se da matéria-prima da 

história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 

por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso”. 

 Na comunidade pesquisada a construção da identidade de homens e mulheres remete à 

influência histórica de grupos indígenas e de nordestinos(as) – seringueiros(as) – que 

anteriormente ocuparam a região e contribuíram no que tange aos elementos identitários 

ligados à culinária – tapioca, farinha, mandioca – às danças – quadrilha e o boi-bumbá – aos 

mitos, ao linguajar e ao próprio fenótipo dos indivíduos.  

 Elisangela Menezes, socióloga e doutoranda em geografia – UNIR – relata em sua 

dissertação como surgiu Nazaré, de modo que é possível identificar a relação e a influência 

dos(as) seringueiros(as) na formação da comunidade: 

 

A comunidade de Nazaré era um antigo seringal chamado na época de Boca do 

Furo, era composto por 25 famílias e surgiu na década de 1940 após o fim do 

Segundo Ciclo da Borracha. Portando, a partir das antigas estruturas do seringal 

Boca do Furo em que havia o barracão e as tabernas onde os seringueiros pegavam 

os alimentos, foram se formando um pequeno vilarejo com estrutura comunitária 

[...]. 

 

 Todos estes campos sociais são processados por indivíduos, grupos que tendem a 

reorganizar o seu significado, relacionando-o a elementos socioculturais que estão arraigados 

na estrutura social, assim como no tempo e no espaço. Neste contexto, os(as) ribeirinhos(as) 

de Nazaré, reestruturam alguns elementos de acordo com as especificidades da região em que 

vivem, a exemplo do boi bumbá, que na comunidade recebe a denominação de Boi 
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Curumim
40

, que se apresenta no Festival Cultural e durante o espetáculo, é possível identificar 

que as letras das músicas que estruturam a “brincadeira”
41

, estão relacionadas em grande 

medida à floresta e ao rio Madeira, elementos estes que estão vinculados ao cotidiano dos 

indivíduos que vivem na localidade. 

 A cultura também está intimamente atrelada à identidade, uma vez que fornece aos 

indivíduos as características identitárias a partir das heranças históricas, de forma que o modo 

de vida e de ver o mundo, os comportamentos sociais, posturas corporais, são produtos de 

uma herança cultural.   

 Neste contexto, o sociólogo Roque de Barros Laraia (2009, p.68) que tem se dedicado 

a estudar questões relacionadas à cultura e à sociedades indígenas, afirma que o resultado da 

operação de determinada cultura se expressa no fato de que “[...] culturas diferentes podem 

ser facilmente identificadas por uma série de características, tais como o modo de vestir, 

caminhar, comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais 

imediata observação empírica”. No entanto, é difícil manter esses aspectos – vestir, caminhar, 

comer – de maneira uniforme num mundo globalizado? Os grupos sociais procuram manter e 

mantêm determinados “traços” ou práticas culturais que consideram como próprias. 

 Em Nazaré essa questão é evidente quando se observa que as características da 

culinária local são conservadas e valorizadas entre os membros da comunidade, o açaí – sem 

adição de açúcar – servido com a farinha de tapioca; o peixe assado, frito e cozido fazendo 

parte da alimentação diária; a farinha, muito utilizada nas refeições. As horas de caminhada 

nas matas para caçar e os momentos dedicadas à pesca para a subsistência familiar, o tempo 

dedicado à ir à beira do rio, geralmente nos finais de tarde, para encontrar e conversar com 

familiares e colegas, também se configuram como práticas culturais na comunidade. 

 Em 2012 quando tive a oportunidade de conversar com uma adolescente sobre a vida 

na comunidade, questionei-a se sentia vontade de morar em Porto Velho e ela respondeu que 

não, afirmando que a cidade é muito barulhenta e oferece muitos perigos, questão estas que a 

incomodavam, pelo fato de que ao visitar essa cidade ela se sentia presa em casa – ficava na 

casa de familiares – ao contrário do que acontece em Nazaré, onde se encontrava
42

 

diariamente com os(as) amigos(as) para brincar e conversar no final da tarde e início da noite. 

Os relacionamentos mais próximos entre as pessoas, caracterizado pelos elos de amizade, 

companheirismo e familiaridade caracterizam também à vida local.   

                                                           
40

 Recebe essa denominação, pois a palavra curumim significa “menino” em tupi e a maior parte dos(as) 

participantes desta importante expressão cultural de Nazaré são crianças.  
41

 Os(as) participantes utilizam o termo brincar para designar o ato de participar das danças do boi. 
42

 Atualmente a jovem está estudando fora da comunidade. 
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 Diante do apresentado compreende-se que a cultura pode ser vista ou exemplificada 

em traços – mas não reduzida a eles – que unem pessoas, mas em certa medida também 

evidenciam a alteridade. DaMatta (2011), ao considerar que a marca na maneira de viver de 

um grupo ou de uma sociedade revela-se pela cultura, discute que esta traduz de modo 

específico a diferença entre o nós e os outros, sendo uma importante ferramenta para 

compreender as diferenças entre homens e mulheres, bem como entre as sociedades. 

 Cada indivíduo, grupo e sociedade busca fora e, sobretudo, dentro de si mesma as 

fontes de identidade. As fantasias, os mitos, os ritos, a crença, são atributos culturais que 

trazem significados para o existir/ser no mundo.  

 De acordo com Castells (2018, p.22), compreende-se por identidade “[...] um processo 

de construção de significados com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados [...]”. Desta forma, a identidade pode ser entendida como 

fonte de significado e experiência de um grupo social. 

 Entendo que os significados são uma identificação simbólica que é incorporada por 

um indivíduo ou grupo e reflete na ação prática destes. Sendo assim, a construção social da 

identidade resulta de momentos históricos específicos que estão diretamente ligados com o 

modo de pensar e agir e, por conseguinte, estruturam e ordenam as significações dadas ao 

mundo social e à sua existência e atuação.  

 O fato de entender que a identidade é construída por meio da interação do ser humano 

com o espaço em que vive e, esta interação passa necessariamente por um diálogo com o 

passado em que há a incorporação de elementos histórico-culturais à identidade individual e 

coletiva, traz a discussão a globalização como um problema central, uma vez que esta 

proporciona a conexão de lugares e pessoas provocando uma tensão entre a homogeneidade e 

a heterogeneidade cultural. 

 Na comunidade estudada, como mencionado, é possível identificar concepções 

culturais que advém da cultura indígena e nordestina, grupos estes que marcaram/marcam a 

história do espaço amazônico, entretanto, essas marcas são perpassadas por novos elementos 

que surgem como dispositivos que podem trazer transformações ao universo ribeirinho, 

remetendo-o a um contexto global, a exemplo da inserção de aparelhos celulares, 

principalmente entre os(as) jovens e adolescentes. Em 2011, quando cheguei na comunidade, 

identifiquei a existência de telefones fixos em algumas residências, no entanto ao retornar 

para desenvolver a pesquisa de doutorado em 2015, observei que parte considerável da 

juventude possui smartphones, utilizados principalmente para jogos, bem como para escutar 
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música, como eles(as) mesmo afirmaram nas conversas realizadas no decorrer das andanças 

pela localidade. 

 Pelo fato de que em Nazaré não há internet – o administrador local mencionou que há 

projetos para adquirir uma antena de internet – com exceção da escola estadual, os telefones 

celulares são utilizados como instrumentos para a socialização dos(as) jovens, pois é comum 

ver quese reúnem para ouvir música e compartilham os aparelhos entre os que não o tem, 

possibilitam que este grupo também posso acessar aos jogos. Observei que muitos(as) 

deles(as) possuem redes sociais – facebook – conectando-se a esta quando vão até Porto 

Velho, todavia, em uma tarde de conversa com vários(as) adolescentes, homens e mulheres, 

na varanda de uma casa da comunidade, foram questionados(as) sobre a possível falta e/ou 

necessidade que, porventura, sentiam do acesso à internet para conexão do celular às redes 

sociais, eles(as) afirmaram que não sentem falta/necessidade na comunidade, pois quando vão 

à Porto Velho conseguem atualizar as redes e baixar as músicas que desejam ouvir – 

geralmente escutam o forró, tecnobrega e sertanejo. 

 Neste sentido Appadurai (1994) corrobora esta discussão quando argumenta que os 

discursos que defendem o pressuposto da homogeneização estão amparados na premissa da 

“americanização” e da “commoditização”. Mas, o autor defende que a globalização da cultura 

não remete diretamente à homogeneização, mesmo que envolva a utilização de uma série de 

instrumentos de homogeneização, pois estes são absorvidos no local e então repatriados com 

diálogos heterogêneos. 

 Ao discutir o lugar no mundo globalizado, Carlos (2007) argumenta que os elementos 

mundiais que existem no local, tendem a redefinir seu conteúdo, porém não anulam suas 

particularidades. O lugar se apresenta enquanto “ponto de articulação” entre os elementos 

globalizados e o local como especificidade concreta.  

 Embora haja uma redefinição dos elementos culturais, dada a inteiração das mais 

diversas partes do mundo, proporcionada pela Revolução Técnico-Científica Informacional
43

, 

que conectou o mundo em redes através do advento da internet, as peculiaridades estão vivas 

e permitem a diferenciação em contraposição à homogeneização. 

 Neste contexto de globalização é possível verificar que os indivíduos têm cada vez 

mais necessidade de afirmar sua cultura como forma de resistência e reconhecimento 

identitário. Percebe-se atualmente um verdadeiro fascínio pelo diferente, por aquilo que é 

                                                           
43

 Segundo Milton Santos, o meio técnico-científico-informacional é o meio geográfico do período atual, onde os 

objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se servem de uma técnica 

informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas modalidades e 

às diversas etapas da produção. (2006, p. 157). 
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local, o que é peculiar, fato que de acordo com Cruz (2007) tem se expressado por meio do 

revigoramento de nacionalismo, regionalismos e fundamentalismos das mais diversas ordens. 

 O grupo musical Minhas Raízes, composto por crianças, jovens e adultos, assume 

importante papel no cenário local quanto à valorização da cultura ribeirinha. As atividades 

culturais realizadas pelo grupo na comunidade e fora dela
44

 representam uma forma de 

reconhecimento identitário, na medida em que reforçam as relações sociais, culturais e 

simbólicas estabelecidas no/com o espaço. 

 Além das apresentações que envolvem músicas – com letras que retratam o cotidiano 

ribeirinho – e danças, o grupo também realiza oficinas para a fabricação do que eles(as) 

denominaram de “bioinstrumentos”, produzidos com produtos da floresta, como: galhos 

secos, cipós, coco e demais materiais. Essa vertente ambiental/ecológica também está nas 

letras das canções que são compostas por membros do grupo, como uma maneira de 

valorização e promoção de ações que visem à conservação ambiental. 

 Segundo Porto-Gonçalves (2018, p.54), na Amazônia, situada no interior de países 

periféricos no “sistema mundo capitalista moderno-colonial”, os limites de uma ciência que se 

fundamenta como tecnologia para a dominação da natureza, se faz sentir de forma radical, 

submetendo a região ao tempo da globalização finaneira-industrial. É neste contexto 

globalizado em que há a inserção de elementos exógenos ao espaço ribeirinho e que, em 

muitos casos causam estranhamento e impactos socioambientais, a exemplo da Usina 

Hidrelétrica de Santo Antônio
45

que foi instalada no Rio Madeira, que a comunidade ribeirinha 

de Nazaré, por meio de ações do Grupo Minhas Raízes – eventos culturais, músicas de cunho 

crítico a estas modificações oriundas de princípios que fogem a lógica da localidade – tem 

buscado afirmar a cultura e identidade ribeirinha em sua relação de afeto com a floresta e com 

o rio como forma de oposição e resistência as transformações em curso. 

A necessidade de reafirmação identitária está, em parte, relacionada ao temor que 

certas sociedades possuem em relação à aceleração das transformações culturais causadas pela 

interação cada vez mais intensa e imediata da população global e dos mecanismos de 

homogeneização – mídia, armamentos, vestuário, linguagem hegemônica. Entretanto, é 

preciso considerar que vários grupos e sociedades têm experimentado as mudanças advindas 

das transformações contemporâneas, não aprisionando-se em seguir fielmente os modelos do 

                                                           
44

 O grupo musical tem ganhado proeminência no cenário local, sendo convidado para participar de diversas 

atividades culturais que acontecem em Porto Velho. 
45

 Essa questão será abordada no próximo tópico da seção. 
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passado, mas tal experiência vem atrelada ao ato de remodelamento e reinterpretação a partir 

de elementos culturais e identitários que lhes são próprios. 

Durante a pesquisa foi possível identificar mudanças em curso na comunidade, a 

exemplo dos smartphones que a população jovem tem feito uso, como mencionado 

anteriormente e a abertura da comunidade para o desenvolvimento do turismo, com a 

instalação de pousadas que remetem a identidade arquitetônica local – construídas em 

madeira e sob palafitas – de modo que a cultura, o espaço ribeirinho e a culinária local são os 

elementos atrativos da localidade. Os(as) turistas que visitam a comunidade têm a 

oportunidade de ouvir as narrativas míticas e o contos disseminados entre a população 

ribeirinha, que são contados por moradores antigos da comunidade, como forma de conhecer 

as especificidades deste espaço. 

O fato de contar e recontar os contos, as histórias e estórias locais é uma forma de 

trazer para o universo dos(as) turistas, geralmente urbanos(as), de Porto Velho, a memória 

coletiva das pessoas que vivem neste espaço, reafirmando a identidade ribeirinha que perpassa 

por esses campos sociais, voltados as narrativas míticas, “causos” e contos que tem o meio 

ambiente natural e aqueles(as) que ali convivem como elemento central.  

Castells (2018), afirma que quando as redes diluem o tempo e o espaço, os indivíduos 

tendem a se prender a espaços físicos, recorrendo sempre a memória histórica e coletiva, 

como fontes específicas de identidade que consistem em uma reação de defesa que vai de 

encontro as condições que têm sido impostas por essa “desordem global”. 

