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RESUMO 

As cercas da invisibilidade que margeiam o universo das mulheres quilombolas são 

extensivas, perpassando às instâncias econômicas, sociais, políticas e culturais. Adentrar 

nesse universo é a busca que norteia a presente pesquisa, que tem como objetivo 

analisar a atuação da Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de 

Oriximiná – AMTMO. Foi realizado um trabalho de campo com o auxílio da 

metodologia das Ciências Sociais - essencialmente uma pesquisa qualitativa com base 

em entrevistas, relatórios, observação participante, interpretação e descrição de 

experiências – no município de Oriximiná, no Pará, por meio de um projeto 

institucional vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense que 

possui uma unidade na cidade de Oriximiná – Unidade Avançada José Veríssimo 

(UAJV/UFF).  A região é peculiarmente marcada pela intensidade das forças que 

colidem com os interesses de uso e ocupação desses territórios que possuem os maiores 

contínuos de áreas protegidas do país, uma das maiores mineradoras de bauxita no 

mundo, a primeira e a também a maior terra quilombola titulada do Brasil e duas 

Unidades de Conservação na Amazônia brasileira: a Reserva Biológica do Rio 

Trombetas e a Floresta Nacional Saracá-Taquera. Observou-se que a atuação 

protagonista das mulheres têm gerado mudanças positivas para as comunidades, diante 

da realidade contraditória e desigual do município. 

 

Palavras-chave: Mulheres Quilombolas. Território Quilombola. Empoderamento 

Feminino. Assessoria Jurídica Popular. Amazônia 
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ABSTRACT 
 

The invisible fences that surround the world of quilombola women are extensive, 

permeating their economic, social, political, and cultural circumstances. A step into this 

universe constitutes the basis of this research whose aims are to analyze the work of the 

Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná (Oriximiná 

Township Association of Women Workers; AMTMO). The fieldwork was carried out 

with a social sciences methodological design—essentially, a qualitative study based on 

interviews, reports, participant observation, and the interpretation and description of 

experiences in the township of Oriximiná, in the northern Brazilian state of Pará 

through an institutional project linked to the Federal Fluminense University School of 

Law and its unit in Oriximiná, the José Veríssimo Advanced Unit (UAJV/UFF). The 

region is peculiarly characterized by the intensity of forces that clash with the interests 

of use and occupation of these territories that have the largest continuous, protected 

areas of the country with one of the largest bauxite miners in the world, the largest 

quilombo and first to have its land titled in Brazil, and two Conservation Units in the 

Brazilian Amazon: the Trombetas River Biological Reserve and the Saracá-Taquera 

National Forest. It was observed that the actions led by women have generated positive 

changes for the communities, given the contradictory and unequal reality of the 

township. 

 

 

Keywords: Quilombola Women. Quilombola Territory. Women‘s Empowerment. 

Popular Legal Counsel. Amazon. 
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Apresentação 
 

As questões desenvolvidas neste trabalho como produto da minha formação em 

um programa de pós-graduação em sociologia e direito, parte do posicionamento de 

como as dinâmicas das relações étnico-raciais no Brasil me atravessam subjetivamente, 

antes mesmo de ser vista como advogada ou pesquisadora. Nesta seção do trabalho, 

compartilho com o leitor um pouco da minha trajetória pessoal e das angústias 

profissionais que têm me levado a pesquisar as ações de mulheres, principalmente as 

mulheres negras. 

Nesse sentido, um primeiro aspecto que acredito que tenha sido importante 

para que eu pudesse ter inquietações iniciais sobre o papel das mulheres negras na 

sociedade brasileira, advém das dificuldades encontradas durante a minha formação 

acadêmica. 

Isto, porque, apesar da população negra ser constituída de 53,6% do contingente 

nacional
1
, ao adentrar na graduação as pessoas negras frequentemente encontram um 

ambiente hostil e excludente pela falta de identificação entre tantos outros aspectos. 

Seja a identificação com outros(as) alunos(as), com professores(as), com a bibliografia 

de curso, sobretudo antes das políticas de ações afirmativas como as cotas raciais
2
, a 

faculdade de Direito foi formada como um não-lugar para pessoas como eu. 

No entanto, em minha graduação, tive um orientador que me ensinou a 

importância de se compreender que a universidade é composta por pilares de ensino, 

pesquisa e extensão, sendo essas três vertentes essenciais para a formação de uma 

profissional que se propõe a atuar de acordo com a realidade social, econômica, política 

e geográfica de determinada sociedade. 

Assim, tive a oportunidade de atuar como pesquisadora de conflitos urbanos e 

socioambientais, percebendo o enorme descompasso do que se aprendia em sala de aula 

com a realidade de diversos quilombolas, comunidades indígenas e populações urbanas. 

Do subúrbio do Rio de Janeiro a Oriximiná, na região Amazônica do Pará, eu me 

questionava diante da realidade: Para quem eram realmente direcionados aqueles 

direitos os quais eu estudava? 

                                                           
1
Segundo dados do IBGE do Censo de 2010, os negros são três quartos da população mais pobre, sendo, 

aproximadamente, 54% da população total do país (AGÊNCIA BRASIL, 2016). 
2
A constitucionalidade das cotas raciais para ingresso nas universidades foi julgada pelo STF em 2012, 

através do julgamento da Ação de Arguição de Descumprimento de Lei Federal nº 186. A previsão de 

cotas raciais para ingresso no ensino superior surge no âmbito federal em 2012, através da Lei 12.711. 

Nos concursos públicos, elas são dispostas através da Lei 12.990 de 2014 e na pós-graduação foram 

regulamentadas pela portaria do Ministério da Educação nº 13 de 11/05/2016. 
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Minha inquietação reside no fato de que, passados apenas sessenta e seis anos 

da primeira lei que dispõe sobre a proibição da recusa do ingresso de negros em 

estabelecimentos de ensino – a Lei Afonso Arinos -, é possível ver até hoje a 

dificuldade fática dos negros e negras usufruírem desse direito. E pior, aos que 

ingressam em instituições de ensino, muitas vezes, lhes é negado o conhecimento sobre 

o protagonismo negro no Brasil, ao utilizarem uma bibliografia ainda bastante 

eurocêntrica. 

Nesse sentido, creio na importância de que nos cursos jurídicos sejam narrados 

também os feitos de juristas como o abolicionista Luiz Gama, o papel de Abdias do 

Nascimento na autoria de leis para emancipação da população negra, a lei ―Afonso 

Arinos‖
3
  e lei ―Caó‖

4
  como marcos do Poder Legislativo no combate ao racismo, entre 

outras ações e pessoas de destaque na história do Brasil. Note que não estou destacando 

essas ações como importantes apenas para a população negra, mas fundamentalmente 

para esta população e necessária para a sociedade brasileira como um todo. 

Acredito que a melhoria da qualidade de vida dos grupos em condição de 

vulnerabilidade não vem necessariamente da judicialização dos conflitos, mas da 

educação como instrumento de transformação para desconstruirmos preconceitos tão 

arraigados na sociedade brasileira que é ainda patriarcal, classista e racista.  

Além disso, mesmo após dezesseis anos da publicação da lei 10.639/2003
5
, que 

inclui no currículo oficial da rede de ensino público e privado a obrigatoriedade da 

temática ―História e Cultura Afro-Brasileira‖ - diante de toda a luta do Movimento 

Negro
6
-, ainda é perceptível os clamores dos movimentos sociais sobre a falta de 

cumprimento da lei e um número ainda singelo de produções acadêmicas que tratem o 

negro não apenas como objeto de pesquisa. 

                                                           
3
A lei n º 1390 de 1951 era conhecida popularmente como Lei ―Afonso Arinos‖, pelo nome do deputado 

que propôs o projeto da primeira lei que incluiu entre as contravenções penais, a prática de atos 

resultantes de preconceitos de raça (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1951). 
4
Com a sanção, a lei nº 7.716 de 1989, regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna 

inafiançável e imprescritível o crime de racismo, após dizer que todos são iguais sem discriminação de 

qualquer natureza. A lei ficou conhecida como ―Caó‖ em homenagem ao seu autor, o deputado Carlos 

Alberto de Oliveira. 
5
A lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, foi 

alterada pela lei nº 10.639 (BRASIL, 2003), determinando a obrigatoriedade do ensino da história e 

cultura afro-brasileira e africana no currículo básico de todas as escolas de ensino fundamental, médio e 

particular do país. 
6
Aqui o Movimento Negro é compreendido no sentido apontado por Nilma Lino Gomes (2017, p. 13-14) 

como um movimento de luta pela superação do racismo e pela construção social no Brasil e na diáspora 

africana, através de processos educativos na produção de saberes emancipatórios e agendas 

sistematizadoras de conhecimento sobre a questão racial no Brasil. 
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Para tanto, penso que seja necessário que haja o reconhecimento do 

protagonismo negro e das ditas ―minorias‖ 
7
 na formação histórica brasileira através de 

pesquisas acadêmicas que façam análises da perspectiva sociológica, histórica, 

ambiental, cultural, a fim de que o sistema jurídico brasileiro reanalise suas estruturas 

de sua formação. No entanto, acredito que esse cenário pode sofrer modificação com o 

maior ingresso da população negra nos cursos de pós-graduação.  

Minha primeira experiência com a pós-graduação ocorreu com o ingresso no 

mestrado em relações étnico-raciais. Ao longo do curso, eu comecei a refletir que as 

minhas lacunas pessoais sobre questões raciais, talvez, eram maiores ou tão similares às 

lacunas que me propus a investigar como mestranda e que uma questão não estava 

desligada da outra. 

Gradativamente as leituras provocavam fraturas internas que proporcionavam 

cada vez maiores reflexões sobre mim e, consequentemente, sobre a minha forma de 

tratar dados de pesquisa. A partir disso, não havia como restabelecer o status quo
8
 sobre 

o meu modo de ver a questão racial no Brasil, já que as minhas estruturas identitárias 

foram reorganizadas. Esse processo é chamado pela professora Nilma Lino Gomes 

(2005) como o movimento de tomada de consciência e surge do reconhecimento da 

identidade negra como uma construção social, histórica e plural, da relação de um grupo 

étnico-racial sobre si mesmo e sobre o outro. 

O programa foi de extrema importância para que eu pudesse compreender que 

as minhas experiências de tratamentos diferenciados não estavam justificadas somente 

por ser mulher, ou por ser negra e ou ter a origem suburbana, mas o somatório de todos 

esses fatores como um sistema de opressão, no que Kimberlé Crenshaw (2004) nomeou 

como teoria da interseccionalidade
9
.  

Assim, reconhecendo que de 2001 a 2013, o número de estudantes pretos(as) 

aumentou de 6 mil para 18,8 mil, enquanto o número de estudantes brancos aumentou 

                                                           
7
O conceito de minoria tem sido ampliado na modernidade e aqui é utilizado à luz dos apontamentos de 

Milton Santos (1994), para se referir aos grupos humanos em situação de ―desvantagem social, cultural, 

econômica, espacial, política ou jurídica, cujos direitos são vulnerados apenas por possuírem alguma ou 

algumas características diferentes das do grupo dominante da sociedade‖ (SANTOS, 1994, p. 53). 
8
Status quo é uma expressão do latim que significa ―no estado atual‖, ―estado da coisa‖, relativa a manter 

situação ou muda-la. Dicionário escolar da língua portuguesa/Academia Brasileira de Letras. 2ª edição. 

São Paulo. Companhia Editora Nacional. 2008, p-200. 
9
Esse é um conceito que explica como as desigualdades, opressões e vulnerabilidades operam em 

conjunto, em especial, a questão de gênero e raça. Kimberlé Crenshaw ficou conhecida por usar essa 

nomenclatura pela primeira vez. 
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de 218,8 mil para 270,6 mil e que em 2017
10

 - ano em que eu cursava dois programas de 

mestrado-, apenas 3% das mulheres pretas na pós-graduação recebiam bolsas do 

CNPq
11

, decidi utilizar esse benefício acadêmico para recorrer a minha subjetividade 

como ferramenta de ação.   

Naquele momento, as referências de leitura me levaram a refletir sobre a 

possibilidade de construir produções acadêmicas partindo da pesquisa ativista, para 

pensar como as ações de mulheres negras na diáspora podem contribuir com reflexões 

acadêmicas a partir do olhar para si.  Assim, ao ler um trecho da carta do Coletivo 

Combahee River, decidi trabalhar a partir dessa política como ferramenta de escrita: 

O foco na nossa própria opressão está incorporado no conceito de política de 

identidade. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais 

radical vem diretamente da nossa própria identidade, em oposição a trabalhar 

para acabar com a opressão de outrem. No caso das mulheres negras, isso é 

um conceito particularmente repugnante, perigoso, ameaçador e, portanto, 

revolucionário, porque é óbvio, ao olhar todos os movimentos políticos que 

nos precederam, que qualquer um merece mais a libertação que nós mesmas. 

Nós rejeitamos os pedestais, a realeza, e andar dez passos atrás. Sermos 

reconhecidas como seres humanos, no mesmo nível, é o suficiente. (The 

Combahee River Collective, 1977 – tradução minha) 

 

Destaco que nos marcos de iniciativas protagonistas negras que mencionei 

anteriormente, não citei ações de mulheres. Isto porque é preciso estar atento para 

perceber que essas ações foram invisibilizadas no decorrer da construção das narrativas 

históricas hegemônicas e continuam sendo.  

A predominância das versões históricas mais bem-sucedidas está associada à 

consagração de versões elitizadas, no geral, escrita pelos detentores do prestígio 

econômico, político, militar e educacional - valendo lembrar que o domínio da escrita 

durante período considerável foi quase que uma exclusividade das elites – e, por 

consequência natural, é esta a versão que determina no imaginário nacional a memória 

coletiva dos fatos. 

As versões hegemônicas contadas sobre a história no Brasil, não tem abarcado, 

em sua maioria, histórias como as de Aqualtune, Dandara, Luiza Mahin, Maria Firmina 

dos Reis
12

, entre tantas outras mulheres negras que empregaram resistência e luta, em 

                                                           
10

 Dados do Pnad, segundo a Agência Brasil (2015), disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

educacao/noticia/2015-05/negros-representam-289-dos-alunos-da-pos-graduacao>, acesso em 23 fev 

2019.  
11

 No mesmo período, segundo o CNPq, as mulheres brancas recebiam a maior parte das bolsas com a 

porcentagem de 31%. Dados disponíveis em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/1f95db49-f382-

4e22-9df7-933608de9e8d>, acesso em 23 de fevereiro de 2019. 
12

 Ver mais sobre em: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do século XIX. 

Florianópolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC Editora, 1999; Dandara, Aqualtune e Luiza 
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esforço pessoal ou coletivo, de melhoria da qualidade de vida da população negra, que é 

maioria nesse país.  A atuação diária de ―mulheres comuns‖ nas estratégias de luta 

organizada, muito antes da abolição da escravidão no Brasil, tem sido de grande 

importância para ao avanço das conquistas sociais, em todo o território nacional. 

Se os feitos de diversas mulheres negras em todas as regiões do país, têm sido 

invisibilizados tanto pela questão de gênero, como pela questão racial, não significa, no 

entanto, que não houve resistência e que não se possa aprender com essas formas de 

luta.  

Desse modo, penso que o ingresso na pós-graduação de outras mulheres que se 

identificam negras, assim como eu, pode aumentar as produções acadêmicas voltadas 

para a análise dessas práticas de resistência, a partir do olhar de quem também é 

atravessada por opressões. Ainda que as opressões que eu esteja submetida como 

mulher negra sudestina, sejam diferentes daquelas vivenciadas por mulheres do norte do 

país em região amazônica.  

O fato das mulheres negras, do norte ao sul, estarem na base da pirâmide social 

brasileira
13

 (IPEA, 2011; IPEA, 2013) e desde o pré-abolição da escravatura estarem se 

organizando para resistir às consequências da desigualdade no país, é o que tem 

instigado as minhas investigações como pesquisadora. 

  

Introdução 
 

Os conflitos socioambientais e urbanos não se configuram apenas nas disputas 

sobre posse, propriedade, planejamento e gestão de territórios sejam urbanos ou rurais, 

mas residem também nas implicações sobre a qualidade e os modos de vida das 

populações envolvidas. As políticas de desenvolvimento econômico efetivadas no 

Brasil têm destinado desproporcionalmente a maior parte de seus danos, injustiças 

sociais e ambientais às etnias vulnerabilizadas, no que Herculano (2008) conceitua 

como racismo ambiental.  

 Enquanto isso, os prejuízos estruturais e sistêmicos não são previstos e nem ao 

menos reparados na mesma proporção. Isto, porque, em sociedades economicamente 

                                                                                                                                                                          
Mahin: Mulheres negras na luta contra a escravidão no Brasil. Disponível em: <https://www.esquerda 

diario.com.br/Dandara-Mulheres-negras-na-luta-contra-a-escravidao-no-Brasil>. Acesso em 07 mar 2019. 
13

 Essa conclusão é dada a partir dos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA no 

trabalho ―Retrato das desigualdades de gênero e raça‖ (2011) e através do Dossiê Mulheres Negras 

(2013). Ver mais em: <https://medium.com/revistaokoto/o-erro-da-pir%C3%A2mide-de-

opress%C3%B5es-d3808b6f6f82> . Acesso em 7 mar 2019. 
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desiguais, instituições e mecanismos jurídico-políticos podem servir tanto como 

instrumentos democráticos para a solução de conflitos como ferramentas legitimadoras 

de perpetuação de desigualdades. Nesse sentido, as mobilizações sociais de movimentos 

plurais desempenham papel de extrema importância na reivindicação da garantia aos 

direitos amplos de cidadania em um Estado que se afirma ser democrático de direito. 

Diante desse contexto, é impossível pensar em pessoas negras sobrevivendo 

aos atos de violência contínua, estrutural e gratuita em toda a diáspora africana 

(MORTARI, 2015)
14

  sem levar em conta a contribuição social, cultural e emocional de 

mulheres negras. Desde a resistência à escravidão no Brasil e até as lutas atuais em 

diversos países da diáspora africana para se contrapor ao genocídio anti-negro, é 

inegável a importância dos pensamentos e a participação das mulheres negras nas 

estratégias políticas para garantir a vida de seus entes queridos e de outras pessoas em 

suas comunidades (ROCHA, 2006).  

Desse modo, o objetivo é investigar neste trabalho as ações empregadas pela 

Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná - AMTMO, para 

acessar minimamente instrumentos de cidadania que são de responsabilidade do Estado. 

Tenho trabalhado com a hipótese de que a atuação feminina das populações tradicionais 

para garantia de qualidade de vida e acesso a políticas públicas básicas tem sido 

invisibilizada, estando essas mulheres submetidas a um contexto sociogeográfico de 

racismo ambiental (BULLARD, 2004; HERCULANO, 2008) e de interseccionalidade 

de opressões (CRENSHAW, 2002). 

Entre os estudiosos que se debruçaram a pesquisar sobre os quilombolas do 

Alto Trombetas, destacam-se: Rosa Acevedo e Edna Castro (1998), Alfredo Vagner de 

Almeida (1999), Eurípides Antonio Funes (1995), Adauto Neto Fonseca Duque (2004), 

Luiz Jardim de Moraes Wanderley (2006), Elaine Cristina O. F. Archanjo (2015), 

Emmanuel de Almeida Farias Júnior (2006), Vera Lúcia Calandrini Guapindaia (2008), 

além de outros que mostram realidades diferenciadas sobre a presença dos quilombolas 

                                                           
14

Diáspora Africana é a denominação dada ao fenômeno sociocultural, histórico e econômico ocorrido 

nos países africanos que sofreram com a força da colonização, que subjugou parte da população africana à 

imigração forçada como mão de obra escravizada. Em todos os países que utilizaram essa mão de obra há 

negros e negras cuja origem ancestral é oriunda do continente africano.  Cito como exemplo o exame de 

DNA que realizei em 2017, pelo laboratório African Ancestry, em que descobri que minha ancestralidade 

materna é originária do povo Tikar, do que hoje é a República dos Camarões. Desde então, conheci 

muitos camaronenses morando no Brasil e destaco o casal Vitor e Melanito, donos de um restaurante de 

culinária africana em São Paulo, também do povo Tikar e que sempre me tratam como a ―irmã perdida de 

África‖. Sobre Diáspora Africana, ver mais em: MORTARI, Claudia. Introdução aos estudos africanos e 

da diáspora. Florianópolis: DIOESC: UDESC, 2015. 
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no território Amazônico. Porém, em meio a esses trabalhos, ainda se observa que há 

uma ausência de pesquisas voltadas para a análise da atuação/participação das mulheres 

quilombolas no processo de lutas que circunscrevem os registros historiográficos dos 

grupos quilombolas do Alto Trombetas.  

Nesse contexto, a presente pesquisa nasceu, dentre outros fatos, sob a 

inquietação teórica e metodológica que se contrapõe ao entendimento das relações 

híbridas de gênero, de buscar nos registros a participação e o papel exercido pelas 

mulheres quilombolas e de identificá-las, no passado e presente, como personagens 

sociais relevantes para a compreensão histórico-geográfica do protagonismo destas na 

sociedade brasileira.  

Assim, a proposta deste estudo torna-se relevante na medida em que se buscou 

discutir o real papel das mulheres quilombolas, sua importância nas relações sociais, na 

manutenção e na subsistência da família, no seu envolvimento econômico e político 

dentro de suas comunidades, ou seja, em dar-lhes visibilidade, bem como em 

desconstruir a segregação hierárquica construída e exercida pela sociedade em relação à 

mulher quilombola.  

Ao levantarmos um panorama de alguns trabalhos que versam sobre a temática 

aqui abordada, mesmo que em espaços e realidades diferenciadas, destacam-se alguns 

estudos que estão sendo construídos e fortalecidos a partir da visão que está sendo dada 

à mulher quilombola, sinalizando suas lutas contra as repressões e as discriminações, 

favorecendo, desta forma, o reconhecimento desses sujeitos. 

Os estudos de Jurema Werneck (2007) versam sobre a saúde da mulher negra e 

o racismo e sua militância sempre esteve atrelada ao Movimento Negro, sendo 

integrante do Grupo Assessor da Sociedade Civil para a ONU Mulheres Brasil. 

Concomitantemente à discussão sobre a saúde da mulher negra, destacam-se as 

pesquisas da antropóloga e socióloga Sônia Beatriz dos Santos (2014), que também 

focaliza questões sobre desigualdades e relações de gênero. Na literatura amazônica, na 

História Social, os estudos de Benedita Celeste de Moraes e Pinto (1999) abordam as 

experiências históricas e as relações sociais de gênero em povoados quilombolas, dando 

uma ressignificação aos saberes e às práticas das mulheres quilombolas. 

A dimensão espacial das relações de gênero e de questões raciais foca o 

preconceito dominante e, ainda, faz-se muito presente na sociedade atual. Essas relações 

são mais extremas quando se analisam comunidades rurais quilombolas, em que a 

mulher negra – assim como seu trabalho – é extremamente desvalorizada. As 
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participações das mulheres nos processos de luta por liberdade e legitimação de seus 

territórios tiveram grande relevância, porém passaram despercebidas nos registros que 

traçaram um pouco da história dos remanescentes de quilombo; isso se confirma com a 

ausência de informações sobre a presença da mulher escrava nos quilombos no Brasil. 

Assim,  

a historiografia brasileira sobre a escravidão pouco ressaltou o papel histórico 

das relações de gênero. Ao contrário dos Estados Unidos e Caribe – áreas 

escravistas de destaques –, no Brasil são escassos os estudos que tratam 

especificamente da resistência da mulher escrava
15  

 

O mapa da trajetória das populações quilombolas é marcado pela presença 

feminina, por meio de ensinamentos que fazem parte de saberes centenários que são 

transmitidos de geração em geração, bem como a forte ligação com a cultura e com os 

elementos simbólicos, materiais e imateriais, que expressam sua identidade étnica, por 

exemplo: a cultura da cerâmica, alicerçada na arte Konduri
16

 que é marca expressiva das 

quilombolas do Boa Vista e Moura. 

A mulher negra perpassou pelo processo de luta e reconhecimento do seu povo 

como peça fundamental, porém com pouco reconhecimento, sua participação fez-se 

presente desde quando os escravos negros foram trazidos para o Brasil. Assim sendo, 

elas sempre se constituíram como peças-chave para a manutenção das comunidades 

negras e como precursoras do legado cultural (LOPES; WERNECK, 2009).  

Nesse sentido, a tentativa de evidenciar tais questões fundamenta-se pela 

necessidade de discutir sobre a perspectiva do lado feminino nas comunidades 

quilombolas, marcado por tempos pretéritos que ainda se cristalizam na sociedade atual. 

É preciso também dar visibilidade a essas personagens que (re)produzem e 

protagonizam esses espaços do campo. 

Discutir sobre a mulher, levando em consideração questões como as 

desigualdades étnico-raciais, traz-nos inúmeros pontos e contrapontos. Desse modo, 

parte-se do entendimento de que, além de vivermos em uma sociedade de classes 

contraditórias, as nossas ações diárias estão diretamente condicionadas pela construção 

social das desigualdades de gênero e das desigualdades étnico-raciais.  

                                                           
15

 PINTO, B. C. de M. História, Memória e Poder Feminino em Povoados Amazônicos. Disponível em: 

http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/resources/anais/3/ 1331847519_arquivo_poderfeminino 

empovoadosamazonicos-dr.beneditacelestedemoraespinto.pdf. Acesso em 15 jan 2019. 