É importante compreender que as transformações identitárias de um indivíduo ou 

coletivo não advêm unicamente do fenômeno da globalização, a história é dinâmica, a cultura 

é dinâmica e a identidade como fruto destes elementos não poderia ser diferente. Stuart Hall 

(2011) apresenta três concepções de identidade, sendo as concepções do sujeito do 

iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno; o primeiro de acordo com o autor era 

unificado e o seu centro consistia num núcleo interior que permanecia sem mudança ao longo 

da vida; no sujeito sociológico emerge a complexidade do mundo moderno e o sujeito não se 

apresenta mais como autônomo, mas sim com um ser que necessita da interação com a 

sociedade; no sujeito pós-moderno a identidade torna-se móvel, sendo constantemente 

transformada, de forma que o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos. 

 A identidade é resultado de uma construção social dada da interação do indivíduo com 

a sociedade, remetendo diretamente à ideia de transformação, pois de fato ao longo do 

caminhar histórico do indivíduo ela se metamorfoseia, a partir de movimentos de reinvenção, 

reinterpretação e, até mesmo inovação de determinadas características.  
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  Em cada indivíduo há identidades que se complementam e se contradizem e tais 

características afloram de acordo com contextos sociais específicos. Desta forma, um único 

indivíduo possui várias identidades que se articulam em uma rede e são ativadas em 

determinadas situações de interação social por meio de um processo dinâmico, possibilitando 

uma multiplicidade de formas de identificação, ou seja, são fragmentadas e complexas em 

virtude dos vários papéis sociais e culturais que são assumidos pelo ser humano, bem como 

das forças que condicionam o sujeito. 

 É neste contexto que Maura Penna (1992, p. 56), doutora em linguística e professora 

da Universidade Federal da Paraíba, argumenta que “Diante dessa dinâmica de articulação de 

identidades sociais diferenciadas, é preciso abandonar qualquer enfoque da identidade que a 

conceba necessariamente como monolítica, única ou estável, ou ainda como dotada de 

existência própria”. Por exemplo, um indivíduo pode ter várias identidades determinadas por 

dimensões específicas: mulher, ribeirinha, agricultora, mãe, esposa, vizinha, brasileira, 

rondoniense, porto-velhense
46

. 

 Como apresentado, a identidade pode ser encontrada em múltiplas formas em um 

único indivíduo e, alguns autores (PENNA, 1992; ALMEIDA, 2005; CASTELLS, 2018), 

apresentam diferenciações para identidade.  Estes(as) autores(as) listam e abordam as 

seguintes classificações para identidade: identidade cultural, territorial, pela vivência, de 

autoatribuição, patrimonial, histórica, em movimento, das trincheiras, de projeto, de 

resistência.  

 Estas adjetivações, quanto às diferenciações de identidade, apresentadas pelos(as) 

autores(as) mencionados(as) são importantes para tornar evidente determinados aspectos 

identitários de um indivíduo ou coletivo, demonstrando a capacidade que o ser humano tem 

de construir, bem como articular esta multiplicidade de formas de identificação.  

 O ser humano estabelece fortes vínculos com determinados lugares.  Mesmo que este 

não seja o seu de nascimento tais vínculos ao longo do tempo irão se solidificando, por meio 

da aproximação da linguagem, das práticas culturais e dos grupos que ali vivem. E, como 

consequência absorvem características que serão incorporadas a sua identidade, evidenciando 

o dinamismo identitário. 

 Em Nazaré conversei com mulheres que não nasceram na comunidade, sendo oriundas 

do espaço urbano – Porto Velho e cidades do Acre – no entanto, uma delas, especificamente, 

durante a entrevista afirmou que não consegue se ver morando em outra localidade, nem 
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 Indivíduo que nasce no Município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. 
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distante do rio, pois, segundo ela, criou vínculos de proximidade e afetividade com aquele 

espaço.  

 Verifica-se, portanto, que há uma estreita relação entre identidade e lugar, uma vez 

que no lugar os sentimentos de pertencimento afloram-se, tornando-se importantes 

componentes identitários de um indivíduo ou coletivo.  

 De acordo com a geógrafa Maria Geralda de Almeida (2013, p. 47), com a virada 

cultural, nos anos 1970, na ciência geográfica as correntes da fenomenologia e do 

existencialismo recuperaram o conceito de lugar como objeto de análise da geografia. A partir 

desta nova leitura esse conceito passou a ser compreendido “[...] pela existência de cada 

indivíduo, pela valorização social que lhe é atribuída, pelo espaço vivido”. 

 Na abordagem cultural-humanista o lugar para além de um termo que expressa 

localização é compreendido, de acordo com o geógrafo Werther Holzer, como a: 

 

[...] experiência intersubjetiva do espaço [...] em seus fundamentos, quais sejam, 

distâncias e direções a serem vencidas, fisicamente ou na imaginação, sobre um 

determinado suporte que podemos chamar de ‘espaço geográfico’, constituindo-se a 

partir das vivências cotidianas um centro de significados [...] ( 2012, p. 282). 

  

 Este sentido atribuído ao lugar volta-se à compreensão do envolvimento do ser 

humano com a terra enquanto repositório de elementos físicos e sociais, com especial atenção 

à cultura e à experiência. Deste modo, Yi-Fu Tuan, fundamentado em Bachelard, utilizou a 

expressão “topofilia” para exprimir este envolvimento. 

 O lugar é compreendido como um espaço limitado, ou seja, “espaço fechado e 

humanizado” (TUAN, 1983, p. 61), na medida em que é sinalizado como um centro de 

valores que se estabelece alicerçado na experiência humana. A identidade do lugar é resultado 

das intenções e experiências intersubjetivas, que se dão por meio da familiaridade que se 

estabelece e se aprofunda por meio da vivência e da experiência que, por conseguinte, implica 

em um conhecimento detalhado do lugar, e na constituição de um centro de significados.  

 As experiências vivenciadas no local de habitação, de trabalho, lazer, estudo, implicam 

na criação do sentimento de familiaridade, transformando o espaço em lugar.  Os papeis 

sociais assumidos pelo indivíduo são responsáveis por promover as experiências cotidianas e 

estas, por sua vez, estão associadas a lugares específicos, refletindo relações complexas que 

resultam de tensões existentes entre o particular e o universal. 

 Para Dardel (2015, p.29), o lugar proporciona segurança, uma vez que é o suporte para 

o ser humano “[...] assentar o ser”, é onde este erige suas obras e, aquilo que estava na 

consciência é transformado se consubstancia, dando sentido a existência do ser na terra.  
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 Este autor pensa o lugar como expressão de “geograficidade”, representando o sentido 

íntimo e profundo do ser humano com a Terra, não sendo somente um cenário que precisa ser 

explicado na amplitude da estrutura espacial, mas sim uma realidade que deve ser 

compreendida a partir das experiências vivenciadas pelos seres humanos, visto que são estes 

que lhe dão significado. O lugar é um centro de significados, como indica Holzer (2012) um 

pulsante de vida que, a partir de um contexto humano específico, tornar-se um conjunto 

complexo e simbólico. 

 Pelo olhar fenomenológico, o lugar é entendido como a base da existência humana, é 

onde o ser humano estabelece suas relações mais íntimas com o meio e com as pessoas que o 

cercam e, destas relações de intimidade surge o sentimento de pertencimento àquele local, 

sendo a pertença fator preponderante para incorporação de características do lugar a 

identidade do indivíduo. 

 O lugar é um espaço de desenvolvimento da intersubjetividade e pode ser 

compreendido a partir de uma perspectiva que leve em conta dimensões concretas, ambientais 

e territoriais. Deste modo, o espaço pode ser considerado de natureza abstrata, enquanto que o 

lugar de natureza concreta e, é desta concretude que advém a valorização do lugar.  

 Esse reconhecimento apreciativo que permeia a ideia de lugar enquanto espaço que é 

simbolicamente delimitado, está estreitamente ligado às experiências dos seres humanos que 

se consubstanciam por meio da imaginação e dos significados que se organizam em torno de 

profundos sentimentos de intimidade. 

 O lugar em sua concretude adquire identidade mediante diversas dimensões espaciais 

vinculadas a localização, orientação e direção. Os vínculos estabelecidos com este ambiente 

sociofísico estão ligados à práticas culturais, sociais e simbólicas, pois são as características 

identitárias que o definem como singular, dando a este sentido simbólico e existencial. 

 O entendimento do lugar como segurança, como mencionado, remete à metáfora da 

concha apresentada por Gaston Bachelard (1984). No livro “A poética do espaço”, o autor 

apresenta a imagem da concha para retratar a morada, a toca, o invólucro, imagens estas que 

ilustram intimidade e aconchego, características estas atribuídas ao lugar. Este é considerado 

um microcosmo, onde cada ser humano estabelece sua relação com o mundo e, o mundo 

relaciona-se como este. 

 Os aspectos físicos, tanto aqueles diretamente relacionados ao meio natural, como 

aqueles resultantes da ação humana, bem como os elementos simbólico-culturais e as 

sensações emotivas, dão forma ao lugar, trazendo para o mesmo um significado único em 

relação a qualquer outro. Essas sensações peculiares só podem ser experimentadas por 
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pessoas que possuam vínculo identitário com o lugar, caso contrário este será um espaço sem 

sentido, ou como afirma Relph (2014) poderá ser considerado um “não-lugar”
47

. 

 Em algumas abordagens o lugar é associado à casa, no sentido de lar, pois representa o 

núcleo que expressa de forma mais apropriada a ideia deste conceito. O lar é associado ao 

lugar, pois no lar são tecidas as primeiras e, na maioria dos casos, mais fortes relações 

interpessoais, é lá onde o ser se sente protegido e, é onde se dão as primeiras experiências 

cotidianas. 

 Neste sentido, Bachelard (1984), com um capítulo intitulado “A casa. Do porão ao 

Sótão. O sentido da Cabana”, representa a casa como uma forma física e simbólica que traz a 

imagem de intimidade, o autor aponta que “[...] a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como 

se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em 

toda a acepção do termo”.  

 Tuan (1983, p.152), ao refletir sobre as experiências íntimas dos seres humanos com o 

lugar, afirma que “A própria casa parece mais íntima no inverno que no verão. O inverno nos 

lembra de nossa vulnerabilidade e define o lar como refúgio”. Para o autor, essa afeição pelo 

lar deve-se, em parte, ao resultado das experiências de intimidade neste ambiente 

aconchegante. 

 Ressalto que em Nazaré as casas recebem o sentido de espaço privado, de intimidade, 

espaço em que, por meio do convívio diário, os laços familiares se fortalecem. No entanto, 

por conta da relação e proximidade com o rio Madeira, há certa vulnerabilidade, momentos 

em que as famílias se deparam com situações que demandam um reordenamento espacial das 

residências, a exemplo da adolescente que mencionou que o rio estava “levando sua casa”, 

como citado anteriormente.  

 Relph em seu livro Place and placelessness (1976) também apresenta o lar com este 

sentido de intimidade, ambiente particular. Mas, em seu artigo “Reflexões sobre a 

emergência, aspectos e essência de lugar” traduzido no Brasil em 2012, o autor afirma que 

atualmente sua compreensão de lar muito mais complexa do que havia apresentado em seu 

livro. Embasado em Jeff Malpas
48

, Relph entende que o lar também pode associar-se a 

qualquer parte, desde que haja um enraizamento num lugar e que este apresente 

concomitantemente características de familiaridade e significado.   
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 O termo original utilizado por Relph é Placelessness. 
48

 Jeff Malpas é autor do livro intitulado Heidegger’s Topology: being, place, world, utilizado como referência 

por Relph em seu artigo.  
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 A partir deste novo olhar para o lar, é possível compreender que o autor apresenta o 

lugar não mais delimitado, com rígidas formas físicas, mas o evidencia como “[...] foco das 

intensas experiências, é ao mesmo tempo sem limites”. 

 Os autores que apresentam a casa como cerne, ou seja, como substrato do lugar, o 

fazem também para elucidar seu principal sentido e, encontraram no espaço do lar uma forma 

de tornar claro esse significado de “concha protetora” (BACHELARD, 1984). A casa no 

sentido material é fixa, somos nós, seres humanos que em nossos corpos, percorremos 

caminhos e criamos trajetórias de vida que dão mobilidade e fluidez e sentido ao lugar. 

 É necessário compreender o lugar também como sendo móvel, uma vez que as 

barreiras físicas limitam sua compreensão, haja vista que seu sentido direciona-se para a 

experiência cotidiana e esta se abre para aquilo que se encontra no exterior do microcosmo. 

 Embora o lugar apresente mais restrito e específico em relação ao espaço, ponderando, 

portanto a definição de lugar como “espaço fechado” apresentada por Tuan (1983), 

compreendo que o lugar é parte de um todo que está em permanente conexão. Neste sentido, 

correlaciono mais uma vez Tuan a Relph (2012, p. 31) quando este diz que “O que acontece 

aqui, neste lugar, é parte de um processo em que o mundo inteiro está de alguma forma 

implicado”. 

 A perspectiva que concebe o lugar como estático, prejudica a reflexão sobre seu 

sentido na contemporaneidade, como fluido, incerto, móvel e metamorfoseante. Mesmo que 

este termo esteja indubitavelmente ligado à experiência, ao simbólico, essa conectividade com 

aquilo que é exterior não deve ser ignorada, visto que o contexto globalizado é caracterizado 

pela mobilidade, de forma que os limites são ultrapassados e a experiência cotidiana se abre 

para o mundo. Sendo assim, considera-se que é por meio do lugar que o ser humano se 

relaciona com o mundo, com o macrocosmo. 

 As práticas culturais associadas ao espaço social se consubstanciam e constituem o 

lugar, como outrora mencionado, assim devemos compreendê-lo como dinâmico, mas sem 

deixar de considerar as esferas de proteção que o circundam e os sentidos vivenciados pelo 

indivíduo na contemporaneidade. 

 A experiência cotidiana promove os sentimentos de afeição pelo lugar, desse modo 

para entender melhor esta inclinação afetiva, Bachelard, também no livro “A poética do 

espaço” propõe o termo “topofilia”, que mais adiante vai ser estudado e discutido de forma 

aprofundada por Yi-Fu Tuan. Para o autor (2012, p.19) topofilia “[...] é o elo afetivo entre a 

pessoa e o lugar ou ambiente físico”. O termo vincula-se a intimidade estabelecida com os 

elementos presentes no ambiente. 
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 O sentimento topofílico está relacionado a um vínculo físico e emocional do lugar, no 

sentido de que este é um “repositório de lembranças” que gera familiaridade e, por 

conseguinte, afeição. Neste contexto, Tuan (2012) afirma que “A consciência do passado é 

um elemento importante no amor pelo lugar”, uma vez que evoca as raízes do indivíduo, 

raízes estas responsáveis por características relevantes em sua formação identitária. 

 A topofilia, enquanto conceito radicado na experiência da pessoa com o lugar reflete 

as formas pelas quais o ser humano se relaciona e responde ao meio, seja por apreciação 

visual, contato corporal e/ou por sentimentos de familiaridade ancorados substancialmente em 

elementos históricos. 

 Essa consciência do passado é um importante componente na construção da afeição 

pelo lugar, visto que o conjunto de lembranças e a memória de um indivíduo ou coletivo 

reforça os laços identitários e afetivos. Por exemplo, dois brasileiros ao se encontrarem 

ocasionalmente na Austrália, estabelecerão um elo a partir de elementos que expressam uma 

história em comum, bem como por componentes culturais que são compartilhados, 

conectando-os a um lugar comum, seja ele a mesma cidade, o estado ou apenas o mesmo país. 

 Neste sentido, Castells (2018), afirma que a construção da identidade é fornecida, 

dentre outros fatores, pela memória coletiva, ou seja, a identificação do ser individual e/ou 

coletivo perpassa por uma íntima relação com um lugar específico, ligação emocional 

materializada pelo sentimento de pertença.  

 A identidade territorial é uma âncora relevante de pertencimento, visto que as 

experiências vividas e compartilhadas que estão na memória coletiva fornecessem 

informações que, por sua vez, transformam-se em mecanismos que são responsáveis pelo 

processo de construção identitária. 

 Neste sentido, Bachelard (1984) afirma que as lembranças são mais sólidas quanto 

mais bem espacializadas estiverem. Para este autor, mesmo que o passado seja estranho ao 

presente, devido a sucessivas mudanças no trajeto da vida, em nossos “sonhos noturnos” 

voltamos recorrentemente a estes lugares. 

 Os “espaços de intimidade” apresentados e discutidos por Bachelard referem-se aos 

lugares da lembrança, àqueles repositórios de esperança pelos quais fomos e ainda somos 

constantemente atraídos. Esses são essencialmente marcados pelo sentimento topofílico que 

revela a íntima relação do ser humano com os lugares que promovem a vida. 

 As observações e conversas com as mulheres em Nazaré possibilitaram a identificação 

de locais que são considerados “espaços de intimidade” para elas, sendo eles: a casa, como 

mencionado anteriormente, como um local onde os vínculos familiares são estreitados 
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mediante o convívio; a beira do rio, espaço onde cotidianamente estas se encontram, nos 

finais de tarde, para conversar; a igreja, para um grupo de mulheres, que se reúnem para 

práticas religiosas, sendo que algumas delas são consideradas figuras de liderança na 

localidade.   

 No entanto, estudar o lugar é propor entender a ligação deste conceito com as questões 

identitárias de um indivíduo ou um grupo, pois o ser humano o preenche, atribuindo 

significados que o posiciona no mundo. Segundo Eduardo Marandola Jr. (2012, p.228), é pelo 

lugar que nos identificamos, “[...] constituindo assim a base de nossa existência no mundo”. É 

no lugar do encontro, da memória, das lembranças, do pertencimento, que nossa identidade se 

constitui como repositório de experiência que dão sentido nosso ser/estar no mundo. 

 O lugar, com seu caráter subjetivo e simbólico possui um sentido operante no 

referencial identitário de um individuo ou coletivo social, pois a apropriação e reconfiguração, 

por estes próprios, dos elementos que o compõem tornam-se referência na construção do ser 

no espaço. 

 A comunidade de Nazaré configura-se, espacial e socialmente, mediante a apropriação 

dos elementos naturais que a compõe, o rio e a floresta, sendo estes intimamente relacionados 

às práticas culturais na localidade, tornando-se importantes na identificação pessoal e coletiva 

– como será tratado, especificamente em relação às mulheres, no último tópico desta seção – 

caracterizando o viver, o cotidiano e o ser/existir neste espaço que para eles(as) é considerado 

o lugar onde a vida acontece, permeada por relações de solidariedade, de afeto, de 

companheirismo, de poder e de conflitos políticos, familiares e sociais.   

 O ser humano ao apropriar-se do espaço transformando-o em seu lugar, interage 

dialeticamente com os elementos sociofísicos, resultando em uma transformação mútua. 

Entendo que os sujeitos agem sobre o meio alterando-o em um processo dinâmico e 

interativo, porém essa inserção não é unilateral, visto que à medida que deixam suas marcas, 

também são marcados. 

 Esta interação que produz marcações materiais e simbólicas no lugar e também nos 

indivíduos, externaliza os fortes vínculos de vivência que constituem histórias pessoais e 

coletivas. As rugosidades existentes no espaço, transformam-no em lugar à medida que têm 

um sentido histórico e relaciona-se estreitamente com um grupo, fornecendo subsídios para 

que este se identifique e seja identificado. 

 O universo de significados que permeia o lugar é resultado de um processo de 

apropriação que reflete no fato de o sujeito sentir que de alguma forma está ligado ao lugar, 

que lhe pertence, e que, portanto, pode estruturá-lo à sua maneira. Este sentimento de domínio 
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pode ser entendido por meio de dois sentidos que se complementam, sendo o primeiro voltado 

à necessidade de estabelecer, fixando numa fração do espaço e o segundo remete-se ao desejo 

de estruturar suas relações sociais, suprindo a necessidade de pertença e identificação. 

 Com apoio nas reflexões realizadas por Relph (2012), é possível compreender que o 

lugar é onde o ser humano assenta-se física e emocionalmente, criando laços afetivos, o que 

sugere uma intensa associação e pertencimento. A pertença constitui-se como um processo 

social que vai sendo estruturado conforme o estreitar dos vínculos de familiaridade 

estabelecidos entre o indivíduo ou coletivo e o lugar. 

 O binômio lugaridade-identidade expressa à qualidade do lugar, no sentido mais 

amplo do pertencimento, do encontro do ser humano com a Terra em sua acepção material, 

mas também apresenta relação com aquilo que intenciona a imaginação, a vontade e os 

sonhos que são gerados e que se movimentam no entalhe da vida, promovendo uma 

experiência que propicia o enraizamento.  

 Deste modo, o pertencimento associado a um lugar é um importante componente 

formador de identidades individuais e coletivas, pois a interação simbólica existente traz 

como implicação uma relação dialógica que assinala nos corpos e na mente marcas 

identitárias como elementos materiais e subjetivos que norteiam o ser/estar no espaço. 

 Entretanto, diante das considerações ora apresentadas, buscarei no próximo tópico 

deste capítulo, refletir sobre as mulheres ribeirinhas de Nazaré e a relação que estas 

estabelecem com rio Madeira como importante componente do lugar e fonte de significados 

que traz influência direta a formação identitária destas.  

  

3.2 O RIO MADEIRA EM SEU FLUXO E REFLUXO: A ENCHENTE DE 2014 PARA A 

COMUNIDADE DE NAZARÉ 

As comunidades ribeirinhas organizam o seu modo de vida de acordo com o 

movimento das vazantes e das cheias. As estratégias de sobrevivência dos(as) ribeirinhos(as) 

não estão baseadas apenas na terra como elemento físico que propicia o subsídio material para 

família, mas também na água com fonte de sustento e receptáculo de vida. 

Há um primado social dos rios amazônicos que estão na base da identidade do ser 

ribeirinho(a) nesta região, o ser “beradeiro(a)” – termo local – traz na própria palavra o 

significado de ser morador(a) da beira, aquele(a) que reside em área de várzea. 

Klondy Agra (2015), doutora em Geografia, ao estudar comunidades ribeirinhas 

amazônicas, faz a seguinte afirmação:  
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[...] os sentidos desses seres humanos amazônicos, além de dar à água um espaço 

privilegiado, também permitem, por meio de suas memórias e sua identidade, 

apreciar o seu mundo vivido e fazer do espaço de vivência cercado de água o seu 

lugar (AGRA, 2015, p.187).  

 

O rio é um elemento presente na configuração dos sujeitos e no tecido social destas 

comunidades, tornando o espaço ribeirinho diferenciado em relação aos demais que estão 

situados no espaço rural, pois configura-se de modo distinto, devido às formas de apropriação 

e utilização do espaço e dos recursos que o compõem. Há um caráter eminentemente social do 

sistema hidrográfico da região amazônica, sobretudo no que tange às comunidades ribeirinhas 

que vivem na região. 

De acordo com Ayres (2004), o rio Madeira é um dos maiores do mundo em volume 

de água, sendo o mais importante afluente do rio Amazonas. Essa grandeza não se materializa 

apenas no âmbito físico/tangível, mas é interiorizada pelas comunidades que vivem às suas 

margens e dele retiram seu sustento material e cultural, devotando os percursos de suas vidas 

aos meandros desse vasto espaço das águas. 

Contrariando fluxo natural do rio a que os(as) ribeirinhos(as) estão plenamente 

adaptados, no ano de 2014, as comunidades ribeirinhas do rio Madeira, dentre elas Nazaré, e 

também o núcleo urbano de Porto Velho (COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA 

CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA, 2014), foram acometidos por uma das maiores 

enchentes noticiadas na região. O nível do rio subiu aproximadamente dezenove metros, 

comprometendo a infraestrutura das localidades e causando assim, sérios danos materiais à 

população atingida. Segundo França e Mendonça (2015, p. 63): 

 

O rio Madeira em Porto Velho [...] atingiu a marca recorde de 19,74 metros em 30 

de março desse ano [2014], mais de 3 metros acima da cota de emergência 

estabelecida por órgãos públicos nesse local – 16,68 metros. Até então, a maior 

marca já registrada era 17,51 metros em abril de 1997. 

 

 Durante o período em que a água esteve acima do nível normal, segundo 

moradores(as) locais, os membros da comunidade ficaram alojados no Colégio Estadual 

Francisco Desmoret Passos que se localiza em uma área distante da entrada Nazaré, local este 

denominado pelos(as) ribeirinhos(as) de “terra firme”
49

, por não estar localizado muito 

próximo aos corpos d’água, não tendo, portanto, sido atingido pela cheia. De acordo com as 

informações coletadas, nenhum(a) morador(a) da localidade deslocou-se para Porto Velho, 

buscando amparo nos abrigos improvisados que foram oferecidos pelo poder público.  

                                                           
49

 Os(as) ribeirinhos(as) denominam este lugar como “terra firme” pela certa distância dos corpos d’água e pelo 

fato que durante o período de cheia este espaço não é atingido pela água. 
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Figura 10 - Comunidade ribeirinha durante a enchente de 2014 

 
      Fonte: CARVALHO, Iury Henrique Souza, 2014. 
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Figura 11 - Marcas deixadas pela enchente em Nazaré 

 
                   Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2015. 

 

Os períodos de cheia do rio Madeira ocorrem entre os meses de outubro a abril, fração 

do ano em que as comunidades reorganizam-se espacialmente para adequar-se aos ciclos 

naturais do rio. Este fenômeno da natureza é algo comum à vida ribeirinha, pois 

tradicionalmente na sucessão das gerações familiares estes indivíduos aprenderam a adaptar-

se a este fluxo natural, associando-o à experiência de vida neste espaço. 

A própria arquitetura local demarca essa relação de proximidade entre a cultura 

ribeirinha e o rio Madeira, como pode ser observado na figura 11, visto que as casas e os 

estabelecimentos comerciais são construídos em madeira e sobre palafitas que os sustentam 

durante os períodos de cheia do rio.  

O movimento do rio segue um ritmo obediente às estações do ano, com tempo certo de 

chegar. É diante desta dinâmica regular que os ribeirinhos criaram estratégias de adaptação a 

esta realidade. Os mecanismos estratégicos instituídos por uma forma de saber-fazer ligada ao 

tempo/espaço regula o calendário agrícola local, assim como o cronograma anual dos festejos 

que celebram a cultura e a religiosidade ribeirinha. 

A dimensão irregular da enchente de 2014 trouxe sérios impactos à localidade, uma 

vez que a rapidez do acontecimento não possibilitou que fossem tomadas decisões para 

minimizar os efeitos negativos sobre a infraestrutura local, a produção agrícola e a reprodução 

da vida.  
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Diante destes fatos busquei respostas para essa impactante alteração no fluxo do Rio 

Madeira por meio do levantamento de estudos direcionados às prováveis causas e aos 

possíveis responsáveis. Também levantei informações junto aos(as) moradores(as) da 

comunidade pesquisada, de forma a levar em consideração os saberes tradicionais adquiridos 

em relação aos elementos da natureza que constituem seu lugar. 

Observei nos estudos a que tive acesso que as causas dessa enchente são atribuídas a 

dois fatores: a um evento hidrometeorológico excepcional e, a barragem da usina de Santo 

Antônio construída no Rio Madeira. O primeiro argumento vai ao encontro da prerrogativa 

que afirma que as chuvas extremas no centro-norte da Bolívia e no sudoeste do Peru, locais 

onde se encontram os principais afluentes do Rio Madeira – Rio Beni, Mamoré e Madre de 

Dios – foram fundamentais, a partir da perspectiva meteorológica, na ocorrência das 

enchentes (FRANÇA, 2015); o segundo fundamenta-se na argumentação de que a construção 

do empreendimento hidrelétrico também foi responsável pelos impactos desta enchente 

(FEARNSIDE, 2014).  

Os estudos que se encaminham no sentido da primeira discussão têm dados concretos 

que comprovam a alteração pluviométrica e o segundo fator discutido enfrenta embates e 

tensões no campo político, social e ambiental, mas também possui fontes que comprovam a 

relação da implantação da usina com o evento da enchente. 

A construção desta usina apresenta problemas quanto ao atendimento da legislação 

ambiental desde os estudos iniciais, assim segundo Moret e Silva (2010, p. 12) “O Estudo de 

Viabilidade foi realizado com os dados do Estudo de Inventário, e o Termo de Referência 

para a elaboração do EIA foi concedido antes de finalizado o Estudo de Viabilidade”. Uma 

crítica a este estudo está relacionada à área limitada que foi levada em consideração e, isto 

significa que não foram incluídos possíveis impactos ambientais que poderiam ocorrer em 

áreas localizadas a jusante da Barragem de Santo Antônio e na Bolívia, em seus planos de 

mitigação.  