16
Konduri – povos indígenas que ocupavam e dominavam a região do Alto Trombetas antes da chegada 

dos quilombolas, que produziam objetos e artefatos de barro, e que ficaram conhecidos como cultura 

Konduri (GUAPINDAIA, 2008). 
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Ainda que tenhamos alcançado muitas vitórias no que se refere à questão da 

mulher na sociedade, na busca por igualdade de gênero, as diferenças, as desigualdades 

e os condicionantes que foram e ainda são traçados na sociedade, frutos de uma 

construção cultural atribuída ao gênero, continuam a marginalizar os papéis definidos à 

mulher, consolidando negação de direitos e espaços em que elas podem ou devem atuar. 

De acordo com Monteiro (2013, p.18), ―essas relações remetem a um processo 

social que se origina, se inscreve e se configura no espaço e no tempo: a produção social 

do que é ser mulher e do que é ser homem em sociedade‖. Isso reflete a condição atual 

da sociedade capitalista, classista, mercadológica, patriarcal e contraditória, em sua 

expressão nos territórios quilombolas (MONTEIRO, 2013). 

O Território Quilombola do Alto Trombetas já foi e continua sendo palco de 

lutas ferrenhas quando se fala em conflitos territoriais. As sagas dessas lutas versam em 

conflitos contraditórios e disputas por poder, protagonizadas por Estado-Mineradora-

Quilombolas emanada pela necessidade de controlar e consumir esses territórios.  

Assim, para se entender como se estabelecem essas relações de poder que 

envolvem fatores externos e internos é que se concebe o conceito de território como os 

espaços das relações de poder, onde ―o poder visa o controle sobre os homens e sobre as 

coisas‖ (RAFFESTIN, 1993, p.58).  

No que tange compreender as relações de gênero e como estas estão postas no 

território quilombola, faz-se necessário entender quais são os poderes envolvidos nesses 

espaços e quais são as relações que foram e estão sendo construídas. Nesse sentido é 

pertinente investigar as seguintes questões: a) De que forma as mulheres são 

visibilizadas nas práticas sociais e culturais nesses territórios? c) quais as formas de 

articulações políticas e sociais exercidas por elas? Essas e outras questões norteiam os 

caminhos de busca da presente pesquisa. 

Com base nas concepções de Scott (1991) referente ao conceito de gênero, suas 

análises pautam-se a partir da desigualdade entre homens e mulheres atreladas às 

diferenças percebidas entre os sexos e as relações de poder que as permeiam. Assim, as 

relações sociais da diferenciação do conceito de gênero estão intrinsecamente 

relacionadas não aos fatores sexuais, mas, e acima de tudo, como produtos das relações 

sociais históricas baseadas em diferentes estruturas de poder. As questões que permeiam 

as desigualdades das relações de gênero ao longo dos tempos se materializaram na vida 

de muitas mulheres. Isso porque essas relações desiguais adquiriram status de ―natural‖ 

sendo reproduzidas socialmente (CAMPOS, 2011).  
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Dessa forma, a emergência das discussões sobre gênero trouxe um novo olhar a 

ser dado para a mulher nos espaços sociais, sendo que tais abordagens estão quebrando 

muitas amarras ainda vigentes na sociedade. Discutir questões relacionadas à mulher 

nas questões étnico-raciais é penetrar em um universo que ainda traz cicatrizes de um 

tempo pretérito marcado pela opressão, sujeição e invisibilidade de um sujeito que foi 

deixado de lado nas relações sociais e que ainda vivencia uma realidade que forja e 

viola seus direitos.  

        O estudo justifica-se pelo fato do aumento da visibilidade e área de interesse 

no campo dos feminismos outros, não hegemônicos, facilitando a criação de políticas 

públicas voltadas para movimentos identitários e criadas com a participação deles. 

Aprender com essas práticas pode proporcionar um melhor entendimento de como 

incorporar as relações e fatos sociais pelo Direito, possibilitando a criação de outras 

metodologias.  

Quanto à relevância social, vale destacar que, embora o número de mulheres 

negras em instituições de pós-graduação de âmbito nacional ainda sejam extremamente 

baixos, é ainda menor o número de pesquisas na pós-graduação relacionadas com a 

questão racial. No entanto, alguns estudos já têm demonstrado que o maior número de 

pesquisas sobre racismo e feminismo no país tem advindo de pesquisadoras negras 

(GÓIS, 2008; PINTO, 2007). Desse modo, a pesquisa ativista torna-se de grande 

importância não somente para a academia como para sociedade, em pesquisas que 

englobem a realidade étnica pluridiversa do país.  

A viabilidade da pesquisa também ocorre pelo fato da Universidade Federal 

Fluminense possuir um pólo no centro do município de Oriximiná, no Pará, desde a 

década de 1970, criada pela Resolução 24/72 do Conselho Universitário da UFF, a 

Unidade Avançada José Veríssimo
17

. 

O contato com o campo ocorreu primeiramente em outubro de 2012, ainda como 

bolsista de iniciação científica na graduação, posteriormente com uma visita em 2017 e 

dois campos em 2018 durante a pós-graduação. O primeiro período de mapeamento de 

sete dias em agosto de 2018 e o segundo período de quinze dias em outubro de 2018. 

A metodologia utilizada teve como pressuposto a pesquisa qualitativa pelo 

método indutivo, partindo de experiências e fenômenos concretos até a formulação de 

premissas teóricas de acordo com o campo. Foram utilizados como instrumentos 
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 Ver mais informações em: Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV. Disponível em: 

<http://www.uff.br/?q=node/5354>.  Acesso em 07 mar 2019. 
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metodológicos entrevistas, documentos, a observação participante através da 

interpretação e descrição das experiências vividas. Por ser uma pesquisa empírica, ela se 

deu primeiramente com base na coleta de dados no município de Oriximiná e, em um 

segundo momento, realizei a pesquisa teórica com a reflexão crítica dos pontos 

encontrados no campo. A pesquisa é qualitativa e buscará estabelecer relações entre os 

dados e o contexto em que as sujeitas da pesquisa estão inseridas. 

Na tentativa de realizar uma revisão de literatura, utilizando a plataforma 

virtual ―Google Acadêmico‖ como ferramenta de busca, nos últimos dez anos entre 

artigos, dissertações e teses houveram 384 resultados apontados para a palavra-chave 

―Oriximiná mulheres quilombolas‖, com pesquisa realizada em 23 de fevereiro de 2019, 

consultando as dez primeiras páginas. Ressalto que utilizei a respectiva palavra-chave, 

porque a maior parte das mulheres da associação AMTMO, são mulheres quilombolas. 

Muitos foram os trabalhos realizados em Oriximiná, mas todos os resultados se 

relacionavam com questões alheias à pesquisa. No entanto, destaco alguns trabalhos que 

não apareceram na busca, porém foram realizados inclusive no âmbito deste Programa 

de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. Apesar de apresentarem temática diversa, os 

trabalhos abaixo narram com propriedade algumas nuances territoriais que 

contextualizam o campo e, por isso, foram importantes para proporcionar análises 

preliminares.   

Tabela 1 

Trabalhos acadêmicos do PPGSD em Oriximiná 
Título Ano Produção Autor(a) 

Ordenamentos territoriais sob a ótica da 

Sociobiodiversidade: o caso da revisão do plano diretor 

de Oriximiná, no Pará 

2018 Tese do 

PPGSD 

Wagner de Oliveira 

Rodrigues 

O judiciário transforma isto numa sentença: as 

abordagens dos conflitos familiares e as práticas 

autocompositivas nas regiões de Santarém e Oriximiná 

2016 Tese do 

PPGSD 

Giselle Picorelli 

Yacoub Marques 

Território Minado: desenvolvimento e conservação no 

vale do Rio Trombetas 

2014 Tese do 

PPGSD 

Leonardo 

Alejandro Gomide 

Alcântara 

Estudando o Paraíso: etnografia de uma comunidade de 

prostitutas no Rio Trombetas, Oriximiná – PA 

2014 Dissertação do 

PPGSD 

Eduardo Castelo 

Branco e    Silva 

Estatização do Puxirum: uso coletivo da terra no projeto 

estadual agroextrativista Sapucuá-Trombetas, em 

ORIXIMINÁ (PA) 

2012 Dissertação do 

PPGSD 

Thaís Maria 

Lutterback 

Saporetti Azevedo 

Fonte: SCIELO, 2018 
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A estrutura do texto está dividida em dois eixos principais. A primeira parte 

contextualizando na perspectiva geográfica, histórica e teórica sobre os conflitos 

envolvendo o local da pesquisa. A segunda parte exponho o associativismo como uma 

das estratégias de resistência muito comuns no local e, então, apresentar a AMTMO e o 

que foi encontrado no campo. Em todos os capítulos, a perspectiva empírica tem 

significativa importância, uma vez que o objetivo primordial desse estudo é, após as 

análises conceituais realizadas, demonstrar a diferença entre teoria e prática, o mundo 

do dever-ser e a reflexão sobre o mundo do ser. 

Destaco ainda que, como a questão do gênero é um eixo central nesse trabalho, 

não ignoro o fato de que desde a década de 1970 aos dias atuais, há uma expressiva 

produção de críticas sociais envolvendo mulheres negras, destacando-se os trabalhos de 

Lélia Gonzalez, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Rosália Lemos, 

Helena Theodoro, Cláudia Pons Cardoso, que são apenas algumas referências de 

pesquisas de áreas diversas. No entanto, o contexto específico em que analiso a atuação 

das mulheres dessa associação, me obriga a fazer aporte com outros conhecimentos de 

maior dimensão no tempo e espaço.  

O esforço aqui empreendido é no sentido de observar na prática diária dos 

atores envolvidos, elementos que justifique e fundamente – ou não – as hipóteses 

teóricas tensionadas nesse trabalho. A maior parte dos dados como entrevistas, relatos e 

observação participante serão analisados no decorrer do trabalho, conforme pertinência 

temática com os capítulos.  

 

Capítulo 1 – O território da pesquisa 

1.1 A jornada até Oriximiná 

É importante a compreensão de que Oriximiná é um município bastante 

extenso, dentro da região amazônica, cheio de complexidades territoriais e 

peculiaridades de ordem sociocultural, econômica, histórica e ambiental. Esse capítulo é 

dedicado à demonstração de um pouco dessas nuances. 

Para entendermos um pouco das questões envolvidas na investigação não 

podemos deixar de perceber o local dentro do território no qual se insere: a Amazônia. 

Trata-se de um território de grandiosas dimensões, que tomam conta do imaginário a 

partir de múltiplas percepções. 
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Para Thoreau, o pesquisador sensitivo, o cientista observador é a figura central 

do sistema de compreensão da natureza. O ambientalista acreditava na experimentação 

como caminho do conhecimento (BAYM, 1965). Nesse mesmo sentido, Weber 

considerava na aproximação e reflexão sobre temas sociais, a partir da pesquisa 

empírica. Na ótica weberiana, a sociologia é por essência hermenêutica, estando em 

busca dos significados que os indivíduos atribuem às suas ações (WEBER, 1964). 

Assim, os fenômenos sociais estão diretamente ligados às relações estabelecidas entre 

os sujeitos e às suas interações sociais. 

Nesse sentido, como pesquisadora, compartilho do mesmo entendimento, de 

que estamos em busca da compreensão do sentido que cada pessoa traz em suas 

narrativas sobre suas condutas. Cabe ao pesquisador interpretar os códigos de condutas 

locais para entender como acontecem essas dinâmicas e se estabilizam (ou não) as 

relações sociais entre grupos organizados e estruturas coletivas múltiplas da vida social.  

A sociedade como totalidade social sendo compreendida como resultado das 

formas de relação entre os sujeitos locais é um ponto de partida crucial para o 

mapeamento do campo. Assim, as expectativas sobre retornar cinco anos após o 

primeiro contato com o município de Oriximiná, em 2012, estavam em torno da 

percepção de como as dinâmicas sociais teriam se rearranjado diante de tantos conflitos 

locais de ordem socioambiental, rural e, por vezes, urbana. 

Às margens do Rio Trombetas, localiza-se Oriximiná, município da 

mesorregião do Baixo Amazonas com 107.602,99 quilômetros quadrados de extensão 

territorial, sendo um município maior em área que países como Portugal, Áustria e 

Coréia do Sul, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015).  

Oriximiná é o segundo maior município em área do estado do Pará, sendo 

superado apenas pelo município de Altamira, limitando-se com os estados de Roraima e 

Amazonas no Brasil e com os países de Guiana e Suriname. 
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Mapa 1: Mapa Fluvial Percurso Santarém x Oriximiná 

 

Fonte: Google Maps print 2017 

 

Foto 1: Visão Aérea Trajeto Belém x Santarém 

 

Fonte: Acervo da Autora em outubro de 2018 

 

A Amazônia é a maior região florestal e hidrográfica do mundo. Ocupa grande 

parte do hemisfério setentrional da América do Sul, correspondendo, a parte brasileira, a 

42% do território nacional. Estende-se das margens do Oceano Atlântico no leste, até o 

sopé da Cordilheira dos Andes, no oeste. Espalha-se pelas Guianas, Venezuela, 

Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, perfazendo mais de seis milhões de quilômetros 

quadrados. O vale amazonense é, ao sul, ainda abastecido pelos rios que descem do 

Planalto Central brasileiro e dos que vêm da região das Guianas ao norte, e pelos filetes 

de água gelada que se desprendem da ―corcova andina‖, pelo qual escorre 1/5 da água 

doce do planeta (SCHILLING, 2011). E ainda características como as descritas por 

Marques e Fernandes (2004): 
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A Amazônia é normalmente apontada como a ―metáfora perfeita‖ da batalha 

a favor da defesa e preservação do ambiente. Apesar de estender pela Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana 

Francesa, cerca de 65% da sua área está em território brasileiro. A 

―Amazônia Legal‖ brasileira (grande região composta pelos Estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e, 

parcialmente, o Estado do Maranhão – oeste do meridiano 44º) foi criada em 

1966, associada à SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia), um gabinete técnico político com responsabilidades de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional sobre a área abrangida
18

  

  

A chegada à Oriximiná é antecedida de um voo para Belém e outro voo para 

Santarém, ambas cidades do Pará. De avião avista-se uma imensidão verde com 

múltiplas tonalidades, recortada por rios de longas margens que compõem parte da 

maior bacia hidrográfica do mundo. Antes mesmo de se pisar em terra, é possível 

imaginar a dificuldade dos órgãos governamentais em fiscalizar, delimitar e atender as 

demandas da região. 

Foto 2: Porto de Santarém 

 

Fonte: Acervo da Autora em outubro de 2018 

De Santarém, o deslocamento para Oriximiná é realizado apenas por transporte 

fluvial. O tempo de duração varia, inclusive, conforme a maré e tipo de embarcação, 

mas geralmente leva aproximadamente cinco horas pelas lanchas da empresa ―Tapajós‖ 

ou nove horas nos barcos de grande porte reservados diretamente com o comandante. 

Finalmente, chega-se à Oriximiná, estando a Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV 

localizada no Centro da cidade. 

A sede administrativa da UAJV, que funciona como um posto avançado da 

UFF desde a década de 1970, tem sua presença institucional configurada através da 

gestão do único hospital maternidade da cidade - localizado em frente à unidade 
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Vermelho‖, in GeoINova – Revista do Departamento de Geografia e Planeamento Regional nº 9. Lisboa: 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2004, p. 81-100. 
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avançada - e nas atividades acadêmicas de pesquisa e extensão.  O programa de 

expansão estratégica do ensino superior na região amazônica foi pensado, durante o 

governo militar brasileiro, a partir da ideologia de oferecer serviços de ciência e 

tecnologia às populações locais em áreas remotas do país. 

 

Foto 3: Placa na Entrada da Unidade Avançada José Veríssimo em Oriximiná 

 

Fonte: Acervo da Autora em outubro de 2018 

Apesar da maior parte dos 62 mil habitantes de Oriximiná viverem em sua 

maioria na cidade, o município possui populações rurais e ribeirinhas que sobrevivem 

da agricultura familiar; remanescentes de quilombos que utilizam recursos naturais 

como as castanhas do Pará, copaíbas, fazem farinha de mandioca; e também populações 

indígenas. Todos expostos aos impactos da forte atividade de mineração local e 

fronteiriços a unidades de conservação. 

Nesse sentido, as demandas geosociais locais envolvem desde a questão das 

disputas de terras até o acesso à água potável. A dificuldade de acesso das populações 

tradicionais a órgãos como INCRA e FUNAI, além da alta rotatividade dos membros do 

Poder Judiciário e Executivo, bem como corte orçamentário em órgãos fiscalizatórios 

no estado são fatores que influenciam tanto na qualidade de vida da população quanto 

no acesso à justiça. Assim, a prestação jurisdicional do Estado, direito assegurado pela 

Constituição Federal de 1988, apresenta-se substancialmente deficitária na região. 

As denúncias por parte de lideranças de movimentos sociais tanto de ameaças 

de morte como de invasão de terras tituladas são corriqueiras, além da retomada do 

plano de construção de hidrelétricas em regiões que impactam diretamente comunidades 

quilombolas e indígenas, como é o caso do inventário hidroelétrico da bacia 
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hidrográfica do Rio Trombetas retomado em 2014 sem consulta prévia (COMISSÃO 

PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO, 2016).   

Mensurar dentro desta vastidão a riqueza de recursos é uma tarefa de grande 

complexidade, empenhada por órgãos governamentais, por vezes, com parcerias 

internacionais e por instituições de pesquisa. Os recursos minerais apresentam jazidas 

grandes de bauxita, fosfato e ouro. Os recursos florestais são madeireiros com diversas 

espécies nobres típicas do bioma amazônico, e não madeireiros, que abundam a floresta 

como a copaíba, a bacaba, o breu, a castanha, o açaí e outras centenas de frutas, seivas e 

sementes. A biodiversidade da fauna, tradicionalmente explorada na caça e na pesca, 

ainda é em parte desconhecida pela ciência
19

. Os distintos recursos com distintas 

valorações simbólicas e econômicas perfazem uma região extremamente rica e de 

acirrados conflitos. 

A visão aérea e fluvial do município pode, equivocadamente, provocar a 

interpretação errônea sobre a presença humana na região. É que o olhar superficial pode 

concluir que existe um vazio demográfico, quando na verdade existe uma pluralidade de 

comunidades de diversas etnias que subsistem da agricultura e pesca local, em suas 

formas peculiares de ocupação do espaço, ressignificando o território.  

Além disso, ainda existe às margens do Rio Trombetas um centro urbano com 

comércio crescente, um verdadeiro distrito industrial que constitui lógica de cidade 

privada, chamada de Porto Trombetas, voltada às atividades de mineração, bem 

limítrofes às unidades de conservação. Nesse sentido, Oriximiná é a terra onde se 

apresenta a luta por território entre as populações tradicionais, empresas, projetos de 

desenvolvimento e de conservação ambiental. 

Assim, resistindo aos modelos colonizatórios, três grupos identitários em 

condição de vulnerabilidade se destacam: 1) os ribeirinhos, em sua maioria oriundos de 

migrações maranhenses de meados do século XX, em busca de terras e oportunidades, 

que passam a sobreviver nos moldes da agricultura familiar e da pesca; 2) os 

remanescentes de quilombos, abandonados à própria sorte seja pela fuga à escravidão, 

seja por serem deixados para trás pelas oligarquias rurais desalojadas com a chegada de 
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atuação da defensoria publica do Estado do Pará no município de Oriximiná junto às comunidades 
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novos modelos de ocupação; e 3) as populações indígenas, que ocuparam as terras no 

alto das cachoeiras: Trombetas-Mapuera, Nhamundá-Mapuera e Tumucumaque
20

.  

A definição operacional de povos e comunidades tradicionais, utilizada nessa 

pesquisa, tem como ponto de partida as Convenções Internacionais e Decretos criados e 

referendados pelo governo brasileiro. Conforme explicitado no art. 2 da Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho - OIT, adota-se como princípio a 

autodefinição da identidade. Seguindo a mesma lógica conceitual, a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto n° 

6.040 de 07 de fevereiro de 2007, art. 3°, considera povos e comunidades tradicionais 

como:  

I (…) - grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas geradas e transmitidos pela tradição. 
 

E os seus territórios como sendo:  

II (…) os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos 

povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente 

ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição de 

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 

regulamentações. 

Denote-se que, nesse trabalho, é dada a devida atenção à luta quilombola, haja 

vista que a maior parte das mulheres que participam da Associação de Mulheres 

Trabalhadoras do Município de Oriximiná são mulheres quilombolas, portanto, é 

preciso compreender o cenário que estas mulheres estão inseridas. 

A identidade quilombola é reivindicada com base nas dinâmicas históricas de 

resistência ao sistema escravista. Tais narrativas fazem alusão à resistência desde a 

utilização da mão de obra escrava como sistema de produção, impostas nas fazendas de 

gado e plantações de cacau das regiões de Óbidos e Santarém, bem como a formação de 

famosos quilombos como o de Cachoeira Porteira.  

a denominação primitiva era Cachoeira Porteira devido ao fato de quando o 

homem branco aqui chegava para capturar o homem negro, não conseguia 
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passar devido à fúria das grandes cachoeiras, então consideravam uma 

‗porteira‘ pela qual só os negros conseguiam passar
21

  

As mudanças nos marcos legais brasileiros, em especial a adoção do ADCT de 

1988, impulsionaram diversas comunidades quilombolas a procurarem a regularização 

fundiária de suas terras. O processo, no entanto, foi marcado por intensas disputas. As 

lutas e mobilizações pela seguridade territorial dos povos quilombolas foram 

acompanhadas de retaliações por parte do poder público e do capital privado, visto que, 

o interesse alienígena nas terras da Amazônia remonta o final da década de 1960 através 

da entrada dos grandes projetos e se estende aos dias atuais.  

Atualmente, há 48 processos de titulação de terras quilombolas abertos no 

estado do Pará pelo INCRA e 58 pelo ITERPA, sendo 8 territórios quilombolas em 

Oriximiná, já com 5 territórios titulados por completo e um parcialmente titulado 

conforme dados do INCRA e do ITERPA (INCRA-DFG, 2018). Destaque-se que 

Cachoeira Porteira é o maior território quilombola do Brasil em área de extensão, 

titulado em 2018 pelo ITERPA (ITERPA, 2018). Segue abaixo tabela dos territórios 

quilombolas de Oriximiná. 

Tabela 2 

Situação Sociojurídica da Titulação Quilombola em Oriximiná 

TERRITÓRIO SITUAÇÃO DIMENSÃO COMUNIDADES 

Boa Vista Titulada pelo INCRA em 1995. 1.125,034 ha Boa Vista 

Água Fria Titulada pelo INCRA em 1996. 557,13 ha Água Fria 

Trombetas Titulada pelo INCRA e pelo 

ITERPA em 1997. 

80.887,094 ha Mussurá, Bacabal, Arancuan de 

Cima, Arancuan do Meio, 

Arancuan de Baixo, Serrinha, 

Terra Preta II e Jarauacá. 

Erepecuru Titulada pelo INCRA em 1998 

(retificada em 2016) e pelo 

ITERPA em 2000. 

218.044,25 ha Poço Fundo, Acapú, Jarauacá, 

Varre Vento Erepecurú, Boa 

Vista Cuminá, Monte dos 

Oliveiras, Santa Rita, Jauari, 

Araçá, Espírito Santo, São 

Joaquim e Pancada. 

Alto Trombetas 

1 

Parcialmente titulada pelo 

ITERPA em 2003 e retificado 

em 2010. Portaria de Declaração 

161.719,42 ha Abuí, Paraná do Abuí, Santo 

Antônio do Abuizinho, 

Tapagem, Sagrado Coração de 
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e Reconhecimento publicada no 

processo 54100.002189/2004-

16 pelo INCRA em 08/2018. 

Jesus e Mãe Cué. 

Alto Trombetas 

2 

Portaria de Declaração e 

Reconhecimento
22

 publicada no 

processo 54501.001765/2014-

59 pelo INCRA em 07/2018. 

189.657,81 ha Juquirizinho, Juquiri Grande, 

Jamari, Curuçá, Palhal, Último 

Quilombo do Erepecú, Nova 

Esperança e Moura. 

Ariramba RTID publicado pelo processo 

INCRA sob o número 

54100.000755/2005-28 em 

04/2017. A outra porção do 

território encontra-se em 

regularização pelo ITERPA 

processo de nº 2005/315528. 

12.496,29 ha Nova Jerusalém 

Mãe Domingas Titulada em 2003 pelo ITERPA, 

retificado em 2010. 

61.211,96 ha Trata-se de parte de área do 

Alto Trombetas 1. 

Cachoeira 

Porteira 

Titulada pelo ITERPA em 2018. 225.289,52 ha Vila Nova de Cachoeira 

Porteira 

Fonte: ECAM, 2018
23

;Comissão Pró-Indio, 2018
24

; ITERPA, 2018
25
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 A primeira etapa da regularização fundiária quilombola consiste na elaboração do Relatório Técnico de 
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a venda e a penhora do território. INCRA, 2018. Passo a Passo da Titulação de Território Quilombolas. 

Disponível em: <http://incra.gov.br/passo-a-passo-da-titulacao-quilombola>, acesso em 25 de fevereiro 
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A luta das lideranças quilombolas locais é histórica, mas também bastante 

atual. Se antes lutavam contra os senhores do sistema escravista, hoje enfrentam os 

interesses minerários de empresas como a Mineradora Rio do Norte-MRN, a atuação 

regular e irregular de madeireiros, interesses políticos e econômicos de reconstruir uma 

rodovia inacabada de grande porte, um projeto de hidrelétrica e a criação de unidades de 

conservação como a Reserva Biológica do Trombetas em 1979, a Flona Saracá Taquera 

em 1989 e as Flotas Trombetas e Faro em 2006
26

. 

1.2 Contexto das Lutas Territoriais 

O processo historiográfico da formação dos quilombos presentes no Alto 

Trombetas
27

, no Estado do Pará, registra no espaço/tempo a consolidação da sagrada 

luta por território e liberdade que os negros e as negras escravos/as travaram no período 

da escravidão. Favorecido pelos aspectos geográficos, levando em consideração a 

exuberância e as potencialidades de seus rios e florestas, a região do Alto Trombetas 

configurou-se como território de refúgio e abrigo para inúmeros escravos fugitivos de 

fazendas da região, constituindo, assim, os mocambos ou quilombos
28

 (AZEVEDO; 

CASTRO,1998; SALLES, 2005).  

Nesses territórios, formaram-se quilombos onde viveram durante anos como 

sujeitos ―não cidadãos‖, marginalizados em um sistema opressor, dominante e 

segregacionista. O quilombola entra no cenário brasileiro, como um ―sujeito político‖ e 

com direitos territoriais garantidos, somente a partir da aprovação e dos desdobramentos 

legais que regem o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –

ADCT - da Constituição Federal Brasileira de 1988. Tal artigo estabelece que: ―aos 
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remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos‖.  

De tal modo, a regularização fundiária mediante a titulação das áreas ocupadas 

passa a ser o objeto de desejo de todas as comunidades remanescentes de quilombo 

presentes no território brasileiro. Os remanescentes quilombolas, ―filhos e filhas da 

região do Alto Trombetas‖, configuram-se como sujeitos que marcam todo um processo 

de luta por direitos e disputas territoriais que fazem parte da história dos movimentos no 

âmbito nacional de luta pela terra. Dois momentos marcam a vida política e social dos 

remanescentes quilombolas do Alto Trombetas.  

O primeiro momento a ser destacado, dá-se a partir da década de 1970, com a 

chegada da empresa Mineração Rio do Norte – MRN, fato este que marca na região 

uma das formas mais perversas e desiguais da dominação da territorialização do grande 

capital mineral em territórios quilombolas. A descoberta de jazidas de bauxita nesses 

territórios despertou o interesse de exploração da empresa – apoiada pelo Estado – a 

qual teve livre acesso e se instalou na região, propiciando conflitos que se espacializam 

na região, conforme serão tratados mais adiante.  

Outro fato marcante foi que esses quilombolas foram pioneiros na luta por seus 

direitos constitucionais referentes à terra; fruto disso foi a Comunidade da Boa Vista, 

localizada no Alto Trombetas ser o primeiro território quilombola titulado no Brasil 

recebendo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no ano 

de 1995, seu título definitivo de terra coletiva
29

. 

Desse modo, os territórios quilombolas dessa região ganharam notoriedade no 

campo investigativo em diversos ramos das ciências humanas. Essas pesquisas buscam 

compreender as nuances das lutas e conflitos que envolvem as tramas dos direitos 

quilombolas, bem como suas ancestralidades, memórias, identidade, cultura, e, também, 

as relações antagônicas traçadas entre quilombolas, Mineração Rio do Norte – MRN, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

Floresta Nacional Saracá-Taquera - FLONA e Reserva Biológica do Alto Trombetas -

REBIO.  
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 A promulgação da Portaria 307, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em 

1995, determinou que as comunidades quilombolas deveriam ter suas terras demarcadas e tituladas, 

atribuindo ao INCRA a responsabilidade para a concessão dos títulos sobre as áreas públicas federais, 

arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação. O título de reconhecimento deveria conter uma 

cláusula ―pro indiviso‖, ou seja, seria um título coletivo. Assim, a Comunidade da Boa Vista foi a 

primeira comunidade quilombola a obter o título de terras coletivas. 
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A estrutura fundiária historicamente desigual, em que a propriedade privada da 

terra se constituiu como ‗farsa‘ – visto os estudos de Motta (2012) sobre a grilagem e 

falsificação de títulos de concessão de sesmarias – é tida como agravante dessa 

complexidade brasileira. Desse modo, a desigualdade das relações no campo contribuiu 

notadamente para esse cenário com a opção política perversa de exclusão dos 

trabalhadores da terra, especialmente com a lei de terras de 1850, a que Martins (1998) 

denomina de cativeiro da terra, ―em que os escravizados tornaram-se livres e sem-

terras‖ (FERNANDES, 2000, p.18). Nesse sentido, faz-se necessário ampliar a 

discussão para a questão da territorialidade e da propriedade. 

Em sua concepção mais ampla, como em Milton Santos (1996), o território se 

confunde com a própria noção de espaço geográfico, de forma indissociavelmente 

ligada à reprodução dos grupos sociais (espacial ou geograficamente mediadas), e 

assim, a territorialidade ou a ―contextualização territorial‖ seria inerente à condição 

humana. Todavia, é imprescindível a diferenciação entre o espaço e o território, 

constituindo esta sinonímia um equívoco para uma correta análise metodológica acerca 

da terra e sendo necessário, para cada termo, identificar sua precisa percepção. 

Território constitui-se, em realidade, em um conceito subordinado a outro 

mais abrangente, o espaço, isto é, à organização espacial. O território é o 

espaço revestido da dimensão política, afetiva ou ambas. A territorialidade, 

por sua vez, refere-se ao conjunto de práticas e suas expressões materiais e 

simbólicas capazes de garantirem a apropriação e a permanência de um dado 

território por um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos 

sociais e as empresas
30

.  

 

[...] o território pode ser definido como uma porção da natureza e do espaço 

sobre a qual uma sociedade determinada reivindica e garante para todos, ou 

uma parte de seus membros, direito de estáveis acessos, controle ou uso sobre 

a totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é 

capaz de utilizar. Essa proporção da natureza fornece, em primeiro lugar, a 

natureza do homem como espécie, mas também: 1) os meios de subsistência; 

2) os meios de trabalho e produção; 3) os meios de produzir os aspectos 

materiais das relações sociais, os que compõem a estrutura determinada de 

uma sociedade. (Portanto), o território depende não somente do tipo de meio 

físico explorado, mas também das relações sociais.
31

  
 

Enquanto o conceito de território é amplo e relacional, o conceito de 

propriedade é estático e inerte. A territorialidade permite entender o uso coletivo da 

terra, os níveis relacionais da vida em comunidade, entretanto, a propriedade só 

compreende um limite rígido de demarcação e a responsabilidade do terreno.  
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A noção de propriedade privada consolidou-se de modo substancial no devir 

histórico que os agentes humanos incorporaram de modo, por vezes, absoluto, entre 

sujeitos e coisas. Na ótica capitalista não haveria como ser diferente, a propriedade 

privada é inerente ao capital. A noção de propriedade, tal qual concebemos nos 

paradigmas da legislação civilista, enunciada nos preceitos do Código Civil de 2002, 

privada, exclusiva, plena quanto aos atributos de gozo, uso e fruição, não deve ser 

encarada monoliticamente. 

O Direito, enquanto pretensa regulamentação heterônoma das relações 

humanas em uma integração normativa de fatos e valores, não pode se limitar a uma 

visão pouco perspicaz e distorcida dos fenômenos sociais presentes no seio das 

sociedades que regula. Essa análise se faz necessária haja vista que, grande parte dos 

conflitos socioambientais em Oriximiná, se relacionam com a questão 

posse/propriedade, além de casos de sobreposição de direitos/títulos. 

Além da questão agrária, o impacto do colonialismo (CESÁIRE, 1978) trouxe 

outros reflexos socioeconômicos e culturais para essa sociedade forjada na produção 

escravocrata tanto indígena quanto, como nos aponta Fanon (1961), sobre os 

sequestrados do continente africano. Apesar da lei de terras ter fortalecido o mito da 

Amazônia inabitada e abandono dessas populações, a Constituição Federal de 1988 

resguardou o direito de proteção aos povos primários estabelecendo um grande 

paradoxo e desafio em um regime democrático de direito. 

A oposição de diferentes racionalidades de uso, significação e ocupação do 

território, somada à grande riqueza de recursos naturais e culturais, faz daquela região 

uma terra de extremos. Grandes projetos de desenvolvimento ligados à ideologia 

hegemônica, com madeireiras, mineradoras, agroindústria e hidroelétricas, se 

contrapõem aos espaços tradicionalmente utilizados que, por sua vez, são também 

vitimados pelos projetos conservacionistas que antes de serem consonantes às praticas 

mais sustentáveis, como se presumiria, aliam-se à dinâmica daqueles que possuem 

maiores condições de acesso e formalização de seus interesses à lógica governamental. 

A elaboração de projetos governamentais experimentados nas décadas de 1970 

e 1980 desconsiderou parte daquelas pessoas sobrepondo os interesses de modernização 

e dinamização da economia aos interesses e modos de vida dos tradicionais que ali 

vivem. Sob a ideologia de ser uma ―terra sem homens‖, a chegada de projetos como os 
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da Mineração Rio do Norte - MRN, Andrade Gutierrez, ENGERIO, ELETRONORTE
32

 

entre outros, vão reconfigurar toda a lógica espacial e imprimir uma racionalidade 

específica e homogeneizadora do território dentro da ambivalência dos projetos 

modernizantes.  

Cabe ressaltar que a dinâmica dos tradicionais dentro das trocas culturais locais 

se modificam e, ainda para aqueles mais resguardados, não podemos adjetivar suas 

práticas como sustentáveis a priori e, nesse sentido, isenta da necessidade de algum 

controle estatal. Do outro lado, a parte urbana do município padece de problemas 

corriqueiros ligados a saneamento básico, saúde, educação, segurança, entre outros, 

mesmo recebendo mensalmente milhões de reais em royalties advindos da exploração 

da bauxita pela Mineradora Rio do Norte. 

Assim, essas relações são marcadas por múltiplas violências, o que segundo 

Tavares se configura como uma cidadania dilacerada que ―resulta da tecnologia do 

poder que se exerce pelo suplício do corpo e das dificuldades de realização do contrato 

social na sociedade brasileira‖ (TAVARES, 2007, p.91). 

Por outro lado, em resposta a essa cidadania dilacerada e, principalmente, ao 

histórico de concentração de terras no Brasil, o espaço rural sempre foi palco de 

resistência, primeiramente indígena e depois quilombola. Somando-se a tantos outros 

povos como ribeirinhos, pescadores, etc., a atuação feminina no movimento quilombola 

é, sem dúvidas, merecedora de destaque nessa luta. 

De acordo com a professora Selene Herculano (2008, p.23), o conceito de 

racismo ambiental diz respeito às injustiças sociais e ambientais que afetam 

desproporcionalmente etnias vulnerabilizadas. Oriundo da luta de movimentos sociais 

negros estadunidense pacificou-se o entendimento de que 

 racismo ambiental não se configura apenas por meio de ações que tenham 

uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que tenham impacto 

racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem
33

  

 

Desse modo, o peso de políticas ambientais e econômicas que recaem sobre 

etnias, bem como sobre todo grupo de populações ditas tradicionais como os 
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ribeirinhos, extrativistas, pescadores, quilombolas e indígenas que habitam Oriximiná 

etc,- que têm se defrontado com a chegada de grandes empreendimentos como a 

mineração, lixões e até averiguação da construção de uma hidrelétrica-, os expelem de 

seus territórios e desorganizam suas culturas forçando-os a conviver com um cotidiano 

de envenenamento e degradação da condição de vida. Para Herculano (2008), se tais 

populações não-urbanas enfrentam tal chegada do estranho, outras, nas cidades, habitam 

as zonas de sacrifício, pela proximidade com o que não é metabolizado pela natureza e 

se acumula. 

Assim, ainda que se trate de contextos históricos e geográficos diferentes, 

ratificando os argumentos de Herculano, às análises do professor Carlton Waterhouse, 

se fazem interessantes nesta construção argumentativa. Segundo Waterhouse, - 

professor estadunidense que esteve no Brasil em 2018 apresentando suas pesquisas 

sobre racismo ambiental e a teoria da dominação social -, para se condenar um estado 

pelos impactos de uma política ambiental racista é preciso afastar o aspecto da intenção, 

do dolo e observar como o estado tem respondido às denúncias de degradação 

(CARLTON WATERHOUSE, 2016). Para ele: 

 o Poder Judiciário diz que estamos buscando explicação para uma intenção 

que no ato sequer havia sido pensado. A pergunta que se deveria fazer é: 

houve discriminação no uso da terra pelo governo local? Nas permissões 

feitas no estado naquela região? Na escolha dos empresários em que tipo de 

negócios serão feitos naquela região como lixões, grilagem, mineração, etc? 

Houve discriminação de políticos em todas as categorias acima elencadas?
34

  

Nesse sentido, o professor aponta que o olhar do judiciário apenas para a esfera 

do dano individual da discriminação desconsidera as escolhas estruturais dos impactos e 

riscos de empreendimentos. Agrega-se a isso, ao não reconhecimento do direito de 

propriedade de terras das populações tradicionais conforme assegurado na Constituição 

Federal de 1988, que completa trinta anos agora, perpetuando-se assim a ideia de que 

―quem comprou‖ a terra teria o direito de determinar o destino dos demais habitantes da 

região. A partir de então a análise teórica sobre os conceitos de biopolítica e 

necropolítica se demonstraram válidos de se refletir à luz do território em questão. 

A biopolítica é um termo utilizado por Foucault para designar a forma na qual 

o poder, a partir do século XIX, tende a se focar em práticas disciplinares utilizadas para 

o controle não mais de um indivíduo, mas de um conjunto de indivíduos, de uma 

população (FOUCAULT, 1978). Assim, a biopolítica é, portanto, o exercício de 
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biopoderes locais, sendo a população tanto alvo como ferramenta em determinada 

relação ou relações de poder.  

Dessa forma, para Foucault, o biopoder é uma tecnologia que permite o 

exercício de várias técnicas sendo o poder uma ação e, sobretudo uma ação sobre o 

outro, não existindo separação do corpo individual em relação ao corpo social. Desse 

modo, os biopoderes podem se preocupar com a gestão da saúde, da natalidade, nos 

hábitos comuns, já que essas são preocupações políticas e então, mecanismos de 

controle de populações (FOUCAULT, 1978, p. 293). E aqui não se torna apartado a 

possibilidade de se pensar na gestão do Estado sobre as concessões em relação aos usos 

da terra. 

Já para Achille Mbembe – que formulou o conceito de necropolítica – a 

necropolítica não nasce em oposição à biopolitica, mas sim do acoplamento deste 

conceito (MBEMBE, 2014). O poder de determinar quem deve viver e quem deve 

morrer – e também como se vive, como aponta Foucault -, advém da possibilidade de 

designar quem são os sujeitos dotados de humanidade, quem de fato goza de princípios 

como o da Dignidade da Pessoa Humana, quem é visto como sujeito de direito em sua 

materialidade, não apenas como um conceito universal.  Desse modo, desumanizar 

alguém é via de constituição de arbitrariedade e antidemocracia.  

Porém, para o sociólogo camaronês, a racionalidade da técnica da necropolítica 

surge da utilização de técnicas e aparatos que promovam o desaparecimento simbólico, 

como meio de controle de determinados corpos ou grupos sociais. O processo de 

exploração em que se estabelecem as relações capitalistas, opera da exclusão ao 

extermínio de grupos que não têm lugar de interesse no sistema (MBEMBE, 2014). 

Por conseguinte, para se compreender um pouco da complexidade territorial é 

preciso ter em mente que não há uma Amazônia, e sim muitas ―Amazônias‖, como dizia 

Carlos Walter Porto Gonçalves
35

. Para pensarmos no objeto de pesquisa é necessário 

lembrar que há: A Amazônia dos seringueiros, açaizeiros, dos indígenas, dos 

ribeirinhos, dos quilombolas; a Amazônia dos patrões, dos fazendeiros, das elites; a 

Amazônia periferia nacional ameaçada pela cobiça internacional; a Amazônia sendo 

vista como a salvação do mundo, por seus recursos naturais, biológicos e minerais; a 

Amazônia da manutenção do equilíbrio térmico do planeta, da natureza para 

conservação; a Amazônia dos grandes projetos governamentais de desenvolvimento, das 
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empreiteiras, das hidroelétricas, das mineradoras multinacionais; a Amazônia vista 

como terra sem lei à Amazônia voz de seu povo, ainda quando representados pelos que 

vêm de fora
36

.  

Nesse sentido, há uma série de eventos de ordem cronológica que apresentam 

interesses envolvidos da realidade em análise. Isto, porque, se relacionam diretamente 

ou indiretamente com os grupos que vivem em Oriximiná e, consequentemente, com as 

mulheres que fazem parte da associação. Destaco assim, breves considerações sobre a 

expansão local que gerou tantos conflitos na região advindos de políticas estatais 

construídas sem a participação da população local e dos seguintes fatos, como bem 

analisado por Leonardo Alcântara (2014) em sua tese de doutorado: 

[...] descoberta da bauxita e posterior instalação da infraestrutura e ordenação 

territorial para sua exploração. No período subsequente, concomitante à 

exploração comercial da bauxita, é criada a Reserva Biológica do Rio 

Trombetas – REBIO
37

, Unidade de Conservação de proteção integral
38

 em 

área contígua à mineração com objetivo principal de proteção da Tartaruga-

da-Amazônia, por esse viés, tornando a reserva e esse quelônio os próximos 

actantes a serem considerados. Apesar de viverem no local antes mesmo de 

existir o município de Oriximiná e todas as políticas públicas que ali 

recaíram, os remanescentes de quilombo, peculiar grupo humano que vive 

naquelas terras, foram praticamente relegados à invisibilidade por todo esse 

período, possuindo levante político e melhor voz a partir de meados da 
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década de oitenta, marcando, daí pra frente, uma nova ordenação territorial. 

Nesse contexto surge a Floresta Nacional Saracá-Taquera
39

, estrategicamente 

criada para proteger os interesses da mineração da bauxita, mas 

posteriormente gerando profundas contradições legais com essa prática, 

acirrando ainda mais os conflitos sobre aqueles territórios e seus recursos. A 

Floresta nacional é tratada junto com a Reserva Biológica, dentro das 

políticas conservacionistas experimentadas na região e a atuação do Governo 

Federal
40

  

 

Dentro desse panorama histórico, vale ressaltar algumas políticas estatais 

construídas de longa data, que basearam práticas econômicas na região. Em um 

primeiro momento, a organização do espaço amazônico quanto à questão burocrática-

administrativa incorporou de forma desigual os interesses dos diferentes segmentos 

econômicos, em detrimento daqueles que já habitavam a região. As normatizações 

jurídicas e tecnologias disponíveis criaram hierarquias de posicionamento quanto ao que 

vale mais na sociedade, assim a ―marcha expansionista macroétnica caucasiana‖ não é 

apenas um processo de sucessão ecológica na região, mas uma complexa hibridização 

de culturas e práticas
41

.  

Nesse sentido, a Amazônia do século XIX, ficou estigmatizada pelo marco 

científico da descoberta do látex para fabricação de borracha e o surto econômico de sua 

exploração que contribuiu bastante para a delimitação das fronteiras nacionais locais. 

Assim, como em outros períodos de explorações de commodities amazônicas, a 

fabricação de borracha propiciou um grande fluxo migratório que contribuiu para a 

configuração de pluralidade étnica que habitaram a região. De acordo com Medeiros 

(2012), os fluxos seguiram para o Rio Tapajós, Rio Xingu, Rio Madeira, chegando até 
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ao Acre em 1877, com cerca de 300 a 500 mil migrantes nordestinos entre 1860 e 1912 

que foram trabalhar nos seringais
42

.   

A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas iniciou-se um período de 

integração territorial no Brasil, com mudanças de âmbito comercial e produtivo, onde a 

exportação primária passou a dar lugar para a industrialização como resposta à crise de 

1929. Com o Estado Novo em 1937, surgem políticas de intervenção mais efetiva na 

economia, com a construção de programas de colonização agrária e créditos agrícolas e 

industriais pelo Banco do Brasil; criam-se empresas estatais de grande porte e promove-

se a nacionalização de recursos minerais e o controle federal de produtos agrícolas
43

. 

Desse modo, como se vê no discurso de Getúlio Vargas abaixo, a integração da região 

norte através da institucionalização de políticas estratégicas passa a ser uma das 

bandeiras desse governo.  

 
[...] Conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta, foram as nossas 

tarefas. E nessa luta, que já se estende por séculos, vamos obtendo vitória 

sobre vitória. [...] Necessitais adensar o povoamento, acrescer o rendimento 

das culturas, aparelhar os transportes. [...] Da colonização esparsa [...] 

devemos passar à concentração e fixação do potencial humano. [...] Com 

elementos de tamanha valia, não mais perdidos na floresta, mas concentrados 

e metodicamente localizados será possível, por certo, retomar a cruzada 

desbravadora e vencer, pouco a pouco, o grande inimigo do progresso 

amazonense, que é o espaço imenso e despovoado. É tempo de cuidarmos, 

com sentido permanente do povoamento amazônico.[...] O nomadismo do 

seringueiro e a instabilidade econômica dos povoadores ribeirinhos deve dar 

lugar a núcleos de cultura agrária, onde o colono nacional recebendo 

gratuitamente a terra, desbravada, saneada e loteada, se fixe e estabeleça a 

família com saúde e conforto.[...] Vim para observar de perto as condições de 

realização do plano de reerguimento da Amazônia. Todo o Brasil tem os 

olhos voltados para o Norte, com o desejo patriótico de auxiliar o surto do 

seu desenvolvimento. E não somente os brasileiros; também os estrangeiros, 

técnicos e homens de negócios, virão colaborar nesta obra, aplicando-lhe a 

sua experiência e os seus capitais, com o objetivo de aumentar o comércio e 

as indústrias e não, como acontecia antes, visando formar latifúndios e 

absorver a posse da terra, que legitimamente pertence ao caboclo brasileiro. 

[...] Nada nos deterá nesta arrancada que é, no século XX, a mais alta tarefa 

do homem civilizado: conquistar e dominar os vales das grandes torrentes 

equatoriais, transformando sua força cega e sua fertilidade extraordinária em 

energia disciplinada.
44
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Na sequência da primeira era Vargas – que inaugurou um ―novo modelo‖ de 

integração dos interiores que se estendeu nas décadas posteriores – até 1970, outros 

episódios importantes vão provocar mudanças no olhar para o ordenamento territorial 

da área. Entre eles estão: a Constituição Federal de 1946; em 1950, o Banco de Crédito 

da Borracha é renomeado para Banco de Crédito da Amazônia – BCA; em 1952, a 

criação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, substituindo o 

Instituto Internacional da Hileia Amazônica – IIHA, de 1947, que foi considerado como 

ameaça à soberania nacional
45

; a criação da Superintendência para a Valorização 

Econômica da Amazônia – SPVEA em 1953 e do Plano de Valorização da Amazônia, 

que a partir de 1966 passa a destinar parte da renda a um fundo específico, mesma lei 

que cria a Amazônia Legal; em 1957, a criação em Zona Franca de Manaus, pela Lei 

3.173/1957 que, apesar de ser direcionada para o comércio externo com os países 

vizinhos, foi forte instrumento de integração com o mercado interno; A integração da 

malha viária nacional pela BR-010 ligando Belém à Brasília e a BR-029 ligando 

Brasília a Porto Velho e Rio Branco, entre 1960 e 1961
46

. 

Nos momentos que se sucederam os acontecimentos narrados até aqui, a 

excepcionalidade do regime militar marca a chegada de outro momento, ao qual quero 

atentar na pesquisa para fazer apontamentos preliminares: o prenúncio das políticas de 

desenvolvimento e conservação que recaíram sobre a área da pesquisa e suas contínuas 

transformações desde então. Assim, cito como um marco de mudança das políticas 

públicas locais, a exploração mineral e as consequências dessas políticas para a 

população envolvida. 

O argumento desenvolvimentista permeia todos os discursos e atos de poder ao 

longo da história da região sob distintas versões ideológicas que alternam as posições 

hierárquicas entre as necessidades da população local e os anseios econômicos para o 

uso do espaço.   

Em 1966, a SPVEA é extinta e criada a Superintendia de Desenvolvimento da 

Amazônia e o Banco de Crédito da Amazônia é transformado em Banco de Crédito da 

Amazônia S/A – BASA
47

. São mudanças que parecem pequenas, mas que marcam 

outro dimensionamento das políticas da região, principalmente, porque, no Plano de 
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Valorização Econômica da Amazônia aparece menções nos objetivos de incentivo à 

pesquisa, promoção do desenvolvimento autossustentado e do bem estar social, ainda 

que dentro da lógica expansionista aplicada à época, já nota-se uma mudança de 

paradigma. 

Prezado Compatriota: 

1. Venha investir na Amazônia, nossas terras são férteis e tudo nelas é 

abundante! 

2. Leis federais, estaduais e municipais oferecem ao homem de empresa 

brasileiro condições altamente favoráveis para participar do programa de 

aceleração do desenvolvimento da região amazônica. 

3. A SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZÔNIA (SUDAM) e o BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) estão à 

sua disposição para ajudá-lo a investir num dos muitos projetos em 

implantação: são empreendimentos industriais, agrícolas e pecuárias 

disseminados na imensa extensão territorial que é a Amazônia brasileira. 

4. Venha, pois participar do desbravamento econômico da Planície Verde, 

através da Operação Amazônia. 

5. Seja mais BRASILEIRO conhecendo melhor a Amazônia e ajudando a 

integrá-la definitivamente no patrimônio ativo nacional.
48

 

 

As particularidades históricas narradas até aqui visam dar conexão entre as 

transformações que ocorridas na região e os desafios enfrentados, ainda na atualidade, 

pela população local. No decorrer do tempo entre os planos governamentais que ali se 

iniciavam e a implementação efetiva dos projetos de desenvolvimento e, 

posteriormente, de conservação, na proximidade com a década de 1970, algumas 

alterações ocorreram. 