Neste sentido, Moret e Guerra (2009, p.3) afirmam que o Estudo de Impactos 

Ambientais – EIA – apresentou que com a construção da barragem “[...] 2.849 pessoas seriam 

atingidas, [...]1.087 pelo reservatório de Santo Antônio, impactando os núcleos urbanos entre 

Ilhado Presídio e Vila de Abunã, localizada apenas a montante da barragem, sem contudo 

destacar as comunidades a jusante” e, ainda afirmam que “A base de dados do EIA/RIMA foi 

construída em uma pequena área (240 km ao longo do rio) entre Porto Velho e não sendo 

representativa para uma bacia de 1,4 milhões de km2, sem dados históricos consolidados” 

(Ibidem, p. 10-11) . Sendo assim, conforte este levantamento, as comunidades que estavam 
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fora da zona de impacto, dentre estas se encontra Nazaré, foram desconsideradas nestes 

estudos. 

De acordo com Rainey e Rainey (2016, p.11) os proponentes da Barragem de Santo 

Antônio negam que a enchente esteja ligada à construção desta usina, mas especialistas e as 

comunidades ribeirinhas afirmam o contrário. Para estes pesquisadores: 

  

Esta controvérsia deve-se em parte a pouca pesquisa sistemática [...] uma vez que a 

tecnologia é relativamente nova, e também porque poucas barragens foram 

construídas em rios com volume de fluxo e transporte de sedimentos tão grande 

quanto ao associado com o Rio Madeira. Outro aspecto importante e que parece ter 

sido subestimado foram os processos de avaliação e licenciamento ambiental, que 

parecem terem sido mais influenciados por considerações políticas e econômicas do 

que por princípios científicos. 

 

Diante destas pesquisas apresentadas é possível verificar que os estudos de impacto 

não atenderam plena e adequadamente aos procedimentos técnicos determinados pela 

legislação ambiental, de modo que os impactos ambientais e sociais estão sendo sentidos tanto 

pela população de Porto Velho, quanto pelas comunidades ribeirinhas que povoam as margens 

do Rio Madeira.  

Busquei informações junto aos(as) moradores(as) de Nazaré sobre as implicações da 

enchente na vida da comunidade e as possíveis causas que atribuíram a este acontecimento.  

Deste modo, em conversa com o administrador do Distrito de Nazaré durante atividade de 

campo realizada em 2015, ele afirmou que acredita que a construção da usina de Santo 

Antônio está relacionada ao evento da enchente, pois ocorreu aproximadamente no período 

em que este empreendimento deu início as operações. Segundo ele o rio Madeira, na época, 

subiu diariamente em média 80 centímetros, fato que foge totalmente à dinâmica normal, pois 

muito embora o nível do rio suba nesse período chuvoso, neste ano foi muito acima do que a 

comunidade esperava. 

No decorrer desta atividade de campo, tive a oportunidade de conversar com 

alunos(as) do ensino médio do Colégio Estadual que, a partir dos relatos e das experiências 

dos pais e avós que moram há algum tempo no espaço ribeirinho, consideram que a usina 

construída no rio Madeira tem forte relação com o acontecimento ora retratado. No momento 

da conversa uma das alunas que estava presente mencionou que antes da instalação das usinas 

a comunidade vivia em paz, mas atualmente a tranquilidade, elemento característico do local, 

deixou de existir, pelo medo de que enchentes como esta aconteçam novamente. 
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Uma de nossas entrevistadas que afirma ter deixado sua casa – em razão da enchente – 

em vinte e três de fevereiro e voltado somente em seis de maio de 2015, ou seja, mais de um 

ano depois, fez a seguinte afirmação:  

 

A enchente não tem nem explicação [...]. Agora essa enchente aí não tem significado 

não. Porque o de exagero mesmo foi essa de 2014. E antes dessa de 2014 e mil e não 

sei o que teve uma enchente também e o pessoal aqui de Nazaré saiu [...] foi uma 

enchente muito grande, mas não que nem essa. Já essa já foi um exagero. Aí o povo 

fala que devido à usina né, a gente pode até acreditar que seja isso 

(ENTREVISTADA 2, agosto, 2016). 

 

Esta senhora não precisa a data da outra grande enchente anterior e não aponta por sua 

própria opinião que a usina teria causado a enchente, mas aciona a opinião coletiva. Em outra 

entrevista a interlocutora relatou que as usinas estão diretamente ligadas à enchente, como 

pode ser observado na narrativa: 

 

[...] essas usinas vieram e destruíram o que a gente tinha de melhor, porque hoje em 

dia até pra nosso transporte mesmo de barco tá difícil [...] com certeza, com certeza 

[a enchente tem a ver com a usina], uma mudança muito repentina, muito brusca 

(ENTREVISTADA 3, agosto, 2016). 

 

Esta observação, além de apontar a construção das usinas como elemento causador da 

grande enchente, atenta mais ainda para o ritmo da relação da comunidade ribeirinha com o 

rio: “uma mudança muito repentina, muito brusca”. Esta é uma afirmação de quem tem a 

experiência do lugar. 

No decorrer de outra entrevistada a interlocutora fez o seguinte relato:  

 

O rio pra mim era uma coisa, era não é uma coisa muito importante, só que de uns 

anos pra cá como continua essa usina aí foi um arrasar pra gente, uma coisa muito 

triste, inclusive essa água que eles dizes que não foi, mas a gente sabe que foi, 

porque ante acontecia a enchente, mas não era assim, passar quatro, nós passamos 

quatro mês num... perdemo muita coisa [...] ixi isso aqui [referindo-se à estrutura de 

sua mercearia] tudo renovado, não tem mais nada da velha, só daqui pra lá, isso aqui 

foi tudo novo. A área ficou completo, o rio, a água, isso aqui ó [vigas que dão 

sustentação a estrutura do comércio] vinha aqueles pauzão por aqui a dava aqui 

[batia] né e, as voadeira, os barranco, os banzeiro passava e ia afrouxando os prego, 

aí quebrou toda essas telha. Perdi dois guarda roupa, eu perdi uma estante, um rack, 

fora minhas coisinha básica que não dava pra tirar, a gente ia deixando e 

suspendendo, suspendendo, o pessoal [pessoas da comunidade] não, vamo 

suspender, não, vamo, ele não vai chegar aqui não essa água, quando era no outro 

dia que a gente chegava dava quatro hora da manhã menina, um desespero de água, 

vinha assim parecia tipo uma maré, ela vinha, a gente via fazendo assim ó [subindo], 

a gente via com os olhos. Aí quando era pra banda de umas cinco hora da tarde aí ela 

ficava diminuindo, aí quando era quatro hora [da manhã] ela começava de novo 

(ENTREVISTADA 2, agosto, 2016). 
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Por sua vez, esta outra mulher, traz a lembrança das enchentes anteriores de quanto a 

de 2014 foi muito prejudicial. Ela descreve a força das águas, a erosão violenta, as perdas 

materiais, o desespero e reitera seu lugar de testemunha: “a gente via com os olhos”. 

No entanto, mediante estes contatos com a comunidade, foi possível identificar que 

os(as) moradores(as) de Nazaré atribuem a responsabilidade da enchente à construção das 

usinas, visto que segundo o conhecimento destes, o nível da água só havia subido deste modo 

apenas uma vez
50

. O ambiente tranquilo, como destacado pela aluna do Colégio Estadual, 

ganhou faces de insegurança depois desta enchente, visto que atualmente nos meses que 

antecedem a chegada do período da cheia, os moradores locais ficam amedrontados por 

reconhecer que poderão novamente estar em possível situação de alto risco. 

Correlacionando o saber e a experiência das comunidades ribeirinhas do rio Madeira 

com a enchente de 2014, Rainey e Rainey (2016), retomam o projeto geopolítico de 

construção da usina de Santo Antônio ainda em andamento: 

 

Os proponentes da construção das barragens argumentam que elas funcionam como 

uma fonte de energia verde, bem como apontam para um índice de 4,2% anual de 

crescimento econômico como mais uma justificativa para a sua construção (Switkes, 

2008). Outra consideração é o papel das barragens em conexão com o projeto de 

transporte mais conhecido como a Hidrovia do Madeira, o que abriria a bacia do 

Médio e Alto Rio Madeira para navegação em águas profundas através da instalação 

de comportas ao longo dos canais paralelos às barragens (Antentas, 2009; Carpio 

2005; Switkes, 2008). A navegação do Rio Madeira acima de Porto Velho tem sido 

frustrada por uma série de 18 cachoeiras e corredeiras existentes ao longo de um 

trecho de 360 quilômetros a partir da Cachoeira de Santo Antonio até a fronteira 

com a Bolívia (Carpio, 2005). O acesso a este trecho do rio tem sido objetivo de 

grupos econômicos e de lideres políticos sul-americanos que apoiam a abertura do 

interior do Brasil para o desenvolvimento de atividades econômicas (Switkes, 2008). 

A primeira tentativa de superar esse obstáculo ao transporte trans-continental 

resultou na construção da malfadada estrada de ferro Madeira-Mamoré, no início do 

século 20 (Switkes, 2008). 

 

O autor e a autora lembram que houve oposição de cientistas e organizações 

ambientais e de povos indígenas. Moradores de outras comunidades ribeirinhas foram 

removidos e estudos mostravam o impacto danoso sobre os pescadores da área. Considerando 

que a pesquisa não se estende sobre os aspectos geoambientais e geopolíticos da enchente e da 

usina, cabe ressaltar que, com trabalho de campo efetivado em outra localidade, as conclusões 

são semelhantes às que foram encontradas em Nazaré. 

Mesmo diante desta realidade que abalou a comunidade de Nazaré, as famílias que 

buscaram abrigo no Colégio Estadual, em sua maioria, permaneceram na localidade. Este fato 
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 De acordo com o relatório da Controladoria Geral da União, a outra grande enchente que antecedeu a de 2014, 

foi em 1997 quando o Rio Madeira subiu aproximadamente dezessete metros. 
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pode ser comprovado ao ser comparada a quantidade de famílias que residiam antes da 

enchente que, segundo dado levantado no Posto de Saúde local em 2011 possuía 

aproximadamente cento e trinta famílias e, atualmente, de acordo com o administrador do 

Distrito, possui centro e trinta e duas.  

Zanferrari e Morais (2016 p.6) ao realizarem atividade de campo em Nazaré no mês de 

maio de 2014, constataram a seguinte realidade: 

 

Apesar da situação difícil, foi unânime a posição entre os ribeirinhos de Nazaré de 

que não querem deixar a região. Muitos nasceram e vivem a vida toda nessas 

regiões. Questionados sobre a mudança para novas áreas que a Prefeitura e o 

Governo do Estado de Rondônia estão adquirindo, eles estão relutantes em se mudar 

porque seriam deslocados para áreas distantes de onde tradicionalmente estavam 

acostumados a viver. 

 

Esse espaço das águas, dos fluxos de cheias e vazantes permeia o sentido que a 

comunidade dá ao ser/estar no mundo, a partir desta forte identificação com os elementos 

naturais que compõem o lugar, em especial, o rio, como elemento que ao mesmo tempo em 

que cria momentaneamente um cenário adverso ao viver ribeirinho, é fonte essencial que traz 

vitalidade e dinamismo à vida. 

As águas do rio Madeira são para os(as) sujeitos que vivem em Nazaré um elemento 

vital, tanto no sentido material, quanto no que diz respeito as questões subjetivas que estão 

ligadas ao sentimento de pertença a este lugar, uma vez que estes(as) convivem, em muitos 

casos, desde a infância com o rio e essa convivência promove a constituição de laços de 

respeito e intimidade com a água. 

Conhecer os locais de maior ocorrência de determinados peixes; saber identificar as 

áreas onde há grande quantidade de rochas ou onde há áreas rasas e que, portanto, oferecem 

riscos à navegação; conhecer as épocas do ano em que há o aumento e diminuição do volume 

de água, ou mesmo a quantidade de centímetros que o rio sobe nos períodos de cheia. Estes 

são fatos que demonstram o profundo conhecimento dos(as) ribeirinhos(as) sobre rio Madeira, 

um espaço que representa um lugar de vida. 

Diante desta forte ligação estabelecida entre a comunidade e o rio, foi possível 

identificar nas expressões corporais e nas falas profunda tristeza ao descrever os momentos 

vividos durante a enchente. Interessante observar que este sentimento não estava alicerçado 

apenas na perda dos bens materiais, mas também no fato de que o rio Madeira mostrou-se, 

naquele momento, um elemento “desconhecido”, violento e imprevisível.  

De acordo com relatos de moradores(as), a vegetação foi muito afetada com o longo 

período da enchente, de modo que muitas árvores morreram, inclusive açaizeiros, que 
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segundo eles(as) são resistentes. Esses(as) ressaltaram que ocorreram alguns casos de 

ribeirinhos(as) que, logo após as águas do rio Madeira baixarem, não reconhecerem 

determinados locais da comunidade devido às erosões e à intensa transformação da paisagem. 

A interferência de elementos externos que trouxeram novos sentidos e usos para o rio 

Madeira, modificando a paisagem natural a e cultural, criou um sentimento de indignação e 

incerteza na comunidade, pois as alterações provocadas no rio Madeira, implicaram 

diretamente para a vida dos(as) moradores(as) locais, como foi possível observar.  

O grande potencial hidrelétrico dos rios amazônicos tem sido considerado a partir do 

viés de exploração, desconsiderando tanto as peculiaridades da biodiversidade regional, 

quanto as comunidades ribeirinhas que estabelecem uma relação de dependência dos 

elementos da natureza, em especial do rio. Esta lógica evidencia-se a partir de uma 

sobreposição da escala nacional à local que busca atender a objetivos externos, 

desestruturando um contexto particular de organização socioespacial. 

De acordo com Cavalcante e Santos (2012, p. 10) a usina hidrelétrica de Santo 

Antônio representa “[...] a desestruturação das atividades e modo de vida dos que possuem 

relação direta com o rio Madeira”. A água é considerada pelo Estado unicamente como um 

produto econômico, de modo que este desconsidera as outras formas de relação e interesses 

que os(as) ribeirinhos(as) atribuem a este elemento que é repleto de significados e faz parte da 

história de vida destes(as) sujeitos. 