Em 1963, estudos realizados pelo grupo canadense ALCAN, apresentados 

apenas em 1967, confirmaram a existência de reservas de bauxita economicamente 

viáveis para exploração, ganhando extrema importância a partir de então, tanto para o 

governo como para as dinâmicas locais. Na época desse plano de desenvolvimento 

regional já se iniciavam os trabalhos pré-operatórios para a exploração com subsídios 

governamentais
49

, assim como caminhavam os estudos de planejamento daquela área 

enquanto prioritária para um modelo de desenvolvimento industrial. Nessa análise de 

estudos, apesar de também falar em exploração racional dos recursos, em geral, alguns 

posicionamentos governamentais marcaram a inserção do que se poderia pensar como 

prenuncio de uma ―preocupação ambiental‖: 

É também imperiosa a necessidade de iniciar estudos imediatos visando à 

localização, decretação e organização de Reservas Florestais em grandes 

áreas, suficientemente representativas dos diversos ecossistemas amazônicos, 
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que assegurem a manutenção das condições de equilíbrio ecológico 

ambiental e como garantia de abrigo à fauna remanescente.
50

  

 

Nesse sentido, conforme apresentado até aqui, observa-se ligeira gradação das 

ações governamentais e empresariais, reconfigurando toda a região amazônica. E, 

quanto a isso, nas áreas selecionadas como prioritárias para o Plano Regional de 

Desenvolvimento, foram estabelecidos Polos Agropecuários e Minerais na Amazônia. 

Partindo das informações diagnosticadas sobre recursos naturais e a economia de cada 

área escolhida, foram indicadas as programações e os recursos necessários para a 

execução dos programas nos entre 1975 até 1979. Na região estudada está o Polo 

Trombetas
51

.  

Mapa 2 - Mineração e Unidades de Conservação em Oriximiná 

 

Fonte: Landsat – Google Earth, 2013. 

 

O Polo abrange os municípios de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e 

Oriximiná, com mais de 85.000 quilômetros quadrados, em sua área de abrangência. O 

aproveitamento da região se dá pela agropecuária, pela exploração da madeira, mas em 

sua maioria pela atividade de mineração. Destaca-se a Mineradora Rio do Norte – 
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MRN, instalada em 1977, com a exploração majoritária da bauxita entre outros 

minerais, tendo criado uma verdadeira cidade industrial: Porto Trombetas
52

. 

 

Mapa 3 – Porto Trombetas 

 

Fonte: Landsat – Google Earth, 2013. 

 

 

Foto 4: Porto Trombetas. Foto de Priscila Grimberg, 2018. 

Há que se considerar também o potencial energético da Amazônia que, com 

seus muitos rios, recebeu diversos projetos polêmicos de construção de hidroelétricas, 
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entre eles, ressalta-se um projeto de hidrelétrica planejado para ser construído na área de 

Cachoeira Porteira junto com um complexo industrial, atendendo a demanda da bauxita 

(ALCANTARA, 2014). O projeto da década de 1970, de construção da hidroelétrica de 

Cachoeira Porteira, anos depois, seria um dos estopins para a organização política dos 

quilombolas, assumindo grande importância nesta narrativa até a atualidade
53

. 

Mapa 4: Mapa Parcial de Oriximiná. 

 

Fonte: Foto de Marina Marçal, 2017.
54 

 

Assim, os conflitos na região do Vale do Rio Trombetas vão se acirrando ou 

talvez tornando-se mais visíveis, na medida em que novos direitos vão sendo pleiteados 

como os ambientais, indigenistas e dos remanescentes de quilombo na Constituição 
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Federal de 1988. Novos atores sociais somam forças às lideranças populares como as 

ONGs, estudiosos, entidades diversas do terceiro setor, etc. Paulatinamente, as novas 

tecnologias vão proporcionando cada vez mais trocas de informações e métodos de 

interação.  

Atualmente, a questão da conservação da biodiversidade sob a ótica da 

democracia participativa em áreas protegidas ocupa um lugar expressivo nas agendas 

públicas de quase todos os países do mundo. Em âmbito internacional, diretrizes e 

princípios contidos em Tratados e Convenções relativos ao tema, internalizam-se na 

gestão pública de diferentes países através de programas, planos, legislações e outros 

que acabam por demandar esforços na elaboração de modelos, métodos e/ou 

ferramentas para a construção de novas práticas dirigidas à conservação da 

biodiversidade e à suas interfaces com a dinâmica social.  

Para ALCANTARA; MADEIRA FILHO; SIMON (2015), o tema dos 

impactos e/ou efeitos, positivos e negativos associados às áreas protegidas e a grupos 

locais, demonstra uma mudança paradigmática na condução de novas políticas públicas 

e nos desafios inerentes a construção destas, uma vez que o enfoque se debruça sobre os 

impactos sociais e não apenas os ambientais como historicamente vinha sendo debatido.  

Embora em termos internacionais haja avanços significativos impondo-se às 

agendas governamentais as novas diretrizes, são ainda grandes os desafios para a gestão 

pública das Áreas Protegidas para os países em desenvolvimento, sobretudo os países 

considerados com grande biodiversidade como é o caso do Brasil. Para esses países, a 

agenda social da conservação se torna um desafio ainda maior, esses autores explicam 

que:  

uma vez que impõe-se a necessidade de gerar políticas que visem à redução 

da perda de biodiversidade em conjunto com políticas de inclusão social, sem 

perder de vista os atores do processo, sobretudo as comunidades que 

sobrevivem dos recursos naturais que se pretende conservar, configura-se, 

nesse sentido, uma governança democrática das áreas protegidas.
 55

 

 

Nesse sentido, é a partir da década de 1980 que foi alcançada a amplitude do 

debate sobre o desenvolvimento sustentável na esfera internacional, na busca por 

proporcionar políticas de enfoque à relevância do ambiente socialmente sustentável e 

economicamente viável. Antes mesmo da CRFB/1988, se consolidando como política 
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pública com o Relatório das Nações Unidas intitulado ―Nosso futuro comum‖ (WCED, 

1986). De acordo com Santilli, (2005, p.30) o Relatório foi um dos marcos do 

ambientalismo no mundo com repercussões no Brasil, atestando que: 

 o conceito de desenvolvimento sustentável coincide historicamente com o 

apoio nacional e internacional ao movimento dos povos da floresta (índios e 

seringueiros) pela conservação da floresta amazônica e sua articulação com a 

conservação ambiental
56

.  

 

No Brasil, enquanto atividade causadora de significativa degradação, a 

exploração de recursos minerais é condicionada ao licenciamento ambiental, seja em 

âmbito municipal, estadual ou federal. No caso da mineração da bauxita em Oriximiná 

pela MRN, o licenciamento se dá em âmbito federal, posto que a atividade situa-se em 

uma unidade de conservação federal: a Floresta Nacional Saracá-Taquera. Neste caso, o 

órgão responsável pelo licenciamento é o IBAMA
57

, mas por impactar diretamente a 

unidade de conservação, o ICMBio
58

 faz parte do processo. O IBAMA outorga as 

licenças, mas para que ocorra o processo de licenciamento é necessário que ICMBio 

conceda uma ―Autorização para o Licenciamento Ambiental‖. Esta se dá por meio de 

análise técnica e parecer conclusivo, considerando os impactos ambientais, os atributos, 

o Plano de Manejo da Unidade de Conservação e a compatibilidade da atividade
59

. 

O processo de licenciamento ambiental deriva de um princípio de participação 

democrática, inerente ao direito ambiental, que visa possibilitar a participação dos 

interessados durante o processo por meio de audiências públicas, conselhos gestores e 

consulta de todos os estudos e documentos produzidos no processo (Lei Federal 

10.650/03). Quando se trata de áreas frágeis e os impactos recaem sobre grupos 
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humanos sensíveis, a questão ganha ainda mais notoriedade. Com um maior número de 

documentos legais obrigatórios no decorrer do processo, a exemplo da legislação 

indigenista, espécies ameaçadas, populações tradicionais, etc. A observância dos 

preceitos legais, a subsunção, a formalização dos processos de autorização e de 

licenciamento com consequente legitimação estatal, vão constituir uma das facetas do 

ideário do ―desenvolvimento sustentável‖
60

. 

A abordagem sobre a questão ambiental, a partir da década de 1980, marca 

uma profunda mudança nas práticas empresariais e políticas de desenvolvimento. Essa 

alteração de paradigma não se deu apenas no campo legal, mas também moral, onde a 

consideração de fatores de risco inerentes às atividades. Se até os anos 70, o modelo de 

responsabilidade social corporativa se deu sob o discurso da geração de emprego, 

investimentos na região, acesso a tecnologias e oferecimento de bens e serviços para 

obter aceitação pública, esse modelo passa a se adaptar e promover ações filantrópicas 

como criação de fundações, escolas, hospitais, infraestrutura, etc, além de outras 

obrigações legais vindas dessa noção moral de desenvolvimento sustentável.  

Alcântara (2014), Madeira Filho e Simon (2015) atribuem esse movimento, 

principalmente a dois eventos: relatório de Brundtland gerado pela Comissão Mundial 

da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987 e a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro. A partir 

de então, um novo modelo de desenvolvimento teria que se adequar legalmente não 

apenas à eficiência econômica, mas também quanto ao seu desempenho ambiental e 

desempenho social relativos aos impactos sobre os ecossistemas humanos e não-

humanos
61

. 

Nesse sentido, as partes elegidas como interessadas nesses processos 

produtivos foram significativamente ampliadas, com relevante atuação das organizações 
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das comunidades locais, as ONGs socioambientais, os acionistas, a mídia, consumidores 

e outros grupos de interesses coletivos
62

. Esse contexto foi ampliado gradativamente nas 

décadas posteriores, a imagem social e ambiental da empresa passa a ter um peso vital 

para a mesma.  

Assim, nas últimas décadas uma substancial ampliação dos investimentos em 

recuperação de áreas degradadas, projetos comunitários, em preservação da natureza, 

cursos de capacitação, adequação tecnológica ao desenvolvimento ―mais limpo‖ se 

tornam preocupações. Estar associada a uma imagem de empresa ambientalmente 

poluidora ou socialmente irresponsável pode significar para um acionista ou 

consumidor um grande prejuízo, haja vista o risco do empreendimento, vide casos de 

acidentes ambientais envolvendo as mineradoras Vale e Samarco, nas cidades de 

Mariana e Brumadinho.  

 

Foto 5: Propaganda da MRN em Porto Trombetas. Foto de Priscila Grimberg, 2018. 

Desse modo, como toda lógica empresarial moderna e sua busca obstinada pela 

objetividade, investir em tecnologias e criar indicadores ambientais e sociais foi a 

maneira de medir o desempenho nesses processos. A demonstração por indicadores 

globais de desempenho tanto de ordem econômica como ambiental e social por parte de 
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empresas que atuam no ramo da mineração, como a própria MRN, pode gerar inclusive 

lucros e acordos políticos eficazes para a empresa, mas que aparentemente pareçam 

relações antagônicas. Como exemplo, vale ressaltar que o único carro utilizado na 

Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV/UFF foi doado pela Mineradora Rio do 

Norte, ainda que na Universidade Federal Fluminense tenham sido produzidos diversos 

trabalhados acadêmicos de teor crítico à presença da mineradora em Oriximiná. Outro 

exemplo é o fato da sede do ICMBio da região localizar-se dentro da base de Porto 

Trombetas, atrás da placa na imagem acima. 

Por outro lado, se a mineradora adaptou-se ao novo modelo de 

desenvolvimento, como visto até aqui, esse processo não ocorreu de modo espontâneo. 

Uma série de organizações da sociedade civil que se propuseram a denunciar a 

degradação e ampliar as vozes das populações tradicionais também surgiram entre os 

anos 1980/1990 na Amazônia. Nesse sentido, destaco algumas entidades bastante 

presentes na região seja nos trabalhos de campo ou como fonte de pesquisa, são elas: 

Equipe de Conservação da Amazônia – ECAM, Imazon (fundada em 1990), Imaflora 

(fundada em 1995), Terra de Direitos (fundada em 2002), Greenpeace (fundada em 

1971), Comissão Pró-Índio de São Paulo (fundada em 1979).   

 

Foto 6: Propagandas em Porto Trombetas. Foto de Priscila Grimberg, 2018. 

 

Essas organizações representam grande importância no incentivo ao 

associativismo das comunidades tradicionais, no entanto, esse movimento também se 

deu devido aos investimentos internacionais e o próprio Fundo da Amazônia, fruto de 

diversas de diretrizes e princípios contidos em Tratados e Convenções relativos ao tema. 

Internalizou-se, assim, na gestão pública da região, programas, planos, legislações e 

outros que acabam por demandar esforços na elaboração de modelos, métodos e/ou 

ferramentas para a construção de novas práticas, num esforço de tentar cumprir com o 

princípio de gestão democrática ambiental. 
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Desse modo, o panorama histórico até aqui citado busca apresentar eventos que 

ajudam a explicar a conjuntura do surgimento da Associação de Mulheres 

Trabalhadoras do Município de Oriximiná, no Pará, a qual passo a analisar no próximo 

capítulo. 

Capítulo 2 – A atuação da Associação de Mulheres de 

Oriximiná 

2.1 A descoberta da Associação de Mulheres de Oriximiná 

Os estudos referentes à questão de gênero nas ciências sociais emergiram mais 

expressivamente a partir da década de 1970, período este considerado pela ONU ―como 

a década da mulher‖, justamente pelo despertar para as questões e o surgimento de 

diversos movimentos feministas que levantaram a bandeira sobre assuntos referentes à 

mulher. Nesse cenário, as mulheres negras sempre tiveram intensa participação, 

expressão e poder decisório nos movimentos de mulheres, somando com o conjunto e, 

simultaneamente, também procurando estabelecer seus próprios caminhos no 

enfrentamento da discriminação e desigualdades (SANTOS, 2014). As lutas dos 

movimentos negros e dos movimentos quilombolas
63

 são partes de um mesmo contexto 

de lutas por reconhecimento e por representação política na esfera pública quando se 

refere às questões sobre os(as) negros(as) no Brasil. Assim: 

a análise da entrada do direito quilombola na cena pública brasileira se 

relaciona ao estudo da pluralização da arena pública nacional. Isto porque a 

introdução dessa questão coloca novos temas e demandas no debate público 

nacional, permitindo que atores sociais até então invisibilizados em suas lutas 

possam trazer à tona suas especificidades, contribuindo para que o espaço 

público seja o lócus de expressão das vozes, estilos e diferenças culturais
64

  

 

Juntamente a essas questões, surge nesse cenário a figura da mulher 

quilombola como sujeito atuante e de enfrentamento nas lutas pelos direitos 

quilombolas. A exemplo pode-se mencionar a organização das mulheres em meio às 

lutas no ―combate às diversas manifestações de racismo, sexismo e exclusão social‖ 

(CARNEIRO, 2002, p. 182). As presenças do racismo, sexismo e da pobreza agem de 

forma associada e os reflexos dessa ação atingem diretamente inúmeras mulheres, o que 

as impedem de terem acesso às políticas públicas e de exercerem seu papel de cidadãs. 
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 Partindo para a análise desse contexto na vida das mulheres de Oriximiná, um 

dos grandes desafios de se pesquisar na região são os recursos e fontes utilizadas para a 

pesquisa. Em uma pesquisa acadêmica são utilizadas majoritariamente fontes escritas, 

as ditas fontes ―formais‖. No entanto, uma pesquisa realizada em local de difícil acesso, 

sobre experiências históricas não registradas anteriormente, dificilmente terá chances de 

se obter fontes escritas como descritivas de experiências. Assim, vale destacar que o 

movimento de consolidação da História Oral é fruto da renovação da pesquisa histórica 

contemporânea, como aponta Hebe Mattos (2016), do compromisso com fontes 

históricas que possam revelar novos sujeitos sociais ou sujeitos sociais invisibilizados 

como é o caso aqui.  

Quanto à utilização de entrevistas, o campo revelou outro aspecto bastante 

peculiar. Depoimentos, no geral, evidenciam sensibilidades em relação aos 

acontecimentos ocorridos, devendo o pesquisador estar atento para a forma em que se 

deu a retrospectiva dos fatos entre lembranças e esquecimentos que definem a 

construção da memória social (MATTOS, 2016). Por ter tido outras experiências com 

utilização de narrativas orais como fonte de dados, em minha chegada no campo, eu 

estava preparada para prestar atenção aos ―deslizes‖, àquilo que o orador apresenta 

ligeiro desconforto ao falar. No entanto, são tantos conflitos, tantos interesses, tantas 

abordagens à população local por anos e anos que, frequentemente os entrevistados 

apresentam verdadeiras performances sugestionadas a atender o interesse do que o 

entrevistado acredita que o entrevistador que ouvir. 

Passado e presente se misturam. Nós, vocês, eles se tornam sujeitos ora 

determinados, ora indeterminados. Bom e ruim caminham juntos na mesma frase e não 

raro receber como resposta uma outra pergunta. Quem sabe dizer quando e porquê a 

AMTMO surgiu? Aqui irei apresentar a minha percepção sobre esses fatos, percepção 

baseada em depoimentos e algumas poucas fontes escritas encontradas em sites e 

relatórios de campo.  

Nesse sentido, de acordo com as fontes a serem citadas, a AMTMO teria 

origem na AOMTBAM - Associação de Organizações de Mulheres Trabalhadoras do 

Baixo Amazonas e, essa por sua vez, se seria originaria da Associação de Empregadas 

Domésticas da região. 

De acordo com Eunice Sena, secretária de formação da AOMT-BAM em 2010, 

a história da associação teria começado na década de 70, quando dezenove 

trabalhadoras criaram a Associação das Empregadas Domésticas, marcando o início do 
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movimento de mulheres no Pará. Para as mulheres chegarem ao nome da associação, 

discutiu-se o termo dona de casa, explica a socióloga e educadora: 

A AOMT-BAM surge de uma demanda de mulheres de vários municípios, 

que alegavam: somos mulheres, mas não necessariamente domésticas [...]. 

Repudiamos o conceito dona de casa e trabalhamos a auto-estima no conceito 

de doméstica. Pelo casamento ou pela união estável, a mulher ganha o título 

de dona de casa, o que significa tomar conta dos serviços da casa, que são 

trabalhos domésticos. Desta forma, concluímos que as empregadas 

domésticas com remuneração estão em melhores condições do que as donas 

de casa. Não somos donas de casa, mas domésticas, sem direito a salário, 

férias, folgas, etc. O que falta é legalizar a profissão de doméstica, 

principalmente em função de direitos previdenciários.
65 

Assim, teria nascido em 15 de julho de 1990, a AOMT-BAM, que começaria 

com doze organizações e em 2010 somaria um total de trinta e nove, em quinze 

municípios da região oeste do Pará, com o objetivo de reunir grupos e organizações de 

mulheres, tanto de áreas rurais quanto urbanas. Sua sede fica em Santarém no Pará e 

conta com mais de três mil mulheres organizadas. Além disto, a AOMT-BAM faz parte 

de redes feministas e do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do Pará 

(MMCC) e do Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense. 

O trabalho do grupo, como conta Eunice Sena, iniciou-se com a discussão 

sobre a problemática da violência contra as mulheres e dos direitos trabalhistas, sendo 

uma associação sem fins lucrativos
66

. Entre suas conquistas estariam: Delegacia de 

Defesa das Mulheres constituídas em três municípios; implantação de programas de 

saúde reprodutiva; atuação nos Conselhos Municipais; retorno de participantes à escola; 

e a criação do Banco da Mulher. Elas realizam principalmente processos de educação 

popular, conscientizando as participantes sobre seus direitos, a importância de gerarem 

sua própria renda e da participação sindical.  

 Concebemos que as mulheres sem autonomia financeira têm mais 

dificuldade de conquistar sua emancipação [...]. Organização, formação e 

crédito são nossos esteios na geração de renda, por meio de produtos da 

Amazônia e do que a floresta pode oferecer, como galinha caipira, peixes e 

plantas ornamentais. [...] Uma coisa é a tradição de se criar galinha caipira; 

outra é trabalhar a galinha caipira como negócio. É preciso agregar valores.
67
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As três linhas prioritárias de ação seriam: capacitação e formação sobre gênero; 

fortalecimento da organização das mulheres e geração de renda. É com este último tema 

que Eunice afirma que a associação encontraria as maiores dificuldades. Para a 

secretária de formação da AOMT-BAM, o trabalho com a geração de renda seria 

imprescindível para se pensar no aprimoramento das técnicas de manejo de vários 

produtos da cultura de subsistência.  

A fonte para saber a origem da AMTMO foi Maria de Fátima de Souza Joca 

que atuou duas vezes como presidente da associação, além de atuar nos cargos de 

direção e secretaria entre 1993 e 2009, aproximadamente. Desde então teria se afastado 

da associação, segundo ela, depois de algumas desavenças envolvendo questões 

financeiras de um projeto sobre plantas medicinais. ―Setenta mil reais no edital, mas eu 

só assinava cheques‖
68

, diz Maria em conversa informal. 

O contato com a Maria de Fátima se deu através de campo realizado em agosto 

de 2018. Na ocasião, o diretor da Unidade Avançada José Veríssimo, informou que 

haveria uma reunião local somente com mulheres voltada para a questão da 

agroecologia. Ter ciência de um grupo exclusivo de mulheres me causou interesse, 

tendo em vista que já tinha estado em contato com lideranças populares no município 

em 2012 e em 2017, no entanto, todas as vezes o protagonismo da fala estava voltado 

para os homens. Em 2012, com outra equipe de pesquisadores do programa de 

mestrado, chegamos a visitar uma aldeia indígena do Rio Mapuera em que as mulheres 

sequer poderiam aprender português. Mulheres quilombolas se comportavam de modo 

mais tímido na presença de outros homens àquela época, mulheres indígenas sequer 

falavam, na maioria dos casos. Entre 2012 e 2018, definitivamente haviam ocorrido 

mudanças na atuação das mulheres, na minha percepção. 

A reunião de agroecologia foi realizada no dia 03 de agosto de 2018, no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do 

Município de Oriximiná - STTR, que fica aproximadamente a dois quilômetros da 

UAJV. Fui acompanhada da professora Alba Simon e do professor Wilson Madeira 

Filho, no intuito de apresenta-los como membros da universidade e informar meu 

interesse de pesquisa. Na chegada, uma reunião bastante singela, contava apenas com a 

presença de Maria de Fátima e depois mais três integrantes.  
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Foto 7: Reunião Fitorixi. Foto de Marina Marçal, 2018. 

 

 

Fátima conta que o grupo de agroecologia teve o incentivo do professor Paulo 

Leda da FIOCRUZ e da ativista Silvia Baptista em um projeto ainda iniciante chamado 

―Fitorixi‖, onde teriam acontecido três reuniões: uma em 14 de março de 2018, outra em 

21 de abril de 2018 e esta reunião em 03 de agosto de 2018. Uma das reuniões 

aconteceu na UFOPA e, segundo Benedita Lobato, coordenadora do projeto Tambor na 

Mata e participante do Fitorixi, chegou a receber em torno de 100 pessoas. A reunião 

seguiu com trocas das mulheres sobre as atividades de cultura de subsistência que 

realizam: a Maria de Fátima que trabalha com apicultura e a Sara que tem ajudado 

mulheres na extração de óleo de andiroba da comunidade quilombola que ela faz parte, 

próxima ao Lago Sapucuá. 

A ativista Silvia Batista participou da reunião por Skype através da conexão 

wifi do local, simples mais relativamente eficaz, já que a conversa foi interrompida. Ela 

fez uma fala de abertura me apresentando ao grupo e relatou que adoraria que a minha 

pesquisa fosse sobre o ―Fitorixi‖, mas que acreditava que eu também precisava 

conhecer a AMTMO. Até então, eu que nunca tinha visto um grupo formado somente 

por mulheres na região, fiquei bastante entusiasmada com a ideia, já que a Maria de 

Fátima contou que a AMTMO teria sido fundada nos anos 90.  

Na reunião com o grupo ―Fitorixi‖, algumas frases mencionadas foram 

significativas para amadurecer a minha percepção sobre as demandas locais, as 

mulheres falaram da produção rural como ―forma de ganhar dinheiro extra‖, ―mesmo 

estando mais perto da cidade, aqui é difícil emprego‖, ―com o dinheiro da andiroba, eu 

consegui comprar o gás‖, ―ajuda no sustento da família‖, ―complemento da renda‖, ―na 
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roça todo mundo é meio que parente, ai ajuda no trabalho, seria bom a gente fazer uma 

cooperativa‖.  

Através desse primeiro contato com mulheres de um grupo de agroecologia 

que pude conhecer a AMTMO. Nessa ocasião, Maria contou que a AMTMO teria se 

originado pelo encontro promovido pela AOMTBAM em Santarém, nos anos 90, que a 

época tinha Eunice Sena como coordenadora e Frei Leão no apoio. Essas informações 

foram bastante importantes em um primeiro momento, para facilitar a busca de fontes 

escritas sobre a associação, que se confirmou com algumas notícias virtuais como, por 

exemplo, uma matéria do site ―O Globo‖
69

 sobre a morte de Frei Leão em 2013 e sua 

participação na AOMTBAM.  

No sábado da mesma semana da reunião, foi realizado uma feijoada 

comemorativa de aniversário do diretor da Unidade Avançada José Veríssimo, 

Marcelino Conti, na própria unidade. No evento participaram funcionários de ONGS, 

membros da secretaria de urbanismo, funcionários do Ibama, lideranças indígenas e 

quilombolas, incluindo Lenivalda Xavier, vice-presidente da AMTMO, onde tivemos o 

primeiro contato. 