 

3.3 NO COMPASSO DOS BANZEIROS: O MOVIMENTO DO RIO EM DIREÇÃO À 

CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DA MULHER RIBEIRINHA  

 

As reflexões que tenho realizado sobre as mulheres ribeirinhas levaram-me a 

compreensão do quão complexas são suas tramas de vida, uma vez que sua espacialidade é 

marcada por fatores intimamente ligados a questões culturais que estão enraizadas em seu 

lugar de vivência.  

O mundo vivido destas mulheres, assim como grande parte das mulheres que vivem no 

espaço rural, é marcado pelo patriarcalismo e pelo empenho nas atividades agrícolas, mas, as 

ribeirinhas possuem peculiaridades que as diferenciam das demais mulheres que vivem no 

campo e, estas estão ligadas à relação com as narrativas míticas vinculadas aos elementos do 

meio ambiente natural, a exemplo do mito do boto, à pesca e à presença do rio, como 

importante componente do lugar. 
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Ao refletir sobre a relação das mulheres de Nazaré com rio Madeira, busquei 

compreender os vínculos que são estabelecidos, como forma de identificar e analisar a 

influência deste elemento da paisagem e do viver ribeirinho na formação identitária destas 

mulheres. Foram levantadas algumas situações que apontam para uma realidade de ligações 

que vão do domínio funcional/material ao afetivo/subjetivo.  

Como outrora mencionado, Nazaré localiza-se às margens do rio Madeira, sendo que à 

margem direita está o córrego Boca do Furo, limitando o território de Nazaré e o da 

comunidade de Boa Vitória e, na margem esquerda encontra-se o córrego Cura Ressaca, 

espaço utilizado para lazer nos finais de semana. 

 

Figura 12 - Córrego Boca do Furo 

 
                       Fonte: SOUSA, Rúbia Elza Martins de, 2012. 

 

 

 Em Nazaré há água encanada em quase todas as residências
51

, porém muito embora a 

água seja um recurso abundante na localidade, os(as) moradores(as) há alguns anos enfrentam 

dificuldades de acesso à água devidamente tratada para o consumo e utilização doméstica. 

Este problema foi resolvido em partes com a instalação de uma rede captação de água. 

 A captação da água é feita no córrego Cura Ressaca, por meio de uma bomba que 

conduz a água para um reservatório. Atualmente a dificuldade consiste no fato que essa rede 

de captação não é suficiente para atender a comunidade de modo adequado, visto que não 
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 Não encontramos dados precisos sobre a quantidade de casas que possuem água encanada, mas diante da 

vivência na comunidade, afirmo que é quase a totalidade das residências.  
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abastece as residências com a quantidade necessária, além do fato de que não há uma rede de 

tratamento que trate a água para consumo. 

 Segundo o administrador do distrito de Nazaré, o Governo do Estado de Rondônia 

contratou uma empresa para a instalação da rede de tratamento de água. Pouco antes da 

enchente de 2014 a empresa contratada visitou a comunidade e levou os equipamentos 

necessários para montagem da infraestrutura. Entretanto, com o aumento do nível do rio, os 

equipamentos foram retirados e até o momento da conversa com o administrador – julho de 

2017 – a obra não havia sido retomada e nem havia previsão para o reinício das atividades.  

 Deste modo, é comum que algumas famílias utilizem água mineral para beber ou 

façam o uso de componentes químicos para tratar as impurezas, fato que pode ser observado 

na fala de uma das entrevistadas: 

  

[...] é a água do rio que a gente usa pra tudo, a gente não tem água tratada, [...] nós 

temos água encanada entre aspas, mas a água do jeito que ela vem do igarapé
52

 ela 

vai direto pras casas, em casa no domicílio cada um faz o seu tratamento, inclusive 

tem gente que nem trata, entendeu? Manda direto pra cima e aquele barro e pronto! 

E a água do rio tu sabe ela é muito barrenta, muito suja e tem gente que usa assim 

mesmo, inclusive até para cozinhar. Aqui em casa não, aqui em casa a gente decanta 

ela na caixa embaixo, coloca sulfato de alumínio aí depois coloca pra cima, pra 

caixa de cima pra poder limpar ela, ao menos tirar um pouco do barro 

(ENTREVISTADA 4, agosto, 2016). 

 

 Durante os períodos em que estive em Nazaré, seja na estadia em pousadas ou nas 

casas de membros da comunidade, fui alertada para a necessidade de economizar durante os 

banhos e demais atividades que necessitassem da água, visto que o uso demasiado poderia 

prejudicar outras pessoas, que porventura, necessitassem utilizá-la.  

 O paradoxo abundância-escassez é uma realidade vivida cotidianamente em Nazaré, 

pois a água enquanto elemento abundante na paisagem ribeirinha e, especificamente em 

Nazaré que é cercada pelas águas do rio Madeira e dos dois córregos – Boca do Furo e Cura 

Ressaca – é insuficiente para atender a demanda. 

 Diante das informações obtidas e das observações realizadas durante as atividades de 

campo, foi possível identificar que não apenas o rio Madeira, enquanto o corpo d’água se 

apresenta como importante, no que tange à experiência cotidiana das mulheres. Os córregos 

que margeiam a comunidade, bem como o Lago do Peixe Boi, também se apresentam como 

elementos relevantes no que se refere as questões levantadas para discussão e análise na 

pesquisa, pois estes ambientes aquáticos estão conectados, formando uma complexa cadeia 

que permeia o viver das ribeirinhas. 
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 “Palavra e origem tupi significando caminho de canoa” (LOUREIRO, 2015). 
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 O rio Madeira aparece com maior frequência na fala das entrevistadas, pelo fato de ser 

o elemento de maior identificação espacial, no entanto, ao observar a interação dessas 

mulheres com os componentes naturais que integram o lugar, fica claro que há uma ligação 

com o elemento água em si, pois os outros corpos d’água que cercam a comunidade também 

estão intimamente ligados ao cotidiano e, portanto, ao lugar de vida das ribeirinhas. 

 A este respeito, Damiani (1999) afirma que “Relacionar o cotidiano e o lugar é 

envolver as relações próximas, ordinárias, singulares [...]”. A vida, mas íntima, com 

características peculiares, situa o lugar destas mulheres, que é cercado por água, no mundo, 

mediado pelas ações e práticas cotidianas.  

 Para tanto, este espaço limitado territorialmente por água traz marcas simbólicas que 

constituem a lugaridade destas mulheres, objetivando-se nas práticas cotidianas que ocorrem 

neste interstício espacial água-terra e abarcam as atividades desenvolvidas por estas no espaço 

privado e no público. 

As mulheres de Nazaré são as responsáveis pelo cuidado dos filhos e pelos afazeres 

domésticos, enquanto os homens são identificados como aqueles que provêm o sustento 

financeiro para o lar, muito embora elas se empenhem em atividades agrícolas e tenham a 

pesca como uma atividade importante para a subsistência familiar – como será apresentado 

posteriormente – demonstrando que as divisões segundo o trabalho são fronteiras possíveis de 

atravessar. Sendo assim, associado às atividades domésticas e cuidado com os filhos, a água 

aparece como fator de importância na vida destas mulheres, pois é um dos mais relevantes 

recursos que possibilita a realização destes afazeres, fazendo parte, portanto de suas 

experiências cotidianas. 

Para os homens a água do rio Madeira, os córregos e o lago, também assumem papel 

importante, na medida em que são considerados meios de ligação entre outras comunidades 

ribeirinhas e Porto Velho, uma vez que os “piloteiros” das embarcações são geralmente 

homens e por conta disso, em muitos casos, são eles que se deslocam para tratar questões fora 

da comunidade. Além deste fato, esses corpos d’água também se configuram como 

fundamentais para universo masculino, pois muitos
53

 praticam cotidianamente a pesca, como 

atividade comercial e, portanto, de sustento familiar.  

                                                           
53

 Importante mencionar que existem homens em Nazaré que não se dedicam mais a pesca. Esse fato se dá por 

vários motivos como: idade que não permite que essa atividade seja praticada em razão do esforço físico que 

demanda; alguns são atualmente funcionários públicos, atuando como agente de saúde e agente comunitário; 

outros tem se dedicado a atividades comerciais ligadas à comercialização de produtos de primeira necessidade 

nas mercearias. 
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 O papel reprodutivo
54

 da mulher ribeirinha está nas bases que irá compor sua 

identidade, uma vez que elas se auto-reconhecem e também são reconhecidas pela sociedade 

como donas de casa ou “do lar”, como comumente é denominado, mesmo que muitas delas 

desempenhem outras funções como, por exemplo, aquelas ligadas à atividade agrícola. 

 Considera-se que neste cenário historicamente construído e impregnado de 

subjetividades associadas às práticas patriarcais, algumas ribeirinhas são privadas no que 

tange ao desenvolvimento de atividades fora do âmbito doméstico, como pode ser observado 

no relato da interlocutora: 

 

[...] embora tenha algumas [mulheres] que a gente encontra bastante dificuldade né, 

mas vamos tentar resgatar elas todas e trazer [...] é mais obstáculo sobre... mais 

mesmo sobre influenciar elas a ficar em casa [...] trabalho de casa, tem menino, tem 

marido e tem marido que tem opinião diferente né de outros maridos né que deixa 

participar de reunião, que deixam a mulher participar de um curso e tem umas que se 

encontram muito nessa barreira né, não tentam né, porque assim, tipo, ele é o que 

banca a casa né e, elas encontra essa barreira. [...] tem que ouvir ele, tá certo né, tem 

que respeitar, mas tem que fazer alguma coisa né. Se eu fosse ouvir meu esposo, eu 

não saia nem na rua, mas assim, ele é machista, mas eu tento [...] 

(ENTREVISTADA 1, agosto, 2016).      
 

 De acordo com o relato da entrevistada, é possível identificar que uma das barreiras 

enfrentadas pelas mulheres de Nazaré quanto ao desenvolvimento de outras atividades que 

não estejam ligadas ao cenário familiar, está relacionado ao fato de que o marido enquanto 

provedor financeiro sente-se no direito de requerer da esposa a dedicação ao lar. No entanto, é 

possível observar que as mulheres estão se despertando para se posicionar contrariamente, em 

alguns momentos e situações, a essa autoridade masculina, ao se mobilizarem para fazer 

cursos, ir à escola, participar de reuniões da Associação de Produtores Moradores e Amigos 

de Nazaré – AMPAN – ou de outros encontros que tratem de questões específicas para as 

mulheres. Identifica-se, portanto, que há iniciativas, tomadas por elas, que buscam alterar este 

quadro tradicionalmente estabelecido, promovendo a transgressão de princípios de conduta, 

mediante o reconhecimento de posicionamentos voltados as práticas patriarcais como foi 

relatado acima: “[...] ele é machista, mas eu tento”. 

 Deste modo, Przybysz e Silva (2010, p. 32) afirmam que: 

 

O papel feminino está mais ligado aos aspectos de reprodução social como o 

cuidado com a alimentação, educação, afazeres domésticos, por mais que a mulher 

tenha adquirido outros papéis como trabalhadora. Nesse sentido, a vivência do 

                                                           
54

 Entende-se o termo reprodutivo não estritamente no sentindo da maternagem, mas no sentido de reprodução 

no âmbito familiar que está vinculado aos cuidados com os afazeres domésticos e com a família. 
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espaço privado é mais forte no exercício da feminilidade e por consequência, da 

maternagem. 

 

 Sendo assim, a água retirada do córrego Cura Ressaca se apresenta como um 

importante elemento na vivência destas mulheres, uma vez que está diretamente associada aos 

afazeres domésticos. Atividades como lavar roupa, louças, a limpeza da casa e a cocção de 

refeições são realizadas diariamente e, portanto, fazem parte do cotidiano destas mulheres. 

 Esta água traz para estas mulheres uma conotação cultural/funcional. Proponho estes 

dois eixos estruturantes como importantes para esta análise, muito embora compreenda que na 

realidade empírica eles não estão dissociados, mas sim imbricados em um conjunto de 

práticas e experiências espaciais.  

 A dimensão cultural, neste contexto específico da discussão, está relacionada à 

atribuição das tarefas domésticas às mulheres, como princípio que organiza e constitui a 

dinâmica cultural do espaço ribeirinho, uma vez que este está estruturado e é ordenado por 

meio de uma perspectiva patriarcal.  

 O aspecto funcional, também denominado por Cruz (2006), como “práticas espaciais 

materiais”, por sua vez, fundamenta-se na utilização da água do córrego Cura Ressaca como 

um componente do espaço ribeirinho essencial à manutenção das famílias. Especificamente, 

esta significação cultural/funcional da água para as mulheres não é vivenciada e experienciada 

pelos homens, visto as funções domésticas não fazem parte do cotidiano e nem mesmo são 

notadas como tarefas que possuem relevância no contexto espacial.  

 A identidade das mulheres sempre está atrelada também aos papéis sociais que a estas 

são atribuídos, ou seja, determinadas características identitárias são delineadas em torno do 

desempenho de tarefas e funções no espaço privado, o que de acordo com Silva e Amazonas 

(2009, p.4), traz a conotação de oposição em relação à identidade masculina, pois “o que se 

espera de um, não se espera de outro”. 

 Desta forma, as águas do córrego Cura Ressaca remetem diretamente à identidade 

cultural das mulheres ribeirinhas, uma vez que diz respeito a uma origem comum, bem como 

a práticas comuns a um grupo (ALMEIDA, 2005). 

 A centralidade da identidade cultural baseia-se no fato de que um indivíduo é parte de 

um grupo que possui determinados valores culturais que são praticados de forma natural como 

um atributo legítimo que alicerça as bases de formação dos comportamentos e costumes 

coletivos. 

 Hall (2011), ao discutir a identidade cultural, afirma que a projeção do “eu” nas 

identidades culturais, traz como implicação a internalização de significados e valores, 
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transformando-os no que ele denomina de “parte de nós”, além de contribuir para alinhar os 

sentimentos subjetivos com os lugares ocupados no mundo social e cultural. 