Lenivalda é conhecida carinhosamente como ―Leni‖ e desempenha um papel 

de extrema importância para o município. Naquele momento, ela relatou ter iniciado na 

associação em 2005 e que, desde então, tem atuado ora como presidente, ora como vice-

presidente. A atual presidente é Raimunda Gadelha. Lenivalda é quilombola nascida na 

comunidade do Jamari, mas hoje mora na comunidade da Serrinha, sendo bastante ativa 

nas iniciativas sociais, fazendo parte da Associação da Comunidade Remanescente de 

Quilombo Boa Vista Trombetas – ACORQAT, do Conselho Municipal da Cidade, 

Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Perguntada sobre a origem da AMTMO, ela também conta que seria fruto de 

uma reunião ocorrida em Santarém em dezembro de 1990, onde teriam participado 

―vários, vários municípios...Juruti, Óbidos, Terra Santa‖. Lenivalda afirma que a 

AMTMO chegou a ter em torno de 500 associadas em seu cadastro, mas que menos de 

200 membras estariam hoje contribuindo mensalmente. As reuniões ocorrem todo dia 

30 de cada mês, porque costuma ser a data em que as moradoras das comunidades mais 
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afastadas vêm para a cidade de barco receber benefícios como bolsa-família, bolsa-

verde e resolver outras burocracias.  

Segundo Lenivalda, a associação participa a cada dois meses de uma feira de 

produtores rurais, a qual tinha acontecido dias anteriores e pude ver as singelas 

bancadas de produtos naturais nas proximidades do Tribunal de Justiça, depois de 

receber uma mensagem por ―WhatsApp‖ do grupo ―Fitorixi‖.  

 

Foto 8: Feira do Produtor Rural de Oriximiná - Pará. Foto recebida pelo WhatsApp, 2018. 

 

Entre as participantes ativas da associação haveriam membras entre 16 e 60 

anos de idade, segundo informações da vice-presidente. O terreno e o muro da sede da 

associação teriam sido doados pela prefeitura. Entre os tópicos debatidos, Lenivalda 

começa pela questão do emprego, ponto bastante mencionado na reunião do grupo de 

agroecologia. Em seguida, Lenivalda fala que elas debatem também a questão do 

―empoderamento, de gênero, da geração de renda, da violência contra a mulher, do 

racismo, da saúde, educação...‖. Quando perguntei sobre o perfil das membras, ela 

disse: 

 têm mulheres da cidade, mulheres quilombolas, mulheres ribeirinhas e até 

mulheres indígenas, a maioria é negra, mas infelizmente a própria raça não se 

identifica. [...] a gente trabalha com o feminismo, com o coletivo, mas tem 

mulher que não se mistura, não adianta
70

.   

 

A essa altura, por ter sido o primeiro contato com a Lenivalda, confesso que já 

não sabia mais se parte do que eu tinha dito quando me apresentei teria sido assimilado 
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no discurso dela ou se elas de fato estariam discutindo todas aquelas questões. Decidi 

então pesquisar a atuação daquela associação, mas com a ciência de que ouviria mais do 

que falaria na próxima vez.  

O fato de ser uma pesquisadora negra, que se identifica assim, com toda 

certeza influencia no campo. No entanto, o desafio é perceber em que medida a minha 

autoidentificação racial e feminista provoca uma reação performática ou um real 

questionamento interno sobre a própria identidade. Mais adiante falarei melhor sobre a 

questão racial, mas por ora adianto que a minha participação no campo, a partir dos 

momentos seguintes, não se limitaram à observação participante, mas algo mais 

próximo de uma metodologia que Anelise Fernandez
71

 sugeriu o termo ―militiva‖, uma 

junção das palavras militância investigativa.  

Estabelecido que o objeto de pesquisa seria a atuação da AMTMO, realizei 

breves pesquisas virtuais onde foi possível encontrar jornais financiados pela MRN, 

citando o trabalho da AMTMO (em anexo) e um estudo de capital social feito pelo 

projeto Territórios Sustentáveis no ano passado, apresentando aspectos gerais da 

associação.  

Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Oriximiná – AMTMO 

foi fundada em 20/12/1990 e está cadastrada desde 1997 na Receita Federal, sob o 

número de CNPJ 02.212.027/0001-73, tendo como atividade econômica principal a 

defesa de direitos sociais. Sua criação é oriunda dos encaminhamentos de um Encontro 

do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade que contou com apoio da 

Associação Organização de Mulheres do Baixo Amazonas em Santarém -  

AOMTBAM, cuja missão era incentivar a criação de associações de mulheres nos 

municípios da região. 

 De acordo com dados apontados pelo Territórios Sustentáveis, a AMTMO tem 

como finalidade a geração de renda, políticas públicas, prevenção contra violência 

doméstica e direitos das mulheres. Atualmente, possui em quase todas as comunidades 

rurais uma representação da Associação, incluindo as comunidades indígenas. Nessas 

comunidades, metade da mensalidade é direcionada para a AMTMO e a outra para o 
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Núcleo de Mulheres da comunidade. Possui um total de 500 sócias, sendo que 30% 

delas pagam mensalidade regularmente
72

. 

A escolha da direção da Associação é feita por meio da indicação dos núcleos 

de mulheres das comunidades conforme estatuto social em anexo. A AMTMO possui 

conta poupança, faz prestação de contas anualmente e expõe seus relatórios financeiros 

nos murais da Associação. Possui sede própria desde 2008, cujo terreno onde 

funcionava uma creche, foi doado pela Prefeitura. A AMTMO fez a reforma do prédio 

com recurso da venda de um veículo doado pela MRN. Segundo relatos, a sede possui 

pouca segurança. Já houve roubos de impressoras, ventiladores, computadores e TVs, 

todos equipamentos novos. 

A AMTMO possui bom relacionamento com as secretarias municipais de 

Oriximiná, porém não se envolve em politicas partidárias. Pleiteia apoio da Câmara dos 

Vereadores para criar o Conselho Municipal da Mulher, já existe uma minuta de lei em 

trâmite desde 2005. Participa de diversos conselhos municipais: Assistência Social, 

Saúde, Meio Ambiente, Criança e Adolescente. A AMTMO é associada ao Centro de 

Formação em Santarém – CEFTBAM, à qual paga anuidade. Participa de diversos 

treinamentos sobre diferentes temas, como levantamentos de territórios, cultura, direitos 

das mulheres, etc.  

Entre 2003 e 2006, a AMTMO executou um projeto no valor de R$ 62.000,00, 

para cultivo de plantas medicinais (ver anexos), envolvendo as comunidades ribeirinhas 

e quilombolas, além de comunidades urbanas. Também participou de um projeto de 

criação de galinhas caipiras. Por meio do Fundo DEMA e a Fase de Belém, a AMTMO 

participa de um projeto para incentivar a criação de associações indígenas na região. 

Também participa de um programa de rádio, ―A voz da Mulher‖, que vai ao ar aos 

domingos, de 11hs às 13 hs. 
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 Territórios Sustentáveis. Avaliação do Capital Social de Oriximiná. Disponível em: 

<https://www.passeidireto.com/arquivo/55059433/avaliacao-capital-social-2018>. Acesso em 07 mar 

2019. 
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Foto 9: Projeto apresentado pela AMTMO
73

. Foto de Bruno Rodrigues, 2018. 

No relatório desenvolvimento pelo projeto ―Territórios Sustentáveis‖ de 

avaliação de capital social em 2018, um mapeamento de associações de mulheres foi 

realizado. Citando-se além da AMTMO, a Associação de Mulheres Indígenas da Região 

do Município de Oriximiná – AMIRMO, a Associação de Mulheres Trabalhadoras do 

Município de Terra Santa e a Associação dos Trabalhadores da Área de Saúde de Faro. 

Esta última, apesar do nome, é composta somente por mulheres
74

. Os municípios de 

Faro, Terra Santa e Oriximiná apresentam bastante integração em relação às pautas das 

mulheres. Segundo a vice-presidente da AMTMO, Lenivalda, a comemoração do dia 

internacional da mulher foi realizada em 11 de março de 2019 no município de Terra 

Santa. 
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 Projeto apresentado pela AMTMO à prefeitura, solicitando a doação de terreno para construção de 

sede, tendo o pleito deferido em 2008. 
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 O relatório informa que a associação foi criada em 2008 por um grupo de agentes comunitários de 

saúde, como somente as mulheres se engajaram, o grupo ficou conhecido como Associação de Mulheres 

de Faro. 
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 Foto 10: Atividade Associações de Mulheres em Terra Santa. Foto de Lenivalda Xavier, 2019. 

 

Apesar do grande potencial de mobilização, o relatório também apresenta 

alguns pontos a serem melhor desenvolvidos pela associação: 

Tabela 3 – Avaliação Social da AMTMO 
Pontos Fracos -Dificuldade de repassar o conhecimento das lideranças para as sócias; 

-Pouca articulação com sindicatos e outras associações de classe. 

Pontos Fortes  

 

-Organização e mobilização das mulheres; 

-Participação e envolvimento das sócias; 

-Bom relacionamento com as secretarias municipais, sem envolvimento 

político-partidário; 

-Grande participação em conselhos municipais; 

-Transparência administrativa. 

Ameaças -Preconceito com os movimentos das mulheres; 

-Resistência de familiares (maridos e filhos) que impedem que as mulheres 

participem de reuniões e eventos. 

Oportunidades/ 

Expectativas 

-Necessidade de contabilidade e assessoria jurídica; 

-Treinamento e cursos; 

-Geração de renda para as mulheres. 

Fonte: Territórios Sustentáveis, 2018. 75 

Nesse sentido, há alguns tópicos que o campo demonstrou que a associação já 

está em busca de melhoria dos pontos em desenvolvimento. Isto, porque, do período 

entre o primeiro e o segundo campo, Lenivalda e eu trocamos contato de telefone, ela 

informou que, na reunião programada para o mês de setembro de 2018, seria adiada em 
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Territórios Sustentáveis. Avaliação do Capital Social de Oriximiná. Disponível em: 

<https://www.passeidireto.com/arquivo/55059433/avaliacao-capital-social-2018>. Acesso em 07 mar 

2019. 
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alguns dias para que as mulheres pudessem me conhecer. Além disso, Lenivalda ligou 

para mim ao vivo da rádio, em seu programa ―A voz da Mulher‖ e anunciou, a minha 

presença e de outros pesquisadores da Universidade, perguntando se eu poderia 

esclarecer dúvidas jurídicas às mulheres da Associação. O que aceitei prontamente. 

A partir disso, uma série de outras iniciativas foram elaboradas, as quais, sem a 

atuação da AMTMO, não teriam o mesmo potencial. Lenivalda Xavier em comunicação 

com outras lideranças populares marcou três oficinas sobre empoderamento feminino 

em locais distintos de Oriximiná e três atendimentos coletivos de assessoria jurídica 

popular. Todas essas ações em parceria com diversos atores sociais e entidades, que 

analisarei em seguida. 

 

2.2 As oficinas de empoderamento e os atendimentos jurídicos no 

Município  

Em 06 de outubro de 2018, eu e Bruno Rodrigues, ambos alunos de pós-

graduação do Programa de Sociologia e Direito, havíamos chegado à cidade. Eu havia 

me comprometido a participar da reunião de mulheres e o Bruno resolveu me 

acompanhar. Ainda em dúvida sobre a presença de um homem na reunião ser bem-

vinda ou não, perguntamos para a Lenivalda se ele poderia ficar. A resposta foi direta: 

―ele só não pode falar‖. Dito isso, decidimos que Bruno ficaria mais afastado na sala e 

registrando a ata da reunião. Fomos os primeiros a chegar na sala de reuniões e 

Lenivalda estava no quintal da sede varrendo e aparentemente aborrecida: tinham 

furtado uma das caixas d‘agua da associação. Ela relata que furtos como esses 

acontecem com frequência, conforme mencionado no relatório do projeto ―Territórios 

Sustentáveis‖. Solicitou, inclusive, que as membras levassem garrafas d‘agua, já que o 

bebedouro foi furtado meses antes. 

Começamos a reunião por volta das 10 horas e encerramos às 12. A reunião foi 

aberta com a vice-presidente da AMTMO e, pouco depois, chegou a presidente da 

associação, Raimunda Gardelha Rocha. Em torno de treze membras estiveram 

presentes. A conversa seguiu em torno de questões sobre violência contra a mulher; 

geração de renda; busca de cursos de capacitação; prostituição; prostituição infantil; 

alguns casos de suicídio entre jovens; o processo de negociação entre a AMTMO, o 

Tribunal de Justiça e o Ministério Público para construção de uma casa de acolhimento 

para mulheres, no terreno da AMTMO; o desejo de adquirir máquinas de corte e costura 

para providenciar cursos na associação e de receber um corpo técnico na delegacia 
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preparado para as questões de violência contra a mulher, etc. Ao final da reunião, foram 

sorteados
76

 dois livros: uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha doada por mim e um 

livro sobre feminismo doado pela professora Giselle Picorelli (ata da reunião em 

anexo). 

O próximo contato com a associação se daria de forma extremamente 

relevante. Ciente da vinda de aproximadamente dez alunos do programa de pós-

graduação em Sociologia e Direito da UFF, sendo quatro advogadas e um advogado, a 

AMTMO, em articulação com o Ministério Público de Santarém através da promotora 

de justiça Lílian Braga; do Ministério Público de Oriximiná através da promotora de 

justiça Nayara Negrão; da Defensoria Pública de Oriximiná pela defensora Geane 

Andrade; e da equipe da CRAS pela assistente social Marcela Accioli, articulou 

mutirões de atendimento de assessoria jurídica e oficinas de empoderamento feminino. 

Os mutirões de atendimento jurídico foram realizados em três momentos - 

todos os locais foram escolhidos em sugestão do mapeamento prévio feito pela 

AMTMO: o primeiro atendimento realizado dia 08/10/2018, na comunidade do BEC 

que é uma comunidade rural próxima da cidade; o segundo atendimento realizado dia 

09/10/2018, na comunidade quilombola do Moura e concomitantemente na unidade da 

UAJV; e o terceiro na comunidade quilombola da Serrinha. 

 

Foto 11: Cartilha do Ministério Público do Estado do Pará. Foto de Marina Marçal, 2019. 
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 Falarei mais sobre essa dinâmica posteriormente. 
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O Programa ―O Ministério Público e a Comunidade‖ é um instrumento de 

atuação da instituição para a garantia dos direitos humanos fundamentais – 

individuais, difusos e coletivos –, e para o fortalecimento da cidadania. As 

ações do programa facilitam o acesso da população, principalmente a menos 

favorecida, aos serviços do Ministério Público e de Instituições Parceiras. 

Desenvolve as seguintes ações/atividades: Defesa dos Direitos Coletivos – 

mediação comunitária; Defesa dos Direitos Individuais – atendimento em 

procedimentos extrajudiciais diversos. (Reconhecimento voluntário de 

paternidade, registro fora do prazo, acordo de alimentos, retificação de 

registro civil – nascimento, casamento, óbito; acordos, direito de visita, entre 

outros.) 

Projetos e Ações Desenvolvidas 

Projeto Direito de Filiação (Reconhecimento de Paternidade): 

Contribui para a redução do sub-registro paterno, para que se obtenha a 

paternidade responsável. 

Documentos Necessários do Requerente: CPF, documento de identidade com 

foto, comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança ou 

adolescente, nome e endereço completo do pai indicado.
77

 

 

Acima está a descrição do projeto ―O Ministério Público e a Comunidade‖, é 

importante frisar que quase todas essas atividades foram realizadas nos atendimentos 

que se sucederam nos dias posteriores. No primeiro atendimento no BEC, me desloquei 

juntamente com o advogado Bruno Rodrigues - membro da equipe da UAJV; as 

promotoras de justiça; o diretor da UAJV e a vice-presidente da AMTMO, Lenivalda 

Xavier. O trabalho foi realizado dentro de uma escola pública local. 

 

Foto 12: Apresentação da Equipe na Comunidade do BEC. Foto de Bruno Rodrigues, 2018. 
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 Cartilha ―O Ministério Público e a Comunidade‖. Coordenador Raimundo Nonato Coimbra Brasil. 

Vice-coordenadora Lilian Regina Furtado Braga. Cartilha distribuída nos atendimentos. 
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Na foto acima estão a vice-presidente da AMTMO que fez uma fala de 

abertura apresentando os outros envolvidos, seguida das promotoras de justiça Lílian 

Furtado e Nayara Negrão. Ao fundo estão estagiários e funcionários do Ministério 

Público do Pará, que acompanharam todos os atendimentos com infraestrutura portátil 

de impressora, papel, caneta, formulários, a fim de possibilitar a resolução de demandas 

de imediatos, para que questões burocráticas não se tornassem um óbice. 

 

Foto 13: Atendimento Jurídico na Comunidade do BEC. Foto de Bruno Rodrigues, 2018. 

 

Nesse primeiro dia de atendimento, é importante destacar que pela longa 

distância que separa os membros da equipe recém–chegados à Oriximiná, não houve 

uma reunião prévia sobre a dinâmica de atuação. Desse modo, os problemas e dúvidas 

sobre as práticas a serem adotadas estavam sendo resolvidos naquele momento. 

Separamos uma sala para triagem, que é a sala dessa foto, em que os estagiários e 

funcionários colhiam os dados das pessoas e encaminhavam para duas situações: 1) para 

as membras do Ministério Público nos casos de Reconhecimento voluntário de 

Paternidade, União Estável ou Alimentos, quando o pai estivesse presente; 2) para os 

advogados da UFF – eu e Bruno Rodrigues-, nos casos de registro fora do prazo, 

retificação de registro civil: nascimento, casamento, óbito, coleta de dados e assinatura 
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de procuração quando não foi possível resolver a demanda extrajudicialmente, 

reconhecendo os limites da competência do Ministério Público Estadual
78

. 

A atividade recebeu em torno de 40 pessoas, nem todas se tornaram demandas 

concretas. Ao passar pela triagem, muitos casos se referiam a duvidas ou 2ª via de 

documentos, cuja competência não é do Ministério Público e não tínhamos estrutura 

física para realizar. Desse modo, atendi seis pessoas, todas mulheres, em busca de 

direitos para seus filhos e filhas. Casos envolvendo, em sua maioria, retificação de 

documentos emitidos com erro, investigação de paternidade e pensão alimentícia. O 

Ministério Público realizou nessa atividade alguns casos de reconhecimento voluntário 

de paternidade e, vez ou outra, a promotora insistia para que a maioria dos homens - que 

estavam no corredor com medo de entrar na sala-, também fizessem reconhecimento de 

união estável. Da outra sala eu ouvia as risadas e a resposta negativa dos homens. Fim 

de tarde e a atividade encerrava, seguiríamos para outra jornada tão intensa quanto essa. 

Na reunião da AMTMO do dia 06/10/2018, uma das presentes foi Rosana, uma 

mulher que construiu sozinha uma biblioteca infantil no quintal de sua residência e 

realiza trabalho de artesanato com bonecas de pano, seu projeto chama-se ―Sonho de 

Esperança‖. Em articulação com a AMTMO, Rosana e Lenivalda marcaram uma 

oficina de empoderamento no quintal de Rosana, no bairro de São Lázaro, dia 

08/10/2018. Chegado o dia da realização da oficina, após o atendimento jurídico na 

comunidade do BEC, a outra parte da equipe de alunos e professores da UFF chegaram 

à Oriximiná. Assim, além das duas promotoras e Lenivalda, convidei as professoras 

Giselle Picorelli e Fernanda Pimentel para participarem das atividades, já que ambas 

atuam com mediação de conflitos e na área de direito de família. 

Como era o primeiro dia de parte da equipe, a maioria resolveu descansar da 

longa viagem na unidade, mas o professor Wilson Madeira Filho, diretor da faculdade 

de Direito da UFF, nos acompanhou para se apresentar e informar a presença da equipe 

na cidade. Bruno Rodrigues também seguiu conosco e ajudou na colocação do projetor. 

Chegamos ao local por volta das 18hs, lá haviam, aproximadamente, 20 mulheres. 
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 Sobre as competências estaduais do Ministério Público Estadual, vide Lei Complementar 41 de 1981. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp40.htm>. Acesso em 10 mar 2019. 
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Foto 14: Oficina de Empoderamento no Bairro São Lázaro. Foto de Bruno Rodrigues, 2018. 

 

Na foto acima estão de pé as promotoras de justiça que, logo após a fala de 

abertura de Lenivalda da AMTMO, explicaram o trabalho do Ministério Público na 

salvaguarda dos direitos difusos e coletivos. À direita, sentadas, estão as professoras 

Fernanda Pimentel e Giselle Picorelli que falaram sobre direito de família, violência 

contra a mulher e mediação respectivamente. Logo em seguida, a assistente social 

Marcela Accioli contava um pouco sobre o papel do CRAS, os cursos e atividades 

realizadas no município. 

Um fato curioso ocorrido nessa atividade foi o silencio das mulheres durante 

todas as explanações em que os homens estiveram presentes. Elas pareciam 

constrangidas com as presenças e eu - que até então não tinha notado a interferência por 

estar montando o projetor com o Bruno Rodrigues-, a seguir fui interpelada pela 

promotora Lílian Braga: ―que horas eles vão sair?‖. Constrangida, solicitei ao professor 

Wilson, que não teve oportunidade de se apresentar, e ao aluno Bruno Rodrigues para se 

retirarem juntamente com o motorista. De fato, algo mudou quando restou apenas a 

presença feminina. 

Eu havia preparado vídeos de sensibilização sobre os assuntos a serem 

abordados, que foram exibidos logo após as falas das promotoras. Quando os vídeos 

terminaram de serem exibidos, as apresentações das professoras Fernanda Pimentel e 

Giselle Picorelli foram interrompidas diversas vezes por perguntas. Em minha 

percepção, isso ocorreu tanto pela abertura ao assunto propiciada pelos vídeos, quanto 

pela acolhida de estarem em um espaço só com mulheres. Abaixo segue tabela com os 

vídeos e temas escolhidos. 
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Tabela 4 - Vídeos Aplicados nas Oficinas de Empoderamento Feminino 

1º Vídeo: ―Empoderamento das Mulheres‖, Postado por: ONU Mulheres 

https://www.youtube.com/watch?v=6RSc_XYezig 

Publicado em 16 de março de 2016, Duração: 2‘37‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Imagine se não 

escutassem a sua opinião em escolhas que afetam a sua própria vida! Essa é a realidade de muitas 

mulheres, e é por isso que elas precisam ser empoderadas. Mas o que isso significa? Este vídeo é 

produto da parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e a ONU Mulheres, em colaboração com o 

IBAM. 

2º Vídeo: ―Igualdade de Gênero‖, Postado por: ONU Mulheres Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCGLC-vziRc&t=49s  

Publicado em 16 de março de 2016, Duração: 2‘36‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não 

podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas pelo sexo. Só que isso 

tem consequências sérias para as mulheres, que se tornam vítimas da desigualdade. Essa realidade tem 

que mudar. Precisamos construir uma cultura de mais igualdade, mais direitos e mais oportunidades para 

todas e todos. Este vídeo é produto da parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e a ONU Mulheres, em 

colaboração com o IBAM. 

3º Vídeo: ―O que você deixou de fazer por ser mulher?‖, Postado por: Canal GNT 

https://www.youtube.com/watch?v=XL-xHMh-ZA4  

Publicado em 8 de março de 2018, Duração: 1‘58‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: Já conquistamos muito, mas sabemos que o caminho pela frente ainda é 

longo. Vamos juntas nessa? Afinal, esse dia não é único. Esse dia não é de uma só. #JuntasSomosMais 

#DiaInternacionalDasMulheres 

 4º Vídeo: ―A mensagem das crianças sobre a violência contra mulher‖, Postado por: Prefeitura de 

Macapá 

https://www.youtube.com/watch?v=DIbrl9dW9_s 

Publicado em 20 de mai de 2018, Duração: 2‘00‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: O vídeo lançado neste mês pela Prefeitura de Macapá com crianças que 

chamam a atenção sobre a violência contra a mulher extrapolou os limites da capital do Amapá pela 

criatividade e se espalha pelo Brasil por meio das redes sociais. 

5º Vídeo: ―Geração de renda nas comunidades”, Postado por: TV Universitária de Recife 

https://www.youtube.com/watch?v=0onKThm_dHg 

Publicado em 29 de set de 2017, Duração: 2‘00‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: Cursos rápidos de capacitação podem ser uma alternativa positiva na vida 

de quem precisa gerar renda sem dedicar tanto tempo ou se engajar em emprego formal. A plataforma 

Transforma Recife, em parceria com o Banco de Alimentos do Sesc, está oferecendo várias 

oportunidades. Representantes de instituições cadastradas no Banco participam de oficinas de 

artesanato, hortas verticais manipulação de plantas medicinais e têm levado o aprendizado para suas 

comunidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RSc_XYezig
https://www.youtube.com/results?search_query=%23JuntasSomosMais
https://www.youtube.com/results?search_query=%23DiaInternacionalDasMulheres
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6º Vídeo: ―Tranças melhoram a autoestima e ajudam a 'desenrolar' a vida de mulheres sem renda 

no Rio‖, Postado por: Notícias On Line 

 https://www.youtube.com/watch?v=SFON2qDmvxQ 

Publicado em 3 de mai de 2018, Duração: 2‘00‘‘ 

Descrição no Canal YouTube: Tranças melhoram a autoestima e ajudam a 'desenrolar' a vida de 

mulheres sem renda no Rio Trança Terapia ensina a fazer tranças, obter renda e trabalha autoestima das 

alunas. Em três anos, projeto formou mais de 400 trancistas. Artigo completo da matéria disponível em: 

<http://bit.ly/2FEhuut>.  

7º Vídeo: ―Aquele abraço”, Postado por: Som Livre 

https://www.youtube.com/watch?v=Fk8vaBMudDI 

Publicado em agosto de 2009, Duração: 5‘00‘‘ 

Descrição: Música Popular. 

  

Durante a realização da oficina houveram perguntas, desabafos, lágrimas. A 

responsabilidade de dar abertura para fala dessas mulheres sem continuar no município 

posteriormente, é algo que me preocupou durante todo o campo. Pensando no que seria 

possível fazer para dar acalanto durante a nossa permanência, ao final de todas as 

oficinas realizei sorteio de livros escritos por mulheres e voltados para mulheres e 

fazíamos a dinâmica que eu apelidei como ―Aquele abraço‖, ouvindo a música de Tim 

Maia, seguindo dançando em roda e nos abraçando toda a vez que ouvíamos a palavra 

―abraço‖ durante a música. Seguíamos de volta para a unidade, no dia seguinte 

haveriam mais atividades. 

O sucesso dos atendimentos na comunidade do BEC repercutiram tanto que, de 

forma consensual e cientes de que mais advogados da UFF chegariam no dia 

08/10/2018, dividimos a equipe em duas partes para a manhã do dia 09/10/2018. Uma 

equipe seguiu para realizar atendimentos na comunidade quilombola do Moura e a outra 

equipe ficou na unidade para atender a população na própria UAJV. Depois que 

decidimos dividir a equipe, Lenivalda Xavier, que possui um programa na rádio local, 

anunciou na rádio que teríamos atendimento na unidade. As dinâmicas que se seguiriam 

no dia seguinte foram surpreendentes. 

 Manhã do dia 09/10/2018 e seguíamos eu, as professoras Fernanda Pimentel, 

Giselle Picorelli e Jacques D‘adesky, todos da UFF, junto com a equipe do Ministério 

Público e Lenivalda Xavier. O destino era a comunidade quilombola do Moura, que fica 
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ao lado de Boa Vista, quilombo que recebeu o primeiro título quilombola do país, sete 

anos após a Constituição Federal de 1988, em dezembro de 1995
79

. 

 

 

 

 

Foto 15: Chegada da equipe à Comunidade do Moura. Foto de Giselle Picorelli, 2018. 

 

 

Foto 16: Quilombolas aguardando atendimento Jurídico - Moura. Foto de Giselle Picorelli, 2018. 

                                                           
79

Através do pleito da ARQMO – Associação dos Remanescentes de Quilombo do Município de 

Oriximiná, os quilombolas da Comunidade Boa Vista, do município de Oriximiná, no interior do Pará, 

celebram os 20 anos da titulação de sua terra. Foi a primeira a ser titulada no Brasil, reconhecendo o 

direito dos quilombolas à propriedade de suas terras através do artigo 68 do ADCT. Disponível em: 

<https://diplomatique.org.br/primeira-titulacao-de-terra-quilombola-no-brasil-completa-20-anos/>. 

Acesso em 10 março de 2019. 
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O caminho até a comunidade do Moura só é possível de barco, o trajeto dura 

em torno de 3 horas. Saímos da unidade por volta das 6 da manhã, em duas lanchas. 

Como o motor de uma delas estava com defeito, o atendimento atrasou aguardando a 

chegada de toda a equipe. A logística de atendimento se deu de forma similar ao 

atendimento da comunidade do BEC: 1)Agradecimentos por parte da AMTMO através 

de Lenivalda; 2)Palestra sobre o papel do Ministério Público e as atividades que seriam 

feitas na ato; 3) Triagem de Atendimento; 4) Atendimento pela promotora Lílian Braga 

em caso de acordo ou Atendimento por mim e pelas advogadas Fernanda Pimentel e 

Giselle Picorelli nos casos que possivelmente teriam que ser judicializados. Separamos 

as situações que aparentemente necessitavam de uma escuta mais sensível para a 

professora Giselle Picorelli, por sua experiência como vice-presidente da Comissão de 

Mediação de Conflitos na OAB do Rio de Janeiro.  

Nesse dia, como a equipe era maior e o público também, eu atendi seis 

mulheres, também em busca de reconhecimento de paternidade
80

 e retificação de 

registro civil para seus filhos e filhas. Enquanto isso, na Unidade Avançada José 

Veríssimo, os advogados Bruno Rodrigues e Luiza Chaves junto com a promotora de 

justiça Nayara Negrão realizaram mais de 150 atendimentos na triagem. Aparentemente, 

a divulgação na rádio local teve repercussão. Um trabalho cansativo, mas sem dúvidas, 

satisfatório e especial. Abaixo segue um dos procedimentos de reconhecimento de 

paternidade voluntária, realizados no campo de 09 de outubro de 2018. 
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 Ver mais sobre investigação de paternidade em: Ministério Público. Disponível em: 

http://www.mppr.mp.br/pagina-6664.html . Acessoe m 10 mar 2019. 
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Foto 17: Termo de Reconhecimento Voluntário de Paternidade. Cedida pelo MP do Pará, 2019. 

Concluídos os atendimentos na comunidade do Moura e na unidade avançada, 

tínhamos mais uma oficina de empoderamento a realizar no bairro residencial Tia Ana. 

No entanto, o cansaço e a lentidão do motor da lancha quebrada por mais 3 horas de 

volta à cidade, nos obrigou a cancelar a atividade e integra-la à última oficina, dia 

10/10/2018, no bairro do Penta. Além disso, no próprio dia 09/10/2018, à noite, 

tínhamos a apresentação da defesa de tese de doutorado de Wagner Rodrigues, sobre o 

Plano Diretor Municipal de Oriximiná, intitulado ―Ordenamentos territoriais sob a ótica 

da Sociobiodiversidade: o caso da revisão do plano diretor de Oriximiná, no Pará‖.  

Infelizmente, a caminho da Câmara Municipal dos Vereadores para assistir a 

defesa do querido amigo no dia 09, sofri um assalto à mão armada perdendo celular, 

documentos pessoais, diversos relatórios e fotos da pesquisa. Os dias que se sucederam 

foram de tristeza e desconforto, mas não sem o apoio e solidariedade da equipe. Na 

manhã do dia 10 de outubro, não participei do campo na comunidade quilombola da 
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Serrinha para ir à delegacia e registrar a ocorrência, no entanto, tivemos a ultima oficina 

de empoderamento à noite.  

A oficina ocorreu no bairro do Penta, em uma escola municipal local. Apesar 

de ser conhecido como um bairro relativamente perigoso, a roda estava cheia por conta 

da integração das mulheres do bairro do Penta com as mulheres do residencial Tia Ana. 

 

Foto 18: Oficina de Empoderamento Feminino no Bairro Penta. Foto de Giselle Picorelli, 2018. 

Nos dias posteriores, tendo em vista que o restante da equipe também realizava 

trabalho de campo com outros objetivos, seguimos de barco por sete dias, visitando 

comunidades quilombolas de Oriximiná, como a comunidade do Moura, do Jauari, da 

Serrinha, Jarauacá, Erepecuru, Largo do Batata, Mãe Cué, Tapagem, Abuí, Cachoeira 

Porteira, entre outras. 

 

Mapa 5: Mapa dos Quilombos de Oriximiná. Acervo de Wagner Oliveira, 2017. 
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Foto 19: Barco da Equipe em Oriximiná. Foto de Priscila Grimberg 2018. 

 

Apesar de seguirmos viagem no dia 11 de outubro, levamos um dia inteiro para 

abastecer o barco e chegar na primeira comunidade que se pretendia com toda a equipe. 

Visitamos a comunidade quilombola da Serrinha, a qual Lenivalda Xavier faz parte e 

decidimos dormir lá para acompanhar, no dia 12 de outubro, a festividade do feriado de 

Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a convite da ―Lene‖.  

Antes de ir para Oriximiná em outubro, ciente de que estaria lá no dia das 

crianças, decidi promover uma ação que contribuísse de algum modo com a 

comunidade. Assim, organizei virtualmente uma campanha para arrecadar livros que 

valorizassem a pluralidade étnica brasileira, já que, como Lenivalda tinha mencionado 

no campo de agosto de 2018, apesar de muitas serem as pessoas que se reconhecem 

quilombolas, o reconhecimento como negro(a) não ocorreria na mesma medida. 

Desse modo, a campanha realizada virtualmente contou com alguns amigos, 

autores negros e participantes da equipe. Pude arrecadar em torno de 110 livros infantis, 

além de filmes sobre a cultura negra e indígena, doces para as crianças e 10 livros 

escritos por mulheres negras sobre mulheres negras
81

 doados nas oficinas de 

empoderamento para membras da AMTMO e outras lideranças populares. 
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Foram doados 24 livros com dedicatória pela escritora Sonia Rosa, 28 livros pela escritora Janine 

Rodrigues, ambas escrevem sobre protagonismo negro infantil, além de muitos outros livros doados por 

amigos, valorizando a temática das relações étnico-raciais, incluindo protagonismo indígena. Alguns 

doces foram levados do Rio de Janeiro, amigos também doaram dinheiro para pagar a mala extra e parte 

da equipe ajudou a comprar mais doces em Oriximiná. A professora Giselle Picorelli doou os livros de 
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Foto 20: Contando Histórias com Protagonistas Negras no Dia das Crianças no Quilombo da Serrinha.  

Foto de Priscila Grimberg 2018. 

 No dia seguinte, tivemos uma festa com os doces doados e com outras 

contribuições da população local. A cabana da imagem foi construída no dia anterior, 

pelos homens, enquanto as mulheres preparavam peixes para serem servidos no almoço. 

Em seguida no campo, a AMTMO não nos acompanhou mais. Desse modo, passo a 

refletir à luz do conceito de decolonialidade sobre as práticas de associativismo no 

município.  

 

2.3 Associativismo e Práticas Decoloniais 

Se por um lado existem alguns benefícios advindos dos repasses de recursos 

ligados à infraestrutura, trocas comerciais e assistências governamentais a determinadas 

comunidades e seus líderes; por outro lado, enriquecimento sem parâmetros de grupos 

minoritários que se ligam direta ou indiretamente ao grande capital, perda de recursos 

naturais, degradação ambiental e supressão de direitos também são práticas coexistentes 

na região. Desse modo, diante de tantos conflitos, com a ausência duvidosa ou uma 

presença questionável do Estado, o associativismo se destaca como estratégia recorrente 

para busca de melhoria das condições de vida das populações tradicionais no município. 

                                                                                                                                                                          
escritoras negras, das quais me pediu indicação. Na equipe, o professor Wilson Madeira, a professora 

Fernanda Pimentel, as funcionárias Catia Magda e Letícia, os alunos Luiza Chaves e Bruno Rodrigues 

contribuíram financeiramente para a compra de doces. Vide fotos da campanha em anexo.  
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Para lutar por seus direitos territoriais, os quilombolas frequentemente se 

mobilizam para constituírem associações como a Associação dos Moradores da 

Comunidade Remanescente de Quilombo de Cachoeira Porteira - AMOCREQ-CPT, a 

Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná 

- ARQMO, Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Ariramba - 

ACORQA, Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo Erepecuru - 

ACORQE, a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Boa Vista 

Trombetas - ACORQAT, a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo 

Mãe Domingas, a Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Alto 

Trombetas II, da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Água Fria -

ACORQAF.  

 O mesmo se diga quanto aos indígenas, dos quais, para o Encontro sobre 

Hidrelétrica e Mineração na Amazônia
82

 em 2016, além das associações quilombolas 

aqui citadas, também estiveram presentes membros da Associação Indígena Pahyhy'p 

do Médio Tapajós do Povo Munduruku, da Associação Indígena Nativa Curuaia, da 

Associação Indígena Katxuyana, Tunayana e Kahyana, da Associação Indígena 

Mapuera, da Associação Indígena Wajãpi Terra - sem prejuízo da presença da FUNAI, 

por meio de representante e tradutores indígenas durante todo o evento, demonstrando a 

preocupação desses povos com a defesa de direitos difusos e coletivos.  

A partir desse modelo de resistência formal, me apoio nas reflexões de Souza 

(2008) sobre o que a autora conceitua como ―aquilombar-se‖. De acordo com Souza, é 

um movimento que tem por ideia central as formas de mobilização e estratégias dos 

quilombos, mocambos, terras de preto, terras de santo, dentre outras denominações 

existentes para se manterem íntegros socialmente, culturalmente e também fisicamente, 

ao longo da história do Brasil, trazendo a perspectiva da resistência de forma intrínseca 

e que carrega em si a concepção fundamental de existência. Essa existência histórica se 

fundamenta e é ressignificada no presente, no existir nos dias de hoje. Sendo assim o 

aquilombar-se é:  

uma ação contínua de existência autônoma frente aos antagonismos que se 

caracterizam de diferentes formas ao longo da história dessas comunidades, e que 

demandam ações de luta ao longo das gerações para que esses sujeitos tenham o 
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 Além das associações quilombolas e indígenas, estiveram presentes a Defensoria Pública do Estado do 

Pará, a Diocese De Óbidos e a FUNAI por meio de representante, no Encontro sobre Hidrelétrica e 

Mineração na Amazônia: impactos sobre os territórios indígenas e quilombolas de Oriximiná/PA. 

Informações disponíveis em: <http://adpep.org.br/wp-content/uploads/2016/02/RELAT%C3%93RIO-

ENCONTRO-QUILOMBOLA-INDIGENA_ORIXIMIN %C3%81-20161.pdf>, acesso em 25 de 

fevereiro de 2019. 
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direito fundamental a resistirem e existirem com seus usos e costumes. Esse existir 

tem um movimento fortemente voltado para a coletividade, para os laços que unem 

os quilombolas entre si e que, num movimento mais amplo e recente, une as 

comunidades de distintas regiões. A resistência e a autonomia, aspectos 

fundamentais da construção identitária das comunidades quilombolas, são também 

as linhas motoras do movimento de aquilombar-se. Por meio de estratégias as mais 

distintas possíveis, essas comunidades se estabelecem enquanto lócus de alteridade 

em relação à dita sociedade nacional e reivindicam o reconhecimento de sua cultura, 

de seus costumes, de suas formas de organização.
83

   

 

Além disso, SOUZA (2008) pontua que o processo histórico da luta pela 

existência partindo de costumes e seus usos é um fator estrutural da ideia de 

aquilombar-se. Sendo este um movimento que marca a oposição aos antagonismos que 

se fazem presentes até hoje, nas situações mais diversas vivenciadas pelas comunidades, 

tanto no período posterior à dita ―abolição‖ da escravidão, quanto no período 

escravocrata.  

As formas de mobilizações, as ações e os caminhos dessas comunidades são 

marcados pelos antagonismos e vão exigir uma adequação de iniciativas em diálogo 

com os contextos de cada época, não estando restrito apenas aos quilombolas e a um 

determinado período histórico em nossa sociedade. 

A sociedade brasileira, no pós-abolição, não efetivou um processo concreto de 

reconhecimento da população negra em sua diversidade como parte constitutiva sua 

e construiu ao longo dos séculos XIX, XX e XXI um complexo enredo de 

desigualdade racial. Os segmentos e grupos empobrecidos de descendentes de 

africanos, cuja boa parte era de escravizados, mesmo após a abolição da escravidão e 

a proclamação da república permaneceram em completa e violenta desigualdade. 

Todavia, não apenas a opressão marca os processos vivenciados por esses grupos. É 

fundamental lembrar a importância que tiveram os movimentos, resistências e 

reações por parte da população negra. No período posterior a 1888, além da grande 

desigualdade, a população negra de modo geral e as comunidades quilombolas, em 

especial, são fortemente invisibilizadas no escopo do Estado. O debate e a tônica 

que trazem para a sociedade brasileira a discussão sobre a questão quilombola, no 

século XX, são frutos de um longo processo. Os movimentos negros urbanos 

tiveram grande peso nesse contraponto à invisibilidade. (...)
84

  

 

Diante da invisibilidade da população negra frente ao Estado, retomar as 

análises sobre a produção de conhecimento e as narrativas, a partir de loci geopolíticos e 

corpos políticos de enunciação, faz com que as práticas decoloniais se tornem 

verdadeiramente conceitos políticos importantes. 
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O que vem a seguir ao modelo pós-colonial não significa que os efeitos do 

domínio colonial foram suspensos no momento em que concluiu o domínio territorial 

sob uma colônia. Ao contrário, os conflitos de poder e os regimes de poder-saber 

continuaram e continuam nas chamadas nações pós-coloniais. Diante disso, o que será 

distintivo no pós-colonialismo será a capacidade de fazer uma releitura da colonização, 

bem como o tempo presente a partir de uma escrita descentrada, da diáspora; ou ainda 

global, das grandes narrativas imperiais do passado, que estiveram centradas na nação 

(HALL, 2003, p.109). 

Apesar de uma longa história colonial na América Latina e de reações aos 

efeitos da colonização, que podemos chamar de colonialidade, intelectuais dessa região 

não figuraram e não figuram no campo de estudos pós-coloniais. Por exemplo, Homi 

Bhabha, Edward Said e Gayatri Spivak - os nomes mais expressivos do campo 

acadêmico pós-colonial - não fazem nenhuma referência à América Latina nos seus 

estudos. 

Não somente, mas também em decorrência do silêncio ou da obliteração da 

teoria pós-colonial às contribuições de intelectuais da América Latina é que se 

constituiu na virada do milênio uma rede de investigação de intelectuais latino-

americanos em torno da decolonialidade ou, como nomeia Escobar (2003) em torno da 

investigação modernidade/colonialidade.  

A crítica ao pós-colonialismo - com uma marca de nascença britânica e 

americana - como um possível paradigma reside no risco de ele tornar-se um 

significante vazio, que poderia conter e acomodar todas as demais experiências 

históricas locais. Caso isso procedesse, mudaríamos o contexto, mas não os termos da 

conversação, uma vez que a teoria pós-colonial continuaria controlando e garantido 

posições de poder para aqueles que com ela se identificassem (MIGNOLO, 2003). 

Ao evitar o paradoxal risco de colonização intelectual da teoria pós-colonial, a 

rede de pesquisadores da decolonialidade lançou outras bases e categorias 

interpretativas da realidade a partir das experiências da América Latina. Com essa 

iniciativa, busca-se não somente provincializar a Europa, mas também toda e qualquer 

forma de conhecimento que se proponha a universalização, seja o pós-colonialismo seja 

a própria contribuição decolonial, a partir da América Latina. 

O que se percebe ao longo de críticas argumentativas é que o decolonial como 

rede de pesquisadores que busca sistematizar conceitos e categorias interpretativas tem 
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uma existência bastante recente. Todavia, a decolonialidade não é exclusivamente um 

projeto acadêmico.  

Para além disso, a decolonialidade consiste também numa prática de oposição 

e intervenção, que surgiu no momento em que o primeiro sujeito colonial do sistema 

mundo moderno/colonial reagiu contra os desígnios imperiais que se iniciou em 1492, 

com a descoberta das Américas. Sem utilizar precisamente o termo colonialidade, já era 

possível encontrarmos a ideia que gira em torno desse conceito em toda a tradição do 

pensamento negro. 

A título de exemplo, podemos encontrar contemporaneamente essa ideia em 

autores e autoras tais como W. E. B. Du Bois, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Angela 

Davis, bell hooks, etc. Entretanto, a articulação desta ideia - já identificada com o 

conceito de colonialidade - foi formulada de maneira explícita por Immanuel 

Wallerstein (1992). Na sequência, o conceito de Wallerstein foi retomado por Anibal 

Quijano, que passou a nomeá-lo como colonialidade do poder (QUIJANO, 2005, 

p.106). 

Localizar o início do sistema capitalista/patriarcal/cristão/moderno/colonial 

europeu em 1492 tem repercussões significativas para os teóricos da decolonialidade. A 

mais evidente é o entendimento que a modernidade não foi um projeto gestado no 

interior da Europa a qual o colonialismo se adicionou, mas argumenta-se que o 

colonialismo foi a condição de formação não apenas da Europa, e sim da própria 

modernidade. Esses intelectuais entendem que, sem colonialismo, não haveria 

modernidade e é por isso,que para Fanon (1961), colonialismo é sinônimo de violência. 

 A partir dessa formulação tornou-se evidente a centralidade do conceito de 

colonialidade do poder, entendido como a ideia de que a raça e o racismo se constituem 

como princípios organizadores da acumulação de capital em escala mundial e das 

relações de poder do sistema-mundo (WALLERSTEIN, 1990, p. 289). Dentro desse 

novo sistema-mundo, a diferença entre conquistadores e conquistados foi codificada a 

partir da ideia de raça (WALLERSTEIN, 1983; 1992: p. 206-208; QUIJANO, 2005, 

p.106). Esse padrão de poder não se restringiu ao controle do trabalho, mas envolveu 

também o controle do Estado e de suas instituições, bem como a produção do 

conhecimento. 

A partir do século XVI iniciou-se, portanto, a formação do eurocentrismo ou, 

como nomeia Coronil (1996), do ocidentalismo, entendido como o imaginário 

dominante do mundo moderno/colonial que permitiu legitimar a dominação e a 
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exploração imperial. Com base nesse imaginário, o sujeito identificado como outro - 

aquele sem religião certa, sem escrita, sem história, sem desenvolvimento, sem 

democracia- foi visto como atrasado em relação à Europa. 

Sob esse outro é que se exerceu o "mito da modernidade" em que a civilização 

moderna se autodescreveu como a mais desenvolvida e superior e, por isso, com a 

obrigação moral de desenvolver os primitivos, a despeito da vontade daqueles que são 

nomeados como primitivos e atrasados (DUSSEL, 2005).  

Esse imaginário dominante esteve presente nos discursos coloniais e 

posteriormente na constituição das humanidades e das ciências sociais. Essas não 

somente descreveram um mundo, como o "inventaram" ao efetuarem as classificações 

moderno/coloniais. Ao lado desse sistema de classificações dos povos do mundo houve 

também um processo de dissimulação, esquecimento e silenciamento de outras formas 

de conhecimento que dinamizavam outros povos e sociedades. 

Assim, Grosfoguel (2016) argumenta que a conquista das Américas e o apogeu 

dos impérios Espanhol e Português, significou não apenas a criação de uma economia 

mundial, mas a emergência do primeiro grande discurso do mundo moderno, que 

inventou e, ao mesmo tempo, subalternizou populações indígenas, muçulmanos, judeus 

e povos africanos que hoje originaram a população quilombola. 

Esse é o contexto nascente da modernidade sistematicamente negada nas 

descrições hegemônicas da modernidade feita a partir da própria Europa, como locus de 

enunciação) e também assumido pelos autores pós-coloniais, que tomam o início da 

modernidade, a partir do século XVIII. Esse primeiro grande discurso que inventa, 

classifica e subalterniza o outro é também a primeira fronteira do nascente sistema 

mundo moderno/colonial. Do ponto de vista político-filosófico essa fronteira é 

estabelecida pelos debates teológicos da Escola de Salamanca em torno dos ―direitos 

dos povos‖, que definiu a posição de indígenas e africanos na escala humana (DUSSEL, 

1994), bem como as discussões sobre pureza de sangue.  

Foi exatamente essa primeira construção argumentativa que ao longo da 

história impôs as primeiras diferenças coloniais no sistema mundo moderno/colonial e 

que passa, posteriormente, por sucessivas transformações, tais como o racismo 

científico do século XIX, a invenção do oriental, a atual islamofobia, xenofobia, 

homofobia, etc. 

Essa discussão se torna importante aqui, porque, ao contrário do que muitos 

autores têm colocado sobre o olhar dos conflitos socioambientais na Amazônia apenas 
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pela questão da disputa territorial, mas, em minha percepção, a questão racial não está 

apartada da discussão sobre as opressões vivenciadas por essas mulheres, em sua 

maioria quilombolas. 

Há uma questão de ordem econômica histórica em relação ao tratamento dado 

aos povos oriundos de África, que não devem ser descontextualizadas também da 

questão de ordem geográfica e da disputa pelo território. Assim, o olhar que o Estado 

tem empregado para a população local, não está restringido a forma que se vê o 

território e as disputas por suas terras apenas pelos recursos ali presentes, mas pelo 

desrespeito histórico aos direitos dos povos pretos, pela prática secular de 

desumanização e exploração desses corpos. 

Porém, os sujeitos coloniais que estão nas fronteiras - físicas e imaginárias - da 

modernidade não eram e não são seres passivos. Eles podem tanto se integrar ao 

desenho global das histórias locais que estão sendo forjadas como podem rejeitá-las. É 

nessas fronteiras, marcadas pela diferença colonial, que atua a colonialidade do poder, 

bem como é dessas fronteiras que pode emergir o pensamento de fronteira como projeto 

decolonial (GROSFOGUEL, 2016). 

O pensamento de fronteira não é um pensamento fundamentalista ou 

essencialista daqueles que estão à margem ou na fronteira da modernidade. Justamente 

por estar na fronteira, esse pensamento está em diálogo com a modernidade, porém a 

partir das perspectivas vistas como subalternas. Ou seja, o pensamento de fronteira é a 

resposta epistêmica dos subalternos ao projeto eurocêntrico da modernidade 

(GROSFOGUEL, 2009).  

Assim, o que é decisivo para se pensar a partir da perspectiva decolonial é o 

compromisso ético-político em formular ações contra-hegemônicas. Essas práticas e 

esse lugar de fala, não é marcado unicamente pela localização geopolítica dentro do 

sistema mundial moderno/colonial, mas é também marcado pelas hierarquias raciais, de 

classe, gênero, sexuais etc. que incidem sobre o corpo. 

O que é fundamental no registro e na análise dessas interpretações e práticas 

políticas e culturais é a restituição da fala de sujeitos que até então foram vistos como 

destituídos da condição de fala e pensamento político. 

A decolonialidade observada aqui reconhece a dominação colonial nas 

margens/fronteiras externas dos impérios, bem como reconhece a dominação colonial 

nas margens/fronteiras internas dos impérios. Além de decoloniais negras/os 

estadunidenses, também existem uma série de intelectuais brasileiros como Lélia 
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González, Beatriz do Nascimento, Sueli Carneiro, Guerreiro Ramos, Abdias do 

Nascimento, Clóvis Moura, entre outros, que pensam a condição do negro na sociedade 

brasileira a partir da experiência da diferença colonial. A partir do lugar epistêmico de 

negro nessa sociedade. 