 A representação que os sujeitos têm de sua posição no espaço social é fundamental 

para definir a identidade. É neste contexto o córrego Cura Ressaca ao ser considerado 

essencial na execução das atividades domésticas torna-se, para além de um corpo d’água, um 

componente que apresenta ligação direta com as experiências espaciais vivenciadas pelas 

mulheres no espaço privado, atuando ativamente na formação da identidade cultural destas. 

Ressalta-se que diante das observações realizadas e análise das falas das mulheres, foi 

possível constatar que a casa é um espaço de predomínio feminino, na medida em que estas 

permanecem parte considerável do dia neste espaço, ocupadas no desenvolvimento das 

atividades domésticas e cuidado com os filhos.  

Outra característica proveniente do contato estabelecido com a água está relacionada à 

atividade pesqueira. Em Nazaré esta é praticada em grande parte pelos homens, mas as 

mulheres também a praticam como atividade associada ao lazer, de forma que é comum ouvir 

narrativas de mulheres que dizem estar cansadas da lida diária e na busca por conter o cansaço 

encontram na pesca uma forma de revitalização da força física e mental.  

Nascimento Silva (2004, p. 36) traz essa constatação ao afirmar que: 

 

A responsabilidade da pesca é sempre do chefe de família, ou do filho mais velho 

(quando adulto); quando as mulheres e as crianças pescam é apenas para o consumo, 

sempre próximo da casa, nas margens dos rios, lagos ou igarapés, geralmente usam 

o caniço ou linhada e raramente aventuram-se a águas perigosas que são as 

profundas ou as que possuem banzeiro.  
 

As mulheres com as quais tive contato afirmaram que pescam em áreas próximas à 

comunidade, geralmente no lago do Peixe Boi e em alguns pontos próximos do rio Madeira, 

pois o distanciamento torna-se perigoso.  

Algumas delas afirmaram que utilizam a canoa para deslocar-se a áreas onde há maior 

incidência de peixe, mas normamente não o fazem sozinhas, sempre há uma companheira de 

pesca que as acompanha, inclusive uma das entrevistadas afirmou que há algum tempo não 

pescava, pois sua companheira de pesca havia se mudado de Nazaré para outra localidade.  

Maria de Nazaré, uma das mulheres que tive a oportunidade de conhecer no início de 

2012 e revê-la em 2015, contou-me sobre sua companheira de pesca, dona Francisca, vizinha 

de lote. Segundo esta senhora, em momentos de estresse e cansaço, as duas se deslocavam em 

sua canoa a locais próximos a comunidade para juntas pescarem. A pesca deixou de ser uma 

atividade cotidiana por conta do avançar da idade e do surgimento de problemas de saúde.  
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De acordo com as entrevistadas poucas são as opções de lazer em Nazaré, sendo uma 

das principais os jogos de futebol que acontecem diariamente no campo da comunidade, e os 

torneios que geralmente ocorrem nos finais de semana, reunindo pessoas de outras 

comunidades, todavia, esta atividade é apreciada, em geral, apenas por homens e por pessoas 

jovens. 

No entanto, a pesca se apresenta com a atividade de lazer para estas mulheres, de 

modo que a sua prática reforça os laços de amizade e companheirismo e revela o estreito 

vínculo com as águas do rio Madeira e do lado do Peixe Boi, como espaços de entretenimento 

e convívio.  

Associado ao desenvolvimento da pesca como lazer está o fato de que esta atividade é 

considerada de suma importância para a subsistência familiar, uma vez que a dieta alimentar 

dos(as) ribeirinhos(as) é baseada na carne de peixe. Assim, as mulheres, enquanto encontram 

na pesca uma oportunidade de desfrutar de uma atividade de recreação e pausa nas ocupações 

domésticas e agrícolas, também a reconhecem com fonte de alimento para a família.   

Diante desta questão, uma das entrevistadas ao ser interrogada quanto à prática da 

pesca pelas mulheres da comunidade fez a seguinte afirmação: “Pesco, pesco [...] elas pescam 

também, tem muitas que gostam de pescar” (ENTREVISTADA 2, agosto, 2016). Questionei 

ainda se as mulheres pescam para comercialização e, segundo ela algumas pescam para 

“ajudar” o marido, como pode ser observado nesta fala: “[...] tem umas que ainda pesca, mas 

isso é algumas que ajudam o marido né. Algumas. A maioria é só pra comer mesmo”. 

Mulheres pescam por diversão, por prazer, porque gostam, algo que os homens talvez façam 

em algum espaço-tempo. 

Outra entrevistada, devido a problemas de saúde, deixou de desempenhar diversas 

atividades, inclusive as domésticas, mas ainda assim no decorrer de nossa conversa questionei 

se ela pescava em período anterior ao seu problema de saúde e sua resposta foi: “pescava 

muito”. Para esta mulher a atividade estava relacionada ao lazer, como pode ser verificado em 

sua fala: “De lazer, não, era mais era esporte mesmo, mais era lazer. Pescar e fazê o caldinho 

pá nós tomar” (ENTREVISTADA 4, agosto, 2016). 

Lopes (2013) em sua pesquisa de mestrado desenvolvida em Nazaré aponta que entre 

as mulheres entrevistadas – o universo desta pesquisa foram onze mulheres – 29% 

apresentaram a pesca como profissão, sendo que destas algumas – não foi dado número exato 

na pesquisa – têm carteira profissional da pesca que foi adquirida na própria localidade a 

partir da atuação do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA – por meio do 

Programa Nacional da Trabalhadora Rural – PNDTR. Mas, diante das narrativas obtidas 
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durante as entrevistas e, das análises realizadas. Lopes chegou à conclusão de que mesmo 

com a carteira de pesca as mulheres não atuam nesta profissão “[...] dedicando-se mesmo as 

atividades de dona de casa, a pesca atualmente desenvolve como uma forma de lazer, para 

consumo familiar. Desenvolve esta atividade com varas simples, sem nenhuma característica 

profissional” (LOPES, 2013, p.75). 

Mesmo que a prática da pesca, para a maior das mulheres de Nazaré, não se direcione 

para fins econômicos, elas se identificam como pescadoras, pois embora a atividade se 

constitua como lazer, por meio do seu desenvolvimento elas provêm o alimento para a 

família, sendo em alguns casos uma atividade cotidiana, ligada estritamente a reprodução 

familiar, como pode ser verificado na fala da interlocutora: 

  

[...] eu ajudava, ia pra roça, pescava [...] pra consumo de casa. Quando eles estavam 

trabalhando, quando meus filhos criaram e já estavam adolescente, eu sou mãe de 

dez filho, sete mulher e três homem, [...] e aí quando meu marido ia pra roça, de 

manhã cedo, daí eu tinha que ir pescar, a gente criava galinha, a gente criava pato. 

Aí quando um [filho(a)] estudava de manhã, outro de tarde, que eu pescava de 

manhã, daí um estudava a tarde, ia pescar comigo, as menina ia ficar comigo de 

manhã pra de tarde ir pra escola. Aí quando eu não conseguia pegar nada de peixe eu 

vinha pro terreiro, aí matava uma galinha, matava um pato, a gente fazia. A nossa 

rotina foi essa. 

   

Deste modo, o rio associado à pesca imbrica dois tipos de identidade, a “identidade 

vivida” (ALMEIDA, 2005), uma vez que retrata elementos do cotidiano da vida destas 

mulheres, bem como a “identidade cultural” que se apresenta por meio do reconhecimento da 

mulher ribeirinha com o papel de reprodução no âmbito familiar. 

Este auto-reconhecimento
55

 enquanto pescadoras está intrinsecamente relacionado às 

práticas sociais que este grupo compartilha, no que tange à sua relação com o espaço 

ribeirinho, evidenciando o vínculo, por meio da pesca, com as águas que cercam a 

comunidade. Neste sentido, segundo Penna (1992), as formas de auto-reconhecimento têm 

como critério primordial a vivência, sendo representas de modo simbólico pelo 

compartilhamento de experiências espaciais que forjam e consubstanciam os sentidos e 

significados do existir no espaço.  

Além da pesca, como atividade ligada à subsistência, as mulheres de Nazaré, lidam 

com a produção agrícola, tanto no que diz respeito às atividades de beneficiamento dos 

produtos agrícolas produzidos na localidade, quanto no desempenho das funções de plantio e 

colheita, como pode ser observado nos dois depoimentos: 

                                                           
55

 Segundo Penna (1992), os(as) pesquisadores(a) deve buscar captar a forma como a identidade do grupo 

estudado é simbolicamente representada, em situações determinadas, ou, de modo mais específico, a forma de 

auto-reconhecimento. 
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[...] a gente planta, a gente colhe, não é com química nenhuma. Se tivesse uma 

oportunidade eu ia te amostrar meus pés de feijão é... do sul que eu plantei. Tem um 

feijão de outra qualidade, já tá tudo madurando, eu to sem tempo de colher. [...] 

Minha juventude tudo foi na roça, carregando paneiro
56

 de mandioca nas costa [...] 

eu parei de trabalhar na roça em 90 [ano de 1990]. [...] Em 94 [ano de 1994] eu me 

aposentei, aí não trabalhei mais porque eu comecei um problema na coluna, aí eu fui 

fazer um exame e o médico me proibiu de carregar peso, aí eu tenho duas hérnias de 

disco nas costas, não posso mais carregar peso (ENTREVISTADA 2, agosto, 2016).   

 

[...] a gente trabalhava na agricultura né [ela e o esposo], sempre a gente criou 

nossos filhos trabalhando, fazer quinem meu marido, na roça mesmo! No duro! Eu 

ia pra roça [...] Eu consegui minha aposentadoria como agricultora [...] 

(ENTREVISTADA 3, agosto, 2016). 

 

Estas mulheres se auto-reconhecem como agricultoras e, embora a agricultura esteja 

intimamente ligada à terra, na comunidade a fertilidade do solo é atribuída à conjunção com a 

água, como está indicado na narrativa de uma entrevistada:  

 

[...] tudo que você planta aqui nessa terra aqui dá, negócio de verdura, só se você 

quiser plantar, então um significado muito bom pra nós, quem é beradeiro né, que 

mora aqui no interior. Você planta maxixe dá, você planta tomate dá, tudo que você 

planta dá e, nós ir pra dentro de uma terra firme você não vai ter esse privilégio né, 

que é diferente a terra lá [...] (ENTREVISTADA 3, agosto, 2016). 

 

A prática da agricultura também está de certo modo ligada aos ambientes aquáticos 

que circundam a comunidade, visto que é atribuída a estes a responsabilidade de fecundação 

do solo, favorecendo a produção de culturas agrícolas.  

Bachelard (2013a) em suas reflexões sobre a água apresenta-a como um elemento 

maternal, marcando-a com um cunho profundamente feminino, visto que esta fornece um 

alimento completo, um leite prodigioso. Este autor argumenta que “[...] a terra prepara em 

suas matrizes um alimento tépido e fecundo [...]” (BACHELARD, 2013a, p. 124), assim esse 

elemento que nasce na terra, a ela permanece vinculado em uma combinação que encontra no 

princípio eminentemente nutritivo o seu pretexto realista. 

Os corpos d’água que cercam Nazaré se apresentam como elemento de garantia e 

limitação, na medida em que, durante o período da cheia, invadem o espaço das plantações, 

mas mantém a vida da gente ribeirinha, pois intumescem o solo de nutrientes, assim como 

uma mãe alimenta seu filho, sendo fundamental para o desenvolvimento da agricultura e, 

concomitante para a sobrevivência das famílias.  

Faz-se importante observar que as áreas de várzea em Nazaré, as “terras molhadas”, 

encharcadas pela água maternal, são utilizadas para produção de melancia, pois segundo 

                                                           
56

 Paneiro é um objeto característico da região norte. É um cesto utilizado com a finalidade de transporte e 

armazenagem em geral.   
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os(as) moradores(as) da comunidade, essa cultura necessita de irrigação e, como estão em um 

ambiente privilegiado pela abundância de água, utilizam estes espaços para a produção. 

Diante dos relatos das mulheres foi possível verificar que estas se identificam como 

agricultoras e esse auto-reconhecimento, como apresentado por Maura Penna, se dá pela 

relação concreta que é construída em sua ligação com o solo e, de forma indireta com o rio 

Madeira e com os córregos que circundam a comunidade, enquanto elementos responsáveis 

pela fertilização do terreno.   

De acordo com Cruz (2007) o auto-reconhecimento do indivíduo diz respeito à 

consciência de pertencimento que é construída a partir de práticas e representações espaciais 

que envolvem tanto o domínio funcional sobre um espaço específico, quanto à apropriação 

expressiva deste, sendo esta ligada a afetividades. O modo de vida que está intrinsecamente 

relacionado às questões culturais de um corpo social, traz como implicação a manifestação de 

elementos identitários associados ao espaço a aquilo que o compõem, neste caso específico os 

corpos d’água. 

 Ainda associada à conexão com este espaço cercado por água, identifiquei que as 

mulheres entrevistadas consideram-se ribeirinhas e este fato relaciona-se diretamente ao lugar 

em que vivem, pois das quatro entrevistadas, três afirmaram que não conseguem se imaginar 

vivendo em local distante do rio.  

A minha compreensão da categoria ribeirinho(a) está baseada no conceito elaborado 

por Silva (2000) que afirma que a cosmovisão destes indivíduos é marcada pela presença das 

águas, não apenas como elemento da paisagem, mas como algo que caracteriza o modo de 

viver e ser destas pessoas.  

Cruz (2006) afirma que a particularidade da identidade ribeirinha está na ligação da 

terra com o elemento água, construindo o que ele denomina de “territorialidade anfíbia”. 

Neste sentido, Therezinha Fraxe (2000), ao estudar os(as) camponeses(as) que vivem em 

comunidades as margens do rio Solimões-Amazonas, propõe o termo “homem anfíbio” para 

definir as populações que além da terra, utilizam a água como fundamental meio de produção 

para o sustento familiar. Muito embora parte do território de Nazaré não esteja em área de 

várzea, como é o caso das comunidades estudadas pela autora, a água também é considerada 

elemento fundamental para a subsistência das famílias.  