O Brasil, desde o início desse milênio, com o maior número de alunos negros 

pesquisadores nas universidades, depara-se com a possibilidade de incorporar a 

experiência negra e indígena não apenas na formulação de conhecimento, mas também 

na busca de soluções para os problemas que enfrentamos. A partir deste locus 

epistêmico, é possível aprender com um pensamento decolonial em âmbito nacional, 

assim como podemos construir um diálogo intercultural com outros sujeitos que 

vivenciam processos de subordinação global. 

O ato de praticar o ―aquilombamento‖ ainda nos dias de hoje, como pontua 

Santos (2008) é uma ação contínua frente aos antagonismos que se caracterizam de 

diferentes formas ao longo da história dessas comunidades, e que demandam ações de 

luta para que esses sujeitos tenham o direito fundamental a resistirem e existirem com 

seus usos e costumes. Desse modo, a leitura que faço é que essas associações 

identitárias do município exercem verdadeiras práticas decoloniais que merecem um 

olhar atento. Para tanto, analisarei no próximo tópico a questão do feminismo. 

 

2.4. Feminismo Hegemônico e Feminismos Negros 

No primeiro contato com a associação, um fato me chamou a atenção: a 

maioria dos problemas relatados pelas sócias da AMTMO eram muito similares aos 

problemas vivenciados em comunidades de outras mulheres periféricas em diversas 

regiões do Brasil.  

Evidentemente que a questão da prostituição no norte do país tem uma 

configuração bastante peculiar, vide estudos de Saffioti (1989) e Gomes (1994)
85

. No 

entanto, mulheres de todas as classes e raças têm denunciado casos de violência contra a 

mulher, apesar das mulheres negras serem as maiores vítimas de violência e 
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encontrarem maior dificuldade de emprego formal, de acordo com dados do Dossiê 

Mulher (2013)
86

. 

A concepção de gênero trazido recentemente para dentro das discussões nas 

Ciências Sociais através do feminismo, movimento este que se firmou, como discorre 

Alves e Pitangui (1991, p.15), ―como um movimento social que defende igualdade de 

direitos e status entre homens e mulheres em todos os campos‖, tem ganhado 

notoriedade. Tal movimento emergiu embutido em um discurso de enxergar na mulher a 

capacidade de assumir uma posição de reconhecimento em uma sociedade, ainda que 

em processo de mudanças, pautada na centralidade do homem. Nesse sentido, segundo 

Simonian (2001, p.62) será necessária toda uma revolução cultural e, ―nesta perspectiva, 

ainda que tensas, antagônicas ou mesmo, violentas, as relações de gênero são 

fundamentais‖.  

A historiografia das lutas travadas pela igualdade das mulheres nos vários 

―segmentos‖ da vida das mesmas, não só no campo dos pensamentos ideológicos, mas 

principalmente nas suas repercussões práticas, caracterizam a base do feminismo. É 

possível compreender bem esse momento, quando: 

Na virada do século, as manifestações contra a discriminação feminina 

adquiriram uma visibilidade e uma expressividade maior no chamado 

―sufragismo‖, ou seja, no movimento voltado para estender o direito do voto 

às mulheres. Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países 

ocidentais (ainda que com força e resultados desiguais), o sufragismo passou 

a ser reconhecido, posteriormente, como a ―primeira onda‖ do feminismo. 

Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescidos de reivindicações 

ligadas à organização da família, oportunidade de estudo ou acesso a 

determinadas profissões) estavam, sem dúvida, ligados ao interesse das 

mulheres brancas de classe média, e o alcance dessas metas (embora 

circunscrito a alguns países) foi seguido de uma certa acomodação no 

movimento. Será no desdobramento da assim denominada ―segunda onda‖ – 

aquela que se inicia no final da década de 1960 – que o feminismo, além das 

preocupações sociais e políticas, irá se voltar para as construções 

propriamente teóricas. No âmbito do debate que a partir de então se trava, 

entre estudiosas e militantes, de um lado, e seus críticos ou suas críticas, de 

outro, será engendrado e problematizado o conceito de gênero
87

  

 

É nesse cenário de lutas que intelectuais, mulheres, jovens e negros expressam 

suas manifestações em prol do fim do silenciamento em vários países, como a França, a 

Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha. Os movimentos feministas impulsionaram 

os diversos segmentos de lutas em torno da amplitude que permeia as discussões de 
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gênero no âmbito das ciências humanas e sociais, a partir da década de 1970. Os 

desdobramentos dessa temática transitaram em meio às lutas sociais que estavam postas 

no campo das discussões políticas levantadas pelas bandeiras feministas referentes às 

mulheres. Este movimento ainda exerce, no contexto das lutas e dilemas 

contemporâneos, expressiva importância pelo marco que teve na trajetória da história na 

luta das mulheres. 

Nas palavras de Kergoat (2009), 

 o movimento feminista teve sua gênese, a partir da tomada de consciência de 

uma opressão específica: tornou-se coletivamente evidente que uma enorme 

massa de trabalho que era realizada pelas mulheres; que esse trabalho era 

invisível; que era feito não para si, mas para os outros e sempre em nome da 

natureza, do amor e do dever maternal
88

  

Nos primórdios da Revolução Francesa, desde o século XVIII, já se 

manifestavam na história mulheres que, de forma mais ou menos organizada, passavam 

a lutar por direitos, para além inclusive dos espaços domésticos (CISNE,2014). A luta 

que se emergia, ainda que de forma tímida, não estava somente ligada e limitada às 

questões de igualdade dos sexos, uma vez que ansiavam, também, a consolidação do 

poder popular.  De acordo com Trat (2009, p. 151), ―esse movimento se enraíza nas 

contradições fundamentais da sociedade, nascidas tanto do desenvolvimento do 

capitalismo como da persistência até hoje da dominação masculina, que se exprime na 

divisão sexual do trabalho‖.  

Assim, a institucionalização do movimento feminista, no Brasil, teve como 

pano de fundo três momentos significativos das práticas feministas na realidade 

brasileira, conforme aponta Souza-Lobo (2011, p. 226-227): 

O primeiro ocorreu por meio de grupos ou individualmente, marcado pela 

amplitude e heterogeneidade do movimento que articulava as lutas pela 

redemocratização da sociedade com as lutas contra as formas de opressão às 

mulheres. O segundo momento (1980-1982) há uma reorganização partidária 

que começa a descaracterizar as práticas autônomas dos movimentos, com 

isso muitos grupos se dividem ou se desfazem. Esse processo levou muitas 

feministas a se concentrarem nos partidos. E o terceiro momento, após 1982, 

é marcado pela construção dos Conselhos dos Direitos da Mulher, 

configurando-se como ―novos interlocutores na relação com os 

movimentos‖
89

. 

 
 

Para as autoras, esses momentos acima mencionados polarizam o feminismo a 

partir de duas acepções: umas que verticalizam para ocupar os espaços governamentais, 
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e outras que persistem na exclusividade dos movimentos como espaços das feministas. 

Nesse contexto, emergem na cena a relação de dois sujeitos: o Estado e o movimento, 

conforme estudos de Souza-Lobo (2011), que apontam algumas conclusões justamente 

após considerar essas relações extremas. 

Por um lado, é certo que o Estado não é um espaço neutro e 

vazio, mas tem suas regras e mecanismos que ferem a 

autonomia dos movimentos, impõe tempos e alianças, 

subordinam lutas e propostas. Por outro lado, é evidente que os 

espaços nos governos foram conquistas, num primeiro 

momento, simbólicas, mas que se transformaram num 

instrumento para canalizar e elaborar políticas. Se os espaços se 

dividem, o problema reside não na diversificação das práticas, 

mas na submissão voluntária ou não dos movimentos à iniciativa 

dos órgãos estatais ou na substituição dos movimentos pelo 

Estado ou na confusão entre movimento e Estado, visível na 

forma dos Conselhos que, no discurso de algumas, seria um 

representante dos movimentos (SOUZA-LOBO, 2011, p. 227). 

 

Os meandros dessa relação refletiram nos movimentos certa fragilidade, 

quando se referiram a sua autonomia frente ao Estado, o que acarretou e fortaleceu o 

processo de ―onguização‖ do feminismo, na década 1980. Desse modo, os movimentos 

feministas quebraram seu poder autônomo e teceram outras experiências devido à 

expansão por intermédio das ONGs. Assim sendo, o conceito de gênero passa a ser a 

pauta de discussões em meio aos projetos das ONGs feministas brasileiras, mesmo que 

essa postura envolva interesses de agências e organismos internacionais.  

Isso explica, em muito, o fato de alguns pesquisadores e estudiosos 

considerarem que o conceito de gênero carrega consigo ideologias e interesses que não 

correspondem às reais lutas levantadas pelas feministas e que é um conceito relacional e 

amplo que, ao longo do tempo, também foi sendo despolitizado por conta da 

apropriação que o Estado fez das lutas das mulheres.  Mesmo diante das contradições e 

das discussões que permeiam essas questões, o movimento resiste politicamente em 

meio ao cenário de lutas sociais no Brasil, e o conceito de gênero ganha espaços nas 

análises sociais e espaciais da condição feminina no contexto da sociedade vigente. 

 Para além da discussão de gênero, tendo como debate a 

subordinação/dominação da mulher na sociedade, entende-se também que em meio a 

esse cenário permeia questões étnico-raciais que pode ajudar a compreender a relação 

dessas duas categorias de análise sobre como se materializam na sociedade e quais os 

reflexos desse processo na vida das mulheres. A matriz que me leva a entender os 
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meandros dessa discussão demarcada no espaço e tempo dá-se por meio da inserção das 

mulheres negras nos movimentos sociais.  

Em meio ao movimento emerge o Feminismo Negro (1960-1980), que nasce 

pela necessidade de colocar no palco das discussões questões referentes ao preconceito 

racial, à inferiorização da mulher negra e outras temáticas que não contemplassem 

somente as mulheres brancas. Corroborando com as palavras de Stolcke (1991), no 

âmbito da militância, as mulheres negras, não satisfeitas com a invisibilidade no 

movimento feminista, acrescentaram, a partir da sua visão de realidade, uma forma 

diferente de ―abordar a maneira como gênero, classe e raça se cruzam pra criar não 

apenas fatores comuns, mas também diferenças na experiência das mulheres‖ (p. 102).  

A base originária do feminismo negro emerge fundamentada no passado 

escravista nos Estados Unidos, expandindo pelo Reino Unido e difundindo-se 

globalmente pautado na desconstrução do racismo e na visibilidade das mulheres 

negras, que sempre foram colocadas em posições periféricas, marginalizadas e 

subalternas, sendo, justamente essas questões, que as despertaram criticamente para 

enfrentar essas várias frentes diante da sociedade de classes. Desse modo, esse 

movimento foi paulatinamente construído a partir de uma pluralidade de estruturas de 

dominação, fazendo com que as mulheres negras desenvolvessem uma postura política e 

intelectual potente, contestadora e comprometida com a emancipação social (SILVA; 

NASCIMENTO SILVA, 2014).  

As feministas negras desafiaram as bases do movimento feminista, suas lutas e 

suas reivindicações. Distanciando-se do bojo das discussões realizadas por mulheres 

―brancas‖ no movimento feminista, as negras – alvo de racismo e descriminação – 

alicerçaram as bases conceituais de suas lutas baseadas em suas próprias experiências a 

fim de reivindicarem seus direitos, assim: 

Mientras el feminismo moderno/ilustrado se desarrolló a partir de Simone de 

Beauvoir y suafirmación „No se nasce mujer. Se llega a serlo,‟ los discursos 

de género en el feminismo negro parten de uma negación, de uma exclusión, 

de un interrogante, el que retoma bell Hooks de Sojourner Truth en un de los 

primeiros textos Del pensamento feminista negro: Acaso no soy uma mujer‖? 
90

 

 

São nos espaços do cotidiano – tão complexos – que a mulher negra e a 

quilombola presenciam e vivenciam os diferentes tipos e formas de opressão e de 

relações desiguais que são forjados pelas contradições de um sistema vigente 
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intensificador e potencializador que permeia o universo em que estão inseridas. 

Fundamentado nas leituras das opressões como expoentes de fenômenos locais e 

globais, que estabelecem posicionamentos sociais hierárquicos, múltiplos e complexos, 

o feminismo negro traz como categorias de análise raça, gênero, classe e orientação 

sexual como eixos fundamentais de discussão. Assim, nas palavras de Pereira (2013, p. 

1): 

Nos últimos trinta anos, a militância das mulheres negras no interior de 

organizações políticas dedicadas à promoção dos direitos humanos da 

população negra e ao fim da opressão de raça, gênero e exploração 

econômica tem favorecido a cristalização de perspectivas específicas sobre a 

organização da sociedade brasileira, justiça social e democracia.
91

 

 

A articulação das mulheres negras frente às lutas feministas tornou-se 

necessária quando estas perceberam que questões como raça/etnia e sexualidade eram 

questões periféricas no centro das discussões encabeçadas por mulheres brancas; logo, 

problematizar essa discussão trouxe à tona tensões políticas e ideológicas para o 

movimento. As feministas negras focaram suas lutas na realidade de vida de muitas 

mulheres que era negada junto ao movimento feminista – nesse campo marginalizado 

não se encontravam somente as negras pobres, mas também as brancas pobres e as 

lésbicas.  

Na busca pela desconstrução na base do feminismo, era necessário que o 

feminismo negro construísse caminhos sólidos e próprios, como discorre bell Hooks 

(1989 apud SILVA; NASCIMENTO SILVA, 2014, p. 23): 

nós aprendemos que não temos poder para definir nossa própria realidade ou 

transformar as estruturas de opressão. Nós aprendemos a procurar naquelas 

pessoas empoderadas pelos sistemas de dominação, que nos magoam e 

ferem, por alguma compreensão de que nós somos, que será libertador, e nós 

nunca encontramos isso. É necessário para nós que façamos o trabalho por 

nós mesmas se quisermos saber mais sobre nossa experiência, se nós 

queremos ver essa experiência a partir de perspectivas não moldadas pela 

dominação. 

 

Buscar nivelar e equalizar a opressão feminina negra é parte de um processo 

que se desdobra ao longo dos anos desde as lutas levantadas pelas feministas negras, em 

que buscavam respostas para as diferenças cada vez mais demarcadas dentro do 

movimento. A constante busca pela visibilidade desses sujeitos nos espaços 

políticos/sociais é o símbolo da bandeira que sustenta o feminismo negro. A 
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inferiorização da mulher negra nos espaços públicos é marcada por uma sociedade com 

raiz patriarcal mascarada pelas estratégias do capitalismo que, segundo Souza-Lobo 

(2011, p. 157), ―depende de táticas de ―dividir para reinar‖, a configuração dessas 

divisões é construída socialmente através das relações de gênero, de classe, de raça e 

das práticas sociais‖. 

 Expoente de lutas e grande personagem quando se trata das lutas do 

feminismo negro, Lélia Gonzalez recorre a elementos da teoria marxista para explicar 

hierarquias sociais simbólicas e materiais da sociedade. Para ela, o racismo é uma 

ideologia que viabiliza a reprodução de um sistema fundado na exploração capitalista 

(GONZALEZ, 1979).  

As bibliografias sobre gênero e raça, no Brasil, para além de Lélia Gonzalez, 

destacam-se, ainda, nomes como de Luiza Bairros, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, 

Edna Roland, Jurema Werneck, Nilza Iraci e Matilde Ribeiro, entre outras. Essas e 

outras tantas mulheres negras estiveram presentes e foram peças fundamentais na 

formatação do movimento Negro Feminista e contribuíram para o aprofundamento dos 

debates internos sobre a importância de se pensar gênero articulado ao pertencimento 

racial, apontando que racismo e sexismo devem ser discutidos concomitantemente.  

Na utilização de leituras geográficas para compreender o campo dessas 

relações, é possível identificar como os agentes envolvidos se manifestam nos 

diferentes espaços. Os desdobramentos dessas relações refletem a segregação dos 

espaços públicos e privados percorridos pelas mulheres negras, as quais vivenciam as 

metamorfoses dos diferentes estigmas que lhes são associadas. Desse modo, o 

feminismo negro e a sua construção teórica sacudiram a base epistemológica do 

movimento, mostrando que as lutas pautam-se em uma perspectiva que note as 

diferenças entre os sujeitos que o constitui, em que a luta deve ter por prioridade 

contemplar todas, independentemente de cor, de classe ou de segmento sexual.  

Assim, o movimento feminista visto na sua totalidade, trouxe à tona questões 

não somente vinculadas à luta pela visibilidade e pela condição da mulher na sociedade, 

mas também confrontou diretamente o capital. Nesse sentido, de acordo com Cisne 

(2014), é preciso identificar os focos de resistência e de sujeitos políticos coletivos e 

contrários ao capitalismo, ao racismo e ao patriarcado, como um fecundo meio para 

percebermos a existência de aliados políticos que oxigenam a luta pela emancipação, 

não somente das mulheres, mas, e acima de tudo, pela busca de uma sociedade mais 

equânime. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A saga histórica de lutas e resistências das comunidades quilombolas de 

Oriximiná perfaz o contexto da implantação dos grandes projetos desenvolvimentistas 

lançados pelo governo para a Amazônia, especificamente na década de 1970. Essa nova 

frente expansionista, que chegou à região do Alto Trombetas, reconfigurou uma outra 

geografia alicerçada na desagregação sociocultural desses quilombolas que, 

secularmente, territorializaram-se nessa localidade. Essas comunidades enfrentaram 

embates ferrenhos com o grande capital mineral que atua na região de forma 

desenfreada e avassaladora, e altera o padrão de vida desses grupos tradicionais.  

 A resiliência da população quilombola frente ao avanço do capital mineral, na 

tentativa de frear seus impactos, se expressa através da criação de associações diversas, 

entre elas, existe a AMTMO, como destaque organizacional de mulheres. Por meio da 

organização política, conseguiram alguns ganhos para suas associadas e comunidades, 

lutando por melhoria de oportunidades de trabalho, sem esquecer a luta por titulação 

quilombola.   

Frente à realidade exposta, percebe-se que, não obstante, as muitas 

transformações ocorridas por meio da mudança do padrão de vida na comunidade e, 

também, no modo como as mulheres se posicionaram e se inseriram nos movimentos 

político-sociais e no mundo do trabalho assalariado. Assim sendo, a mulher quilombola, 

no mundo do trabalho, sofre uma relação dicotomizada com a divisão sexual do trabalho 

e também étnica, que se manifestam de diferentes formas. Ainda assim reivindicam ao 

Estado a atenção que lhes é devida. 

Esse é o lado feminino do quilombo composto por territórios desestruturados a 

partir da chegada do capital mineral, porém carregado de sonhos e de esperanças que 

preenchem o imaginário de muitas mulheres que buscam nas adversidades as 

possibilidades de mudanças e invocando-as em prol do coletivo. 

Além disso, se o feminismo negro evidenciou os pontos aos quais o feminismo 

hegemônico não estava atento, não se pode desconsiderar que a situação de mulheres 

negras urbanas seja diferente da situação de mulheres negras rurais, o mesmo se diga 

quanto ao espaço geográfico que ocupam. Nesse sentido, em minha percepção, tanto 

pela força do discurso colonizador militar quanto religioso no Norte do país, alegando 

suposta igualdade, reivindicar uma identidade negra não é algo que percebi como 
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confortável para as mulheres de Oriximiná e o mesmo se diga quanto ao uso do termo 

feminismo. 

Para além da questão do rótulo, conheci muitas mulheres na AMTMO que 

estão reivindicando sim, maior igualdade de oportunidades em relação aos homens, uma 

delas chegou a alegar inclusive que ―não tem muito emprego pra mulher na 

mineradora‖, assim percebo a prática da denuncia como sendo verdadeiramente 

representativa do movimento feminista. No entanto, a nomenclatura assusta e, em sua 

maioria, preferem o discurso de serem um movimento de mulheres. 

De forma não muito diferente a questão racial é abordada pela maioria delas, 

orgulhosas de reivindicarem a identidade quilombola, mas apenas a vice-presidente da 

AMTMO se apresentava como mulher negra, ainda que, de acordo com os critérios 

empregados pelo IBGE, sejam heteroclassificadas como negras. Os termos ―negra‖, 

―preta‖, ―parda‖, ―racismo‖, quase nunca são ouvidos. É muito comum, por outro lado 

que se ouça termos como ―morena‖, demonstrando como o mito da democracia racial
92

 

ainda opera no norte do país. 

Além disso, segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, hoje as mulheres do campo são responsáveis por quase 

metade da renda familiar (42,4%), valor superior ao das que vivem nas cidades (40,7%).  

Em 2000, ainda de acordo com o IBGE, essas mulheres chefiavam 24,9% dos 44,8 

milhões de domicílios particulares. Em 2010, essa proporção cresceu para 38,7% dos 

57,3 milhões de domicílios. Dados desse mesmo período mostram que o rendimento 

médio das negras ou pardas (R$ 727) representa 35% do rendimento médio do homem 

branco (R$ R$ 2.086). Já o rendimento médio das mulheres rurais é de R$ 480, inferior 

ao salário mínimo da época desse período, de R$ 510
93

.  

Desse modo, as estatíticas mostram que, apesar de estarem em situação de 

prejuízo em relação aos homens ou às mulheres brancas, as mulheres rurais vivenciam 

opressões outras. Talvez, por isso, que a pauta do trabalho ainda seja tão latente para os 

movimentos da região que contam com a participação massiva de mulheres. Quais 

                                                           
92

 O ―mito da democracia racial‖ é um discurso oriundo dos anos 1940, no Brasil, que construiu uma falsa 

igualdade e ausência de conflito racial raramente permitindo que o racismo fosse discutido em âmbito 

público. Já nos EUA, diferentemente, ocorreu o debate público sobre a questão racial e a segregação foi 

inclusive disposta em normas. SANTOS, Gevanilda. Relações Raciais e Desigualdade no Brasil. São 

Paulo: Selo Negro, 2009. 

93
 Globo Rural, 2016. Mulheres se impõem no campo, mas ainda enfrentam preconceito. Disponível em: 

<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2016/03/mulheres-se-impoem-no-campo-mas-

ainda-enfrentam-preconceito.html>. Acesso em 07 mar 2019. 
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sejam: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do 

Município de Oriximiná – STTR, a Associação de Mulheres Trabalhadoras do 

Município de Terra Santa e a Associação de Mulheres Trabalhadoras de Faro. 

Nesse sentido, é preciso olhar para os feminismos, principalmente os 

feminismos negros, e não um olhar vertical para o movimento como sendo de pautas 

únicas pré-definidas. Já que ―o discurso se faz muito mais significativo quanto mais 

fundamentado no conhecimento concreto de sua própria realidade‖ (SANTOS, 1983, 

p.17). 
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Anexo II 

Ata Reunião AMTMO – 06/10/2018 

 

06/10/2018 – Reunião AMTMO – 9:00 às 12:00 

Presidente: Raimunda Gardelha Rocha 

Vice-Presidente: Lenivalda Xavier 

 

Após chegada, presentes 9 mulheres às 09:30, teve início debate informal relacionado 

ao pleito presidencial, onde uma mulher inclinou voto a favor de Bolsonaro. Gertrudes 

dominou o espaço da fala com discursos de igualdade de gênero, negritude e desrespeito 

às mulheres, aos gays, aos negros por parte do candidato. 

Marina indagou sobre o pleito do governo do Estado, Gertrudes indicou que o candidato 

favorito do ano colocou a esposa, filho, amantes como candidatos políticos. Foi 

destacado que as políticas de Estado não chegam ao município, que as principais 

contribuições são do governo municipal. Apareceu discurso da castração dos 

estupradores, por parte da única mulher que fez falas a favor de Bolsonaro. Na rodada 

de apresentações ela destacou que não se achava no direito de falar, por não ter se 

associado ainda. 

Às 09:40, o quórum aumentou para 10 mulheres. Marina registrou argumentos de 

consciência de voto voltada para candidatas que atendam as demandas e necessidades 

do movimento, destacou a necessidade do movimento definir suas metas a curto, médio 

e longo prazo, convergindo na necessidade de candidaturas femininas de mulheres do 

movimento. 

Maria Gertrudes destacou sobre as ações governamentais imediatistas em época de 

pleito político. Marina reiterou demanda a demanda a importância de registrar por 

escrito as propostas dos candidatos, bem como carta de intenções de movimentos, para 

constranger suas ações quando eleitos, criando um vínculo de compromisso.  

Às 09:50, somou-se mais uma mulher, com outra chegando logo em seguida totalizando 

12 membras da associação presentes. 

Assim, INICIOU-SE a reunião com 12 mulheres, aberta com breve fala da presidente da 

associação, Raimunda Rocha, que passou a palavra para Marina. 

Marina apresentou-se, registrando a presença deste que escreve a ata (Bruno 

Rodrigues), ressaltou a presença institucional da UFF na cidade e seu papel. Marina 

declarou-se feminista e registrou sua percepção sobre a categoria, falando de sua 

vinculação aos movimentos feministas e negro. Destacou que pretende conhecer o 

movimento desta associação de mulheres, verificando de que forma a universidade pode 

apoiar o movimento. Falou ainda do papel delas dentro do feminismo afroamazonico e a 

relevância do tema geração de renda para as mulheres.  

Em seguida, Marina propôs que cada uma das membras presentes falassem sobre qual 

problema, na percepção delas, merecia atenção e suas expectativas sobre a universidade. 

Maria Gertrudes inicia a fala sobre a falta de conhecimento das mulheres sobre os seus 

direitos, destacando que necessitam que a UFF esteja mais presente na associação para 

oferecer cursos de capacitação, destacaram a necessidade de ter uma pessoa de 

referencia da UFF para reforçar seus discursos, possibilitando a real escuta das mulheres 

nos órgãos públicos. 