Apesar de, como ora abordado, os corpos d’água que circundam a comunidade serem 

importantes para o viver dos(as) ribeirinhos(as) e, no caso específico deste estudo para as 

mulheres, o rio Madeira é o referencial e o diferencial que organiza o espaço de Nazaré, sendo 

a marca de múltiplas vivências que se manifestam na espacialidade vivida neste interstício 
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água-terra. A identidade das mulheres, no entanto, interage com esta dinâmica, de forma que 

o identificar-se como ribeirinha está para além do habitar em “terra firme”, mas evoca o 

sentido da água enquanto agente mediador dos saberes e fazeres, bem como da sociabilidade 

cotidiana. 

Para Leandro Tocantins (1973, p. 280) escritor e historiador nascido em Belém do 

Pará e criado no Acre, o rio e o ser humano “[...] são os dois mais ativos agentes da Geografia 

Humana da Amazônia. O rio enchendo a vida [...] de motivações psicológicas, o rio 

imprimindo à sociedade rumos e tendências, criando tipos característicos na vida regional”. 

Ressalta-se que o autor faz uma afirmação um tanto quanto generalista, mas compreendo que 

o rio apresenta essa importância, retratada por ele, principalmente para as comunidades 

ribeirinhas, que tem sua espacialidade organizada por este elemento natural e dele necessita 

para sobreviver.  

Diante desta compreensão, é possível afirmar que tanto as águas do rio Madeira, dos 

córregos Cura Ressaca e Boca do Furo e o lago do Peixe Boi, são fontes de referência 

identitária para as mulheres de Nazaré, estando nas bases que fundamentam a criação de 

elementos que caracterizam o ser/estar no espaço. O ser dona de casa, pescadora, agricultora e 

ribeirinha as situam neste espaço que ao mesmo tempo em que é fixo está em movimento 

como afirma Dardel (2015, p. 20), “[...] o riacho ou rio, ele corre, ele coloca em movimento o 

espaço”. 

 No entanto, as múltiplas identidades das mulheres da comunidade estudada se 

imbricam nesta trama de vínculos e práticas espaciais que representam uma relação dialética 

com os corpos d’água que circundam Nazaré, que ora se apresenta no campo funcional, 

materializado como útil para o viver cotidiano da “dona de casa” e, ora é referenciado no 

aspecto subjetivo ligado à cultura, ou seja, a manifestação do ser – pescadora, agricultora e 

ribeirinha.  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca por identificar e analisar as relações culturais e identitárias das mulheres da 

comunidade de Nazaré-RO com o rio Madeira, me lancei neste vasto universo de águas 

amazônicas a fim de averiguar questões que me inquietavam e ao mesmo tempo traziam-me 

entusiasmo, impulsionando-me nesta caminhada que foi trilhada durante o período de 

doutoramento. 

 As reflexões teóricas sobre geografia e gênero feitas por geógrafos(as), que muito 

embora não discutam especificamente as mulheres que vivem em comunidades tradicionais na 

Amazônia, foram importante para a compreensão das relações diferentes e desiguais que 

homens e mulheres estabelecem no/com o espaço. Estes estudos trouxeram significativas 

contribuições para a expansão das discussões deste campo na ciência geográfica. No seio 

desta ciência pesquisadores(as) têm se dedicado a desenvolver pesquisas que tenham como 

centralidade as mulheres amazônidas que vivem em comunidades tradicionais e que por 

muitos anos estiveram em posição marginalizada nos trabalhos acadêmicos. Amparei-me em 

alguns destes estudos para o desenvolvimento desta pesquisa, na busca por trazer a análise 

teórica para mais próximo da realidade estudada. 

 No decorrer das nove viagens de campo realizadas – seis durante o mestrado e três no 

doutorado – experienciei momentos de intenso aprendizado, tanto no que tange às questões 

levantadas para a discussão nesta pesquisa, quanto sobre a vida, sobre o ser mulher em uma 

comunidade ribeirinha amazônica. As observações, os encontros, os diálogos, os momentos 

em que apenas escutei e registrei as histórias relatadas, proporcionaram a reflexão sobre um 

viver experimentado nas práticas cotidianas. 

 Essas mulheres vivenciam enfrentamentos diários no espaço privado caracterizado 

pela exaustiva jornada de trabalho, pelos relacionamentos que se fundamentam em relações 

patriarcais, o distanciamento dos(as) filhos(as), quando estes(as) decidem ir para a cidade 

estudar ou mesmo em busca de emprego, o isolamento, problemas de ordem financeira que 

desencadeiam, em muitos casos, maior dependência de uma figura masculina, seja o esposo 

ou filho.  

 Essas dificuldades se estendem ao espaço público em relação a questões como: poucas 

opções de lazer; dificuldade no atendimento médico, uma vez que o posto de saúde local não 

possui muitos recursos; dificuldade na obtenção de documentos civis e trabalhistas; falta de 

incentivo ou mesmo proibição do cônjuge para frequentar a escola; distância do núcleo 

urbano mais próximo, Porto Velho, para a resolução de problemas. 
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Muito embora as histórias de sofrimento e labuta das ribeirinhas sejam uma realidade, 

há um sentimento de companheirismo vivenciado pelas mulheres, demonstrando uma ligação 

de parceria e cooperação cotidiana que é externada no partilhar do alimento, em caso da falta 

deste para o sustento da família, no lazer, bem como nas atividades produtivas, quando estas 

se articulam para o beneficiamento de produtos com o objetivo de comercializá-los durante os 

períodos festivos. 

 Enquanto pesquisadora, o meu olhar para Nazaré como espaço social e lugar de vida, 

esteve direcionado para as nuances que envolvem um viver/ser peculiar, uma forma de ver e 

compreender o mundo de modo particular, objetivando promover um encontro/confronto de 

visões de mundo, em uma tentativa de interlocução entre pessoas que vivem realidades 

distintas. 

 Deste modo, diante das observações e dos relatos das interlocutoras foi possível 

identificar que não somente o rio Madeira, mas também os demais corpos d’água que 

delimitam territorialmente a comunidade, o córrego Boca do furo, bem como o Cura Ressaca 

e o lago do Peixe Boi, são importantes na constituição identitária das mulheres de Nazaré. O 

elemento água é que se configura como essencial para a vida das ribeirinhas. 

Como pôde ser observado nas discussões realizadas, a água está intimamente ligada 

aos afazeres domésticos que são responsabilidade das mulheres, de modo que a este papel 

social está atrelado a identidade de “dona de casa”, uma identidade culturalmente instituída 

porque diz respeito a uma prática comum a um grupo, neste caso específico, ao agrupamento 

de mulheres que vivem na comunidade. Diante desta questão foi possível identificar que o 

espaço de predomínio feminino é casa, o espaço privado, em que elas se ocupam 

cotidianamente com os afazeres domésticos e com o cuidado com os(as) filhos(as). 

O trabalho doméstico como sendo de exclusiva responsabilidade delas, reflete a 

dominação masculina que permanece forte nas comunidades ribeirinhas, espaço este 

carregado de princípios culturais que são ditados a partir da lógica patriarcal que se apoia em 

um sistema hierárquico de relações entre homens e mulheres. 

Essas mulheres também se identificam como agricultoras e, muito embora a 

agricultura esteja ligada diretamente à terra, foi constatado, diante de relatos, que esta prática 

também possui ligação com o ambiente aquático que circunda a comunidade, uma vez que foi 

atribuída a estes a responsabilidade pela fertilização do solo, remetendo a função da água 

como um elemento maternal, um líquido que alimenta. 
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Desta forma, o ser agricultora, enquanto característica identitária, está intimamente 

atrelado ao pertencimento destas mulheres a um lugar em que é possível produzir, dada a 

proximidade da água, enquanto elemento que fecunda a terra.  

Este espaço cercado por estes corpos d’água confere especificamente duas 

características particulares à identidade destas mulheres, diferenciando-as daquelas que 

habitam a “terra firme”: o ser pescadora e ribeirinha. A primeira delas está relacionada a uma 

prática voltada ao lazer e ao fortalecimento dos vínculos de companheirismo entre as 

mulheres, bem como a subsistência familiar, sendo este último o fator de maior influência 

para que estas se reconheçam como pescadoras. 

O fato de se auto-reconhecerem enquanto pescadoras está relacionado às práticas 

sociais que são compartilhadas por esse grupo, de modo a tornar evidente o vínculo, por meio 

da pesca, com as águas que cercam a comunidade. O “ser pescadora” está ligada a duas 

classificações de identidade: a vivida, por retratar uma prática cotidiana, e a cultural, que se 

apresenta pelo reconhecimento do papel das mulheres ribeirinhas em relação à reprodução no 

âmbito familiar – subsistência.  

O “ser ribeirinha”, embora pareça óbvio, se apresenta como relevante, na medida em 

que estas mulheres poderiam ter se identificado, por exemplo, como mulheres rurais, mas em 

nenhuma das falas foi constatado, pois o rio Madeira, enquanto elemento de identificação 

espacial é muito presente na configuração da comunidade.  

O rio marca as múltiplas vivências que se manifestam na espacialidade vivida neste 

interstício água-terra, de modo que a identidade destas mulheres interage com essa dinâmica e 

evoca a água como agente mediador tanto dos saberes e fazeres como da sociabilidade 

cotidiana.  

As narrativas míticas que envolvem a floresta e a água são muito presentes na cultura 

das comunidades ribeirinhas que vivem na Amazônia, expressando uma relação de 

proximidade com os elementos do meio ambiente natural que compõem o espaço. 

Especificamente os rios, povoam o imaginário das comunidades ribeirinhas, de forma que 

além da funcionalidade que este oferece a vida das populações que vivem nestas áreas, há 

uma relação mítica que ressignifica a água como matéria viva que cria aspectos particulares 

na vida regional. 

Em Nazaré, foi identificado que o rio Madeira é um agente natural que fornece 

imagens ligadas a seres míticos que vivem neste misterioso ambiente aquático. A este 

respeito, o mito do boto foi identificado como de maior expressão na comunidade, entre as 

mulheres, uma vez que estas demonstraram, por meio das falas, desconhecer outros mitos que 
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são amplamente difundidos na Amazônia, bem como na literatura que discute e analisa 

questões voltadas à mitologia nesta região. 

Esse mito se apresenta com forte significado especialmente para as mulheres, na 

medida em que promove uma conexão física e mental, envolvendo questões ligadas a sua 

própria identidade, uma vez que há uma identificação com elementos da corporeidade e 

sexualidade feminina que desperta sentimentos que se configuram para além do consciente, e 

refletem diretamente na vida destas mulheres. A experiência física e psicológica das mulheres 

é a questão central deste mito.  

Os dois significados do mito do boto que apareceram nas falas das colaboradoras 

remetem especificamente ao universo feminino, uma vez que são estas as vitimadas pelo 

poder da atração e, por conseguinte, do encanto lançado por este animal, seja motivado por 

desejos libidinosos ou por questões espirituais. O reflexo direto deste mito na vida das 

ribeirinhas se dá na regulação da espacialidade, ou seja, dos espaços que podem ser acessados 

por essas em determinados períodos do mês, visto que durante o fluxo menstrual são 

advertidas a não ir à beira do rio ou evitar viagens de barco.  

Ademais, um aspecto interessante e que sinaliza novamente o enfoque de gênero 

evidenciado neste mito é o fato de que são as mulheres, e na região do Baixo Madeira 

especificamente a dona Joana, as responsáveis por fazer o desencantamento daquelas que 

foram possuídas pelo espírito do boto. Utilizando um saber que é considerado uma dádiva 

divina, as rezadeiras, importantes figuras no extrato social destas comunidades, são 

consideradas fundamentais para libertar as mulheres do encanto. 

Entretanto, o desencanto propiciado pelos rituais realizados pelas rezadeiras é 

momentâneo, de modo que só se dá definitivamente por meio do casamento, ou seja, a 

segurança da mulher está atrelada uma figura masculina, o esposo, evidenciando novamente 

que as relações e práticas patriarcais estabelecidas neste espaço.  

Desta forma, é possível observar que o mito do boto permeia as questões culturais na 

comunidade, marcando de forma expressiva o significado do ser ribeirinha, a identidade 

destas mulheres e a íntima relação com o rio Madeira, como o espaço das encantarias 

amazônicas. 

Diante das reflexões realizadas identifiquei que o morar às margens do rio Madeira 

contribui para a construção de uma identidade particular que se diferencia das demais 

mulheres que vivem no campo em localidade que não estão próximas a rios, na medida em 

que os corpos d’água que circundam Nazaré identificam as ribeirinhas, as beradeiras, as 

pescadoras. 
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No entanto, a tese de que o espaço é socialmente generificado e a lugaridade e 

identidade das mulheres ribeirinhas amazônicas, particularmente da comunidade de Nazaré 

está relacionada ao rio Madeira, enquanto um elemento preponderante no espaço ribeirinho 

que está diretamente ligado às práticas cotidianas vivenciadas no lugar, se confirma 

sustentada pelas análises e reflexões realizadas acerca dos questionamentos centrais 

estabelecidos no início deste estudo, que foram necessários para delimitar o tema e estruturar 

o desenvolvimento deste trabalho.  

Embora essa pesquisa tenha sido concluída, alguns apontamentos sobre duas questões 

observadas em campo merecem ser mencionadas, uma vez que remetem para possibilidades 

de outras discussões. A primeira questão a ser destacada é o fato de que se assiste a um 

processo de feminilização do espaço na comunidade de Nazaré, a partir da inserção das 

mulheres em movimentos sociais, militando por causas específicas e por causas de interesse 

mais amplo.  

 No ano de 2012 foi criado o Movimento Articulado de Mulheres Ribeirinhas do 

Médio e Baixo Madeira com a intenção de reunir mulheres que vivem nesta região, criando 

um espaço democrático de discussão que valorize o discurso feminino e as insira de forma 

ativa nos processos de tomada de decisão. Especificamente em Nazaré, as mulheres 

associadas ao Movimento vêm buscando visibilidade no espaço tradicional ribeirinho, de 

modo que em 2016 foi criada a Associação de Mulheres de Nazaré, com o objetivo de 

desenvolver ações em nível local e vincular-se ao Movimento Articulado de Mulheres do 

Médio e Baixo Madeira. 

 O Primeiro Encontro de Mulheres do Médio e Baixo Madeira foi realizado em 2016 a 

bordo de uma embarcação tipo recreio, que atracou próximo ao Distrito de Demarcação – 

distante aproximadamente 200 km de Porto Velho. No percurso, ao passar por comunidades 

ribeirinhas, uma embarcação menor buscava as mulheres que estavam à espera nas margens 

do rio, levando-as ao barco. Neste contexto específico o rio, de modo implícito, se mostrou 

como importante elemento de conexão e a embarcação como um instrumento de articulação 

para as mulheres que vivem nesta região, dada a distância entre as comunidades.  

 Este acontecimento remete diretamente ao simbolismo das águas do rio Madeira como 

um elemento que caracteriza o lugar de vida nestas comunidades e, portanto, possui estreito 

vínculo com as experiências espaciais deste grupo social. No rio Madeira foram aquecidos 

importantes debates, levando uma pauta de reivindicações específicas do cotidiano ribeirinho 

para uma discussão mais ampla. 
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 Outro fator que foi constatado no decorrer do desenvolvimento da pesquisa é que na 

comunidade, ainda que de modo incipiente, o turismo tem se desenvolvido, tendo o rio 

Madeira como um dos atrativos que tem potencializado o desenvolvimento turístico local, 

uma vez que torna a paisagem atrativa àqueles que desejam conhecer e vivenciar o espaço 

ribeirinho amazônico. 

Durante o convívio com a comunidade e em conversas realizadas com os próprios 

turistas verifiquei que o que os motiva a conhecer ou revisitar Nazaré, além de participar dos 

festejos, é a paisagem local, caracterizada pela presença do rio, e o desejo de conhecer e 

conviver com a cultura ribeirinha que é diferenciada das demais populações que vivem no 

espaço rural. 

Diante das observações foi possível constatar que nestes últimos anos – entre 2015 e 

2018 – a comunidade proporciona aos turistas serviços de passeios de barco para contemplar a 

paisagem e praticar a pesca, além de almoço com o cardápio tipicamente ribeirinho às 

margens do lago Cura Ressaca, de modo a aproximá-los ao espaço local. A questão cultural 

imbricada como as questões ambientais apresentam-se como aspecto importante na 

potencialização do desenvolvimento do turismo neste espaço de intenso fluxo hídrico.  

Nada está acabado, o caminho começou a ser trilhado. Minha pretensão ao estudar a 

comunidade ribeirinha de Nazaré, a partir de uma perspectiva de gênero, foi lançar as 

sementes no solo da ciência geográfica, demonstrando que o campo de estudos na região 

amazônica é vasto, bem como que os estudos de gênero se configuram como um campo em 

expansão que merece atenção desta ciência que se propõe a estudar o espaço em sua 

multiplicidade de fenômenos, atores/atrizes e relações. 
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1 – PRIMEIRO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 Nome: 

 Idade: 

 Há quantos anos reside na comunidade de Nazaré? 

 Para você o que significa ser ribeirinha? 

 Você trabalha na atividade agrícola/extrativista? 

 Quem é responsável por cuidar da casa e dos filhos(as)? 

 Qual é sua atividade de lazer? 

 Qual a importância do rio Madeira para você enquanto mulher? 

 Você se imaginaria morando em um lugar que fosse longe do rio? 

 Qual a serventia da água do rio Madeira para o seu cotidiano? 

 Você costuma pescar? Se sim, com que frequência? 

 Como é contada a lenda do boto aqui na comunidade? 

 Qual seu sentimento em relação ao mito do boto e ao próprio boto? 
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2 – SEGUNDO ROTEIRO ORDENADOR DAS CONVERSAS INFORMAIS 

 

 Nome: 

 Quanto tempo reside em Nazaré? 

 Para você o que significa ser ribeirinha? 

 Qual a importância do rio Madeira para você enquanto mulher? 

 Se imagina morando em um lugar que fosse longe do rio Madeira? 

 Você costuma pescar? Se sim, acompanhada? 

 

A) Mito do boto 

 

 Como é contada a lenda do boto na comunidade? 

 Qual seu sentimento em relação ao boto? 

 Há algum (a) filho (a) de boto em Nazaré? 

 O boto é um ser encantado? 

 

B) Mitos/encantados 

 

 Há algum ser encantado que vive no rio Madeira? 

 Quais os mitos contados em Nazaré que envolvem o rio Madeira? 

 Ouviu/conhece o mito a Iara? 

 Ouviu/conhece o mito da Boiúna (Cobra-Grande)? 
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1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

GOIÁS - UFG 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Rio de vida: a água como elemento de constituição cultural identitária 

da mulher ribeirinha 

Pesquisador: Rúbia Elza Martins de Sousa 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 57100216.9.0000.5083 

Instituição Proponente: Instituto de Estudos Sócio-Ambientais 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.641.181 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto de doutorado que tem como foco a investigação sobre uma 

comunidade ribeirinha do Rio Madeira com abordagem sobre como os espaços da 

comunidade são apropriados e utilizados pelas mulheres ribeirinhas, dando visibilidade e 

protagonismo a estas mulheres que vivem neste espaço tradicional. 

Objetivo da Pesquisa: 

Identificar e analisar as relações culturais e identitárias das mulheres ribeirinhas da 

comunidade de Nazaré-RO com a água, particularmente com o Rio Madeira; Compreender o 

modo de vida das mulheres ribeirinhas em relação ao conjunto da comunidade; Analisar a 

água, sobretudo o Rio Madeira, como importante elemento na formação identitária da mulher 

ribeirinha; Identificar aspectos funcionais e culturais ligados ao cotidiano da mulher 

ribeirinha em Nazaré com enfoque particular na água. 
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Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Como riscos a pesquisadora responsável cita a possibilidade de constrangimento durante a 

realização da entrevista. No entanto, é garantido à participante a liberdade de não responder 

questões ou se afastar da pesquisa caso sinta-se constrangida. A pesquisa terá como benefício 

a visibilidade dada a estas mulheres que vivem em comunidades tradicionais, uma vez que 

nestes espaços as mulheres são um tanto quanto invisibilizadas, dado o sistema patriarcal que 

ainda é muito presente nestes espaços tradicionais. Deste modo, dada a visibilidade a este 

grupo, haverá a possibilidade do aumento da autoestima destas mulheres, demonstrando-as 

sua importância como um ser que se apropria e utiliza o espaço a seu modo. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa encontra-se teórica e metodologicamente bem delineada. São apresentados os 

instrumentos de coleta de dados: roteiro da entrevista e a técnica de construção de mapas 

mentais. Estes instrumentos tem relação com o desenvolvimento de atividades cotidiana das 

mulheres ribeirinhas buscando identificar as relações construídas entre as mulheres e o Rio 

Madeira que podem se constituir como elementos identitários e culturais dessa comunidade. O 

financiamento é próprio e a coleta de dados será iniciada a partir de setembro de 2016. A 

partir de tais recortes, o projeto encontra-se adequado aos princípios éticos de 

desenvolvimento de pesquisa com seres humanos. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados os termos obrigatórios: Projeto de Pesquisa, TCLE, Termo de 

Compromisso assinado pelos pesquisadores, Cronograma da Pesquisa, Roteiro do Mapa 

Mental, Roteiro da Entrevista, além da declaração de que a pesquisa não será iniciada antes 

da autorização do CEP. Todos os documentos encontram-se adequados e dentro das normas 

da Resolução 466. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto encontra-se aprovado, SMJ desse Comitê. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 
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pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-UFG o Relatório Final baseado na 

conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o 

disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após 

o encerramento da pesquisa, prevista para março de 2018. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

     

Informações Básicas 
PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 15/06/2016  Aceito 

do Projeto ROJETO_735027.pdf 21:59:45   

TCLE / Termos de TCLE.pdf 15/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

Assentimento /  21:57:36 de Sousa  

Justificativa de     

Ausência     

Outros Carta_de_Declaracao.pdf 14/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

  18:43:45 de Sousa  

Declaração de Termo_de_Compromisso.pdf 14/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

Pesquisadores  18:42:05 de Sousa  

Cronograma Cronograma_da_Pesquisa.pdf 13/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

  12:32:52 de Sousa  

Projeto Detalhado / Projeto_de_Pesquisa.pdf 09/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

Brochura  22:52:32 de Sousa  

Investigador     

Outros Roteiro_Metodologia_Mapa_Mental.pdf 09/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

  22:46:23 de Sousa  

Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 09/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

  22:11:35 de Sousa  

Outros Roteiro_de_Entrevista_Semiestruturado. 09/06/2016 Rúbia Elza Martins Aceito 

 Pdf 22:03:56 de Sousa  
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

GOIANIA, 19 de Julho de 2016 

 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Prédio da Reitoria Térreo Cx. Postal 131  

Bairro: Campus Samambaia CEP: 74.001-970 

UF: GO Município: GOIANIA  

Telefone: (62)3521-1215 Fax: (62)3521-1163 E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com 

 

 

 

mailto:cep.prpi.ufg@gmail.com
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2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

   
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

A senhora está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa intitulada 

“Rio de Vida: A Água como Elemento de Constituição Cultural Identitária da Mulher 

Ribeirinha”. Meu nome é Rúbia Elza Martins de Sousa, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é na ciência geográfica com o estudo de comunidades tradicionais. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas 

é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizada de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas 

sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(rrubiaelza@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) 

contato(s) telefônico(s): (62)3261-9984/(62)8218-9616 Ao persistirem as dúvidas sobre os 

seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-

1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

Título da Pesquisa: Rio de Vida: A Água como Elemento de Constituição Cultural 

Identitária da Mulher Ribeirinha. 

 

 

Justificativa: 

 A proposta desta pesquisa se justifica, pois os estudos na ciência geográfica que se 

direcionavam as comunidades ribeirinhas tinham como foco principal os problemas 

ambientais, deixando em posição marginalizada os problemas culturais, embora estes 

merecessem ser analisados. Sendo assim, nota-se a relevância de trazer o enfoque dos estudos 

de cunho social e cultural, a partir da realidade vivida por estas comunidades que habitam 

regiões de várzea. 
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 Entendendo que o rio possui estreita ligação com as comunidades ribeirinhas, sendo 

um espaço de sua sobrevivência, sobre o qual essas dispõem de amplo conhecimento 

acumulado, torna-se relevante realizar uma investigação aprofundada da relação deste 

elemento de importância na constituição do ser ribeirinho, com enfoque nas mulheres, 

buscando a compreensão de aspectos de vida destas que ainda são um tanto quanto 

invisibilizadas nos espaços de comunidades tradicionais. 

 Este trabalho se justifica, pois será capaz de trazer contribuições para os estudos de 

gênero na geografia sul-americana. 

 O recorte de gênero dado a esta pesquisa deve-se a compreensão de que mesmo que 

homens e mulheres habitem o mesmo espaço, no caso específico deste estudo a comunidade 

ribeirinha de Nazaré, as formas de apropriação, utilização deste espaço e, as características da 

identidade destes indivíduos são diferenciadas e, é a partir do entendimento de que estas 

especificidades existem é que surge a necessidade de compreender como estes espaços são 

apropriados e utilizados pelas mulheres ribeirinhas, dando visibilidade e protagonismo a estas 

mulheres que vivem neste espaço tradicional. 

 

 

Objetivos: 

 Compreender o modo de vida das mulheres ribeirinhas em relação ao conjunto da 

comunidade;  

 Analisar a água, sobretudo o Rio Madeira, como importante elemento na formação 

identitária da mulher ribeirinha;  

 Identificar aspectos funcionais e culturais ligados ao cotidiano da mulher ribeirinha em 

Nazaré com enfoque particular na água. 

 

 

 

 

Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos: 

1 - Primeiramente a atenção será direcionada à seleção de bibliografia que dará 

embasamento teórico para a discussão. 

2 - Será utilizada como procedimento metodológico a pesquisa de campo, 

proporcionando o contato da pesquisadora com as colaboradoras da pesquisa.  

3 - Técnica de observação participante direta e indireta, sendo a direta aquela em que o 

pesquisador realiza diretamente o recolhimento das informações e a indireta a realizada 

quando o pesquisador vai ao colaborador da pesquisa para obter a informação desejada.  

4 - Procedimento metodológico de mapas mentais. Os mapas mentais são desenhos 

concebidos a partir das observações sensíveis, da experiência humana no lugar.  
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5 - Técnica de aplicação de entrevistas semiestruturadas, para fazer levantamentos de 

informações gerais das pesquisadas, bem como de informações pertinentes ao objetivo da 

pesquisa. As entrevistas, caso seja permitido, serão gravadas e, posteriormente, transcritas. 

 

(   ) Permito a publicação da minha imagem (fotos e filmagens) nos resultados publicados 

da pesquisa. 

 

(  ) Não permito a publicação da minha imagem (fotos e filmagens) nos resultados 

publicados da pesquisa. 

 

(   ) Permito a gravação e divulgação de áudios nos resultados publicados da pesquisa. 

 

(   ) Não permito a gravação e divulgação de áudios nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em um fornecimento de informações a 

respeito da sua vivência e cotidiano neste espaço ribeirinho, as mesmas serão de grande 

importância para o levantamento de dados e conclusão da pesquisa, por isso sua participação é 

muito importante. 

Os riscos relacionados à sua participação são referentes ao possível constrangimento 

durante a resposta das perguntas pelo fato de, porventura, se sentir intimidada em expor seu 

modo de vida. Os benefícios relacionados à sua participação são voltados à contribuição para 

a pesquisa científica que fornecerá informações para compreensão e visibilização da mulher 

ribeirinha e das características do espaço ribeirinho. 

Caso seja de seu interesse e não houver objeção, seu nome será apresentado nos 

resultados da pesquisa. Mas, caso prefira, seu anonimato poderá ser preservado.  

 

(   ) Permito a divulgação do meu nome nos resultados publicados da pesquisa. 

 

(   ) Não permito a divulgação do meu nome nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. 
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 Caso haja alguma pergunta que lhe cause constrangimento durante a entrevista, você 

terá toda a liberdade de se recusar a responder as questões. 

 È importante informar-lhe sobre o seu direito de pleitear indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrita sob o RG/ 

CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Rio de Vida: A Água como Elemento de Constituição Cultural Identitária da 

Mulher Ribeirinha”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informada e esclarecida pela 

pesquisadora responsável Rúbia Elza Martins de Sousa sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 