Gertrudes disse que já houve uma delegacia da mulher em Oriximiná, contudo, não 

existiria corpo administrativo composto por mulheres e que quando houve uma 

delegada mulher, ela foi embora para Santarém.  
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A próxima a falar foi Rosa Siqueira, destacou o assunto da agressão da mulher, a falta 

de emprego para a mulher.  

Registra-se a presença da 13ª mulher às 10h07.  

Rosa registra a falta de emprego para a mulher e o descaso dos governantes. Ela aponta 

que sofreu na sua família com o abandono do Estado em relação à saúde, onde há 

ausência de remédio e o descumprimento de promessa eleitoral de atendimento por 

parte de um político específico. 

Valdeci Ferreira falou do desemprego, principalmente para as mulheres que não tem 

relação com o poder governamental. Marina perguntou à Valdeci o porquê dela se 

associar, assim ela respondeu que faz trabalho de costureira, destacando que procurou a 

associação pelos cursos fornecidos e a importância do assunto geração de renda entre as 

mulheres. 

Raimunda, presidente, falou da importância da associação dizendo de suas limitações na 

gestão da associação. Destacou a necessidade da realização de curso para formar as 

mulheres na costura; que contudo faltariam máquinas de costura para treinar as pessoas. 

Que existe uma demanda de costura na cidade, principalmente em períodos de festas, 

como carnaval, onde a demanda é satisfeita por Santarém. 

 (Antes de começarmos a reunião, Lene também havia falado de uma construção de 

Centro de Acolhimento para mulheres, uma espécie de abrigo, e que poderiam gerar 

renda com o corte e costura, que havia muita demanda de fardamento, ou seja, uniforme 

escolar).  

Marina registrou a necessidade de se buscar editais para comprar materiais e maquinas 

de costura. Raimunda reiterou a necessidade e carência das costureiras de material. 

Falou também de certo episódio em que policial teria retirado a queixa de mulher que 

denunciou marido, por arrependimento dela. Marina falou da possibilidade da UFF e a 

associação agendarem reuniões com a polícia local, OAB e outros órgãos para fortalecer 

o pleito e direito das mulheres, em ações práticas. 

Arce, advogada criminal, ativista da região, que atua na OAB nas comissões de direito 

da criança e do adolescente, direito do idoso e direitos humanos, falou que o episódio 

narrado por Raimunda não teria se dado daquela forma e que a mulher havia se 

arrependido apenas na audiência de custódia. Ela narrou que o atual delegado seria um 

parceiro das mulheres e seus policiais agiriam ao reflexo disso. Perguntada por Marina 

desde quando o delegado está atuando, ela afirmou ser desde abril de 2018 e que 

ocorrem prisões em flagrante, com todos os registros de violência contra a mulher sendo 

instruídos. No entanto, Arce alertou que, o que ocorreria cotidianamente é que depois do 

registro de violência, a mulher desiste, ―chora‖ para o delegado e/ou juiz para não 

prender seu companheiro ( ou para soltá-lo), destacando principalmente a dependência 

econômica e que a mulher acabaria ―aceitando‖ a violência. 

Arce falou do fato da associação pretender construir um abrigo para mulheres em sua 

sede. Marina registrou que a desistência não apaga a situação de violência. Raimunda 

destacou que a mulher que indica separação ao seu companheiro é ameaçada por seu 

parceiro de levar os filhos, ameaça à família, etc. 

Arce destacou que há agentes policiais que indicam que as mulheres que apanham 

―gostam‖ de apanhar, que são mulheres ―sem vergonha‖. Destacou ainda o problema da 

gravidez na adolescência, registrando também o envolvimento das mulheres com a 

criminalidade, principalmente com o trafico de drogas e até com assaltos.  

Gertrudes falou da necessidade de criação da delegacia da mulher e Marina falou da 

importância da integração entre os órgãos da justiça. Gertrudes reitera a necessidade de 

uma delegada mulher; que a associação elaborou documento para a Secretaria de 

Segurança Pública sobre a situação da violência domestica na cidade. Raimunda destaca 
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a responsabilidade dos pais na formação das crianças locais, principalmente em relação 

à sexualidade e a uma cultura machista. 

Iniciado debate sobre violência nas comunidades no curso do Rio, como ―curral das 

búfalas‖ e em Cachoeira Porteira, onde a questão da necessidade de posto de saúde, fim 

da exploração de menores, prostituição e alcoolismo, a fala das mulheres foi bastante 

latente. 

Arce registrou palestra que teria dado dia 11 sobre gravidez na adolescência. 

A próxima a falar foi Marlene Lopes que indagou Marina e Arce, mostrando convite a 

participar de mediação, em conflitos envolvendo difamação entre ela, o marido e a 

amante. Arce destacou que há mediação na delegacia e que ela deveria levar os outros 

boletins de ocorrência. 

Em seguida, Maria Lúcia Rodrigues falou sobre a geração de renda para mulheres, 

destacando seu trabalho com a CPT, registrando que acredita que a renda é o primeiro 

passo para gerar autonomia feminina e, aí sim, opção de sair da situação de violência. 

Ressaltou que os bombeiros vêm auxiliando com donativos, reiterou a necessidade de 

palestras e de ajuda psicológica, diz que vive com um homem alcóolatra, que já sofreu 

difamações com amantes e violência, mas que, muitas vezes, não se faz o registro para 

não sofrer exposição social. 

Arce ressaltou caso de suicídio entre jovens, Lenivalda ratificou e disse que acontece 

por problemas com namorados etc. 

Outra membra contou ser separada e que a renda dela vem de casa, com a venda de 

salgados e itens alimentícios, que acredita que a questão da renda autônoma deveria ser 

estimulada para que a mulher não dependa dos maridos, ressalta que tem 55 anos, que já 

passou da idade de buscar o mercado formal. 

Gertrudes enfatizou que quando se separou ficou desesperada por não ter renda, mas 

estaria determinada a não se prostituir. 

Lenivalda ressalta a importância da associação, independente de estarem registradas ou 

não na associação, que a participação de todas as mulheres é estimulada. Ressaltou a 

parceria com o MP e TJ para construir e desenvolver a casa de acolhimento, agregando 

outros movimentos. Registrou a necessidade de apoio institucional à associação. A casa 

de acolhimento gerará empoderamento nas mulheres, segundo ela. 

Marina ressaltou a necessidade de formação de multiplicadoras, já que existem 

mulheres que residem longe da associação, em locais de difícil acesso. Lenivalda 

ressalta a importância da formação de lideranças. Destacou ainda a necessidade de 

formação continuada. Registra sobre a descontinuidade dos cursos e sobre a falta de 

relação entre os mesmos. Que o curso de multiplicadoras é necessário, mas deve ter 

continuidade.  

Lenivalda falou ainda do projeto de curso de direito da UFF na cidade já para 2019. 

Lenivalda aponta que seria interessante ter atendimento de advogados em dias fixos na 

associação. Ressaltou a importância disso em agenda com a UFF.  

A última membra a falar foi Maria da Saúde, falou de sua experiência pessoal de fazer 

brinquedos para doação, sobre ter montado escolinha de futebol para jovens, a fim de 

desvia-los da violência, das drogas. Sugeriu oficina para confecção de brinquedos. 

Registrou esforços de atividades voltadas para os jovens. Por fim, foi a ultima a destacar 

novamente a importância da geração de renda.  

Em seguida, houve sorteio de cartilha sobre a lei Maria da Penha, doada por Marina. A 

sorteada foi Maria Rosalva. 

Foi realizada dinâmica de abraços coletivos com a música, ―Aquele Abraço‖ de 

Gilberto Gil. 

Finalizada a reunião com o coro ―Companheira me ajuda que eu não posso andar só, eu 
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sozinha ando bem, mas com você ando melhor‖.  

Gravado pequenos vídeos com as membras: Maria Rosalba, Rosa Siqueira, Raimunda, 

Lene, Arce, Maria da Sáude, Rosa e Maria Gertrudes. 

FIM 11:32 

 

Assinam a presente ata: Marina Marçal e Bruno Rodrigues. 
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Anexo III 

Comentários Participantes Atividades AMTMO 

 

Transcrição 

1º áudio – Lenivalda – entrevista – 4‘07 – 20.02.2019 

- Bom, bom dia. É... Foi muito importante a participação da Marina Marçal, aqui no 

município de Oriximiná, com o movimento de mulheres fazendo a visita, é... de roda de 

conversa nos bairros, nas comunidades e fazendo essa discussão do empoderamento 

feminino pra luta, né, das mulheres aqui em Oriximiná. Só reforçou a associação de 

mulheres com seus conhecimentos, é... trazendo mais ideias, mais conhecimento pro 

movimento de mulheres atuar aqui no município de Oriximiná. E também foi muito 

bom esse atendimento da Marina, logístico, né, que ela deu sobre atendimento jurídico 

com as famílias, com as crianças... criança que não tinha documento... o 

encaminhamento, ou o esclarecimento das mulheres vítimas de violência pra ser 

atendida. Como fazer para ser atendida, pra ser ouvida, onde buscar esse atendimento. 

Então foi muito importante para nós, para o movimento de mulheres essa parceria da 

Marina Marçal aqui no município de Oriximiná. Só fortaleceu, não só a nossas mulheres 

como as famílias e as comunidades do território quilombola, desse esclarecimento, 

desse acompanhamento e nessa ajuda que ela deu foi fundamental pro nossos territórios 

quilombola, pra as nossas famílias. Então, a gente agradece muito à Marina por ter 

contribuído, ter vindo para o município para contribuir, para esclarecer várias situação 

que acontece no território quilombola, que acontece no movimento de mulheres, que 

acontece com as nossas companheiras mulheres. Então o empoderamento foi... foi 

muito bom, essa questão do empoderamento, desse repasse, né, de conhecimento que a 

Marina tem para fortalecer o movimento de mulheres aqui. Com essa esclarecimento, 

com essa demanda, a gente está conseguindo levar o nosso trabalho em frente. Hoje, é... 

esse ano de 2019, nós vamos fazer, é... o tema do 8 de março vai ser o combate à 

violência e o empoderamento feminino, em Terra Santa. Então, a AMTMO, é... por ter 

essa força, essa ajuda, a AMTMO vai realizar o empoderamento feminino e o combate 

contra a violência doméstica, no município de Terra Santa, que essa associação de 

mulheres já fortalece esse município. Então, é... Terra Santa, Óbidos, Juruti e Faro. E 

Oriximiná, a gente vai pra Terra Santa pra fazer só uma ação, só um debate sobre a 

violência contra a mulher e o empoderamento feminino. Então, isso veio fortalecer com 

que a gente, é... fizesse esse movimento grande em Terra Santa, por motivo de várias 

violência mais grave que aconteceu recente, então, essa participação da Marina só 

fortaleceu os nossos movimentos e as nossas, é... os nossos... a nossa ação aqui no 

município de Oriximiná. Muito obrigada, Marina, por você ter contribuído com essa 

luta, com esse debate e com o movimento social e com as nossas comunidades 

quilombolas. E a nossa comunidade quilombola e indígena vão tá junto conosco, as 

indígenas também vão tá junto nessa discussão, nesse debate, e daí, não é só, é... realizar 

o 8 de março, mas sim fazer um documento e encaminhar pros órgãos competentes pra 

que tomem as providências cabíveis nessas ações. Beijo, um bom dia. Um abraço, 

companheira. 

 

2º áudio – Lílian – 5‘05 

- Inicialmente, Marina, acho importante destacar, é... a cooperação técnica, o trabalho 

feito entre o Ministério Público e a Universidade Federal Fluminense. E quero te dizer 

que uma tendência hoje, é... desse tipo de trabalho interativo, cooperativo, é... entre o 

Ministério Público e algumas instituições na perspectiva de qualificarmos o trabalho 
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que a gente precisa desenvolver. Aquela ação que resultou a minha participação e a 

participação também da universidade, ela foi uma provocação da Doutora Nayara 

Negrão, que é promotora... que era promotora de Oriximiná, e após avaliar algumas 

demandas recorrentes que ela tinha na promotoria, ela me acionou através de um 

programa que eu coordeno, que chama o Ministério Público e a comunidade, e nesse 

programa nós temos um projeto que chama Defesa de Filiação, que cuida exatamente, 

é... dos registros, né, é... das pessoas físicas, né, das pessoas naturais que... registro de 

nascimento, casamento, registro de óbito, é... e nós trabalhamos muito na retificação 

desses registros ou na providência dos registros que ainda não foram feitos, é de modo 

extemporâneo. Então, essa é uma demanda muito recorrente na promotoria, e a Dra. 

Nayara queria que nós fizéssemos, é... um trabalho de mutirão para atender essas 

comunidades que reiteradamente procurou o Ministério Público. E como em alguns 

casos não é possível se resolver o problema administrativamente, é... eu propus ao 

professor Marcelino Conti de Souza, diretor da unidade avançada José Veríssimo, se ele 

poderia fazer essa parceria com o Ministério Público, é, junto às comunidades 

quilombolas, que são comumente assistidas pela unidade, é... através do projeto Defesa 

de Filiação, que exatamente iria contemplar retificações de registros de nascimento, 

casamento, óbito, ou também  a gente poderia verificar outras situações de 

reconhecimento de paternidade, ou até mesmo ação de guarda, se fosse disponibilizada 

através da universidade, é... bacharéis em direito, estudantes da pós-graduação, que 

pudessem manejar ações civis, né? E o professor Marcelino Conti acenou positivamente 

e na programação que nós fizemos estavam você, né, os alunos da pós-graduação, é... 

nos auxiliando nessa perspectiva. Penso que... como a atribuição da advocacia não cabe 

ao Ministério Público, nós sempre precisaremos de parceiros, como foram vocês 

naquela ocasião, para realizar algumas tarefas, eis que em Oriximiná, nós temos uma 

dificuldade grande com a defensoria pública, e há também um número muito reduzido 

de advogados. E para atender essas comunidades é necessário, é... também que se tenha, 

é... o apoio da assessoria jurídica, né? Então, foi de enorme importância o trabalho de 

vocês. Isso auxiliou muito a atividade do Ministério Público, né, e a gente conseguiu 

construir essa parceria exitosa. Hoje muitas pessoas já estão recebendo seus 

documentos, né, fruto desse trabalho onde a gente pode realizar várias, vários 

reconhecimentos de paternidade, quer dizer, dando uma visibilidade de direitos 

humanos, né, dando uma perspectiva de aceitação na comunidade daquela criança que 

não tinha o registro do nascimento onde constava o nome de seu pai, né? E a gente 

trabalha a autoestima é... desse menino, dessa menina também dentro da escola, que é 

um lugar onde ele acaba sendo discriminado porque ele não tem o seu reconhecimento 

de paternidade feito, né? E isso, torna o ambiente escolar muito melhor. E isso é fala 

dos professores que procuram o Ministério Público para fazer o reconhecimento de 

paternidade para os seus alunos. 

 

 

3º áudio – Lílian 2‘04‘‘ – 20.02.2019 

- Com relação às rodas de conversas, nossas oficinas de empoderamento feminino, essas 

para mim foram de um destaque fabuloso, primeiro porque foi possível a mim perceber 

que já existe um nicho onde essas mulheres se organizam que está concentrado na 

AMTMO, né. A gente precisa fazer esse registro que o êxito que nós tivemos nas 

oficinas é fruto também de uma articulação anterior e de um reconhecimento, é... de 

organização de mulheres através da AMTMO. E as oficinas em si, elas contaram com 

número bem considerável de mulheres, né, para uma atividade que estava ali 

começando, né, nós contamos com o número muito bom de mulheres e mulheres que se 
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integraram completamente à atividade, né. A gente pode ouvir alguns relatos, é... de 

problemas que precisam ser enfrentados no município de Oriximiná, um município que 

eu posso falar pelo Ministério Público, nós temos quase que diariamente, é... demandas, 

é... apresentada uma demanda de violência doméstica e familiar contra mulher então, 

uma oficina de empoderamento feminino, ela vem atender a uma demanda que é 

recorrente. É uma demanda difícil inclusive porque nós temos casos de violência graves 

dentro do município, né, e perceber que a oficina realizada, as duas oficinas realizadas, 

elas são para nós semente de trabalhos que precisam ser continuados. 

 

4º áudio – Lílian 1‘16‘‘ 

- Então, é... a metodologia utilizada nas oficinas, ela foi muito interessante, eu penso, 

porque não eram simplesmente rodas para ouvir as mulheres eram rodas informativas, 

né, na perspectiva mesmo da oficina. Então, foram trazidas através de vocês vídeos, né, 

muitas informações, tivemos a possibilidade de ter não só informações na perspectiva 

de direitos humanos, na perspectiva... perspectiva da autoestima, na perspectiva, é... 

psicossocial mas também na perspectiva jurídica de orientação pra essa mulher e elas 

conseguiram interagir muito bem, né. Eu vejo que, é... levando essas informações para 

bairros periféricos onde, notadamente, a violência tem acontecido, eu penso que é um 

avanço muito grande e isso faz a diferença na vida dessas mulheres. Eu compreendo 

dessa forma. 

 

5º áudio – Marcela – 6‘48‘‘ – 19.02.2019 

Oi Marina, boa noite para contribuir, será um prazer contribuir com você meu anjo, sem 

dúvida. Ah por aqui tá tudo bem, é muita correria. Final do ano. Deu uma parada agora 

nas férias... nas férias de janeiro. Já retomei as atividades agora, não mais no CRAS, 

mas dentro da própria Secretaria na Diretoria de Vigilância é... mas assim voltando às 

nossas oficinas... uma apresentação bem rápida, me chamo Marcela Acioli, sou 

psicóloga no ano de ... de 2018 atuei na...como coordenadora do CRAS São Pedro, que 

é um município de Oriximiná e... o trabalho do CRAS é um trabalho da política de 

assistência social, né. A nível de sistema único de assistência social, que é uma política 

pública nacional, mas aqui no município a gente trabalha dentro do CRAS, que é o que 

a gente chama de proteção social básica, com famílias vulneráveis, né, dentro do 

território, nós nos aproximamos do trabalho no território e o trabalho, esse trabalho que 

desenvolvemos com vocês MP, AMTMO e UFF, é nessa proposta de... de levar a 

promoção, a prevenção, né, às famílias dos bairros que a gente atende, né. Fazendo um 

debate sobre discriminação, preconceito, com jovens sobre educação, garantia de 

direitos, né, para quê... pra fortalecer a função protetiva das famílias, né. Não só as que 

estão em algum tipo de vulnerabilidade - que a gente sempre que foi necessário a gente 

faz um acompanhamento dentro do CRAS - mas dentro dos territórios. Pra tá..é levando 

conhecimento de direitos, o que é que cê pode fazer [inaudível] seus deveres e seus 

direitos. Então, a proposta da oficina com mulheres era nesse sentido, por isso a gente 

topou. 

 

O trabalho do CREAS é o trabalho já da proteção social especial, é quando já há algum 

tipo de rompimento dos vínculos familiares. E a equipe do CREAS entra... ah como... já 

acompanhamento dessas famílias, [inaudível] psicólogo e assistente social. O CREAS 

estava lá também né, junto com [inaudível] nessas nossas atividades, em algumas. 

Bom, sobre... as impressões das oficinas, o que eu posso dizer é que elas foram... muito 

importantes, assim. Não só pelo que a gente visualizou, do trabalho que a gente faz, né, 

de levar a essas mulheres esse debate né, essas reflexões é... mais a importância de levar 
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para dentro da comunidade [som externo] dentro da comunidade um espaço em que as 

mulheres se sintam acolhidas pra falar sobre o dia-a-dia, das coisas que elas passam no 

dia-a-dia, né. É um espaço de troca de afeto, de você entender que você não está só nas 

suas dores diárias, também nossas alegrias e... foi muito isso que a gente percebeu, né. 

Depois das atividades, elas vieram procurar o CRAS, me procuraram seja por 

mensagem, por contatos telefônicos, pra a gente dar continuidade nas oficinas, né, que 

a gente falou. Não só da violência contra mulher, mas também da questão do 

empoderamento, da questão da mediação de conflitos, né. Da questão ainda, que você 

falou sobre a questão da profissão, da oficina de geração de renda, então muito bacana. 

É.. dar luz... ah... dar possibilidade, que você pode. A fala da maioria de nós, na minha, 

nossa vivência, da gente que.. para elas já acabou virando uma referência de um lugar, 

de poder que... todo mundo passa de uma certa forma por algumas questões e que a 

gente pode sim, dentro de uma rede fortalecida - não só uma rede de política pública, 

mas uma rede de afetos, de falar e não ter vergonha de, né. A gente pode mudar a nossa 

história. Não é fácil, mas a gente pode...  

Então, teve relatos de mulheres pedindo pra gente continuar, de mulheres que voltaram 

a estudar, de mulheres que começaram a se olhar, a gente desenvolveu outros trabalhos 

no CRAS com a mesma temática também. Então, mais ou menos, [inaudível] participou 

de várias coisas que a gente fez e... eu posso dizer, que como um resultado já de tudo 

isso, além dessa mobilização que a gente já começou a fazer, a partir daí a promotora, a 

AMTMO, a assistência - e agora a gente incluiu a educação - a partir de uma lei 

estadual, uma lei municipal a gente trabalhar a violência contra a mulher e o 

empoderamento nas escolas... No ano de 2019, nós vamos desenvolver atividades. Já 

fizemos um calendário de atividades dentro das escolas, para tratar a violência contra 

mulher e o empoderamento feminino, né. E... a gente tem trabalhado a partir dessas 

rodas que foram experiências muito produtivas dentro do território, de dar continuidade, 

de criar uma rede melhor e mais estruturada para as mulheres de Oriximiná, porque a 

gente viu que há muita demanda, há uma necessidade desse espaço que...um espaço de 

referência né. Que a gente está pensando em construir junto com a AMTMO né, porque 

ela é hoje o grupo que trabalha com essa temática no município. Então, só tenho a 

agradecer, a vocês todas, todas as professoras que estiveram aqui, da UFF; a Lenivalda 

e o grupo da AMTMO que sempre são muito guerreiras e estão fazendo debates. Nós 

vamos fazer um encontro agora, no dia 8 de março, lá em Terra Santa, com as mulheres 

de Terra Santa, de Oriximiná, de Óbidos, Juriti, Santarém...tratando sobre essa temática. 

E, de lá, a gente pretende que saia uma carta, uma recomendação das associações de 

mulheres da região, pra dar mais visibilidade ainda às questões relativas à mulher no 

município e o empoderamento, desse município da nossa região. Então todo trabalho 

que a gente leva... isso aproxima mais as mulheres, das mulheres que não vão até as 

políticas públicas, as mulheres que estão no interior, as mulheres que estão nas 

periferias, de dar voz a esse debate né..[inaudível] é muito importante. Então, é isso que 

eu tenho pra dizer pra vocês, muito obrigada viu, espero que tudo dê certo por ai e 

continua. Por aqui eu to pensando em fazer a minha pós [pós-graduação] nessa área 

agora, pro município de Oriximiná, a gente tá precisando fazer esse debate de forma 

mais consistente. Beijo! 

 

 

6º áudio – Marcela 

Bom e quanto ao trabalho da UFF, de vocês é, Marina.. Você é sabedora de que... e eu 

também sou a favor de que a universidade e a UFF como o campo avançado da 

Universidade Federal Fluminense aqui no município de Oriximiná, acredito que... que a 



110 
 

universidade tem que ultrapassar os muros acadêmicos e produzir conhecimento a partir 

da realidade. Acredito que só assim a gente consegue fazer uma ciência não... não só 

objetiva, mas subjetiva que dê conta da realidade que a gente trabalha, né. Seja na 

psicologia, seja no direito, né, e as outras propostas que a gente faz, porque.... criar, 

produzir dados científicos descontextualizados da realidade da maioria da população, 

para mim não faz sentido. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês 

desenvolvem, viu. Um beijo. 

 

7º áudio – Nayara – 2‘33 – 25.02.2019 

Eu vou falar primeiro da importância da participação de vocês naqueles atendimentos 

que nós fizemos e.. eu não escrevi nada. Me perdoa se esse audio ficar meio confuso, 

que eu vou falando o que eu vou pensando, tá? Mas enfim, é porque como vocês viram, 

infelizmente, o Estado, ele não consegue atender da forma ideal essas pessoas, né. 

Quando eu digo assim, por exemplo, um promotor pra Oriximiná é muito pouco. Um 

juiz pra Oriximiná é muito pouco... da minha estrutura não dá conta, Oriximiná é um 

município imenso. E não é isso só, eu não sou a única, né, vários lugares, em vários 

locais é assim, mas municípios - acho que não só no Pará - mas a gente não consegue 

alcançar o que a gente gostaria. E... da mesma forma, a Defensoria Pública que... tem a 

doutora Geane, que é uma excelente profissional e ela é muito dedicada. Ela vai para 

Oriximiná – apesar dela ser titular de outro lugar –, mas ela vai porque ela gosta, mas 

ela não consegue também atender a demanda – que é uma semana por mês -  e aí as 

pessoas acabam ficando...sem... sem ter como... Na verdade, eles não sabem nem que 

eles têm os direitos né, muito menos pra exigir.... principalmente as pessoas de 

comunidade mais distante, que nós fomos – na verdade eles nem sabem como e o que é 

que eles podem fazer, enfim.. Desculpe pelo áudio todo confuso, é que realmente não 

parei pra pensar antes, por causa da correria aqui. Mas eu acho assim que, que o 

trabalho de vocês nesse sentido, é importante porque...considerando que o Estado não 

consegue atender, é.... de certa forma a gente precisa, pelo menos agora -  o ideal é que 

não precisasse de... de toda ajuda possível mesmo e... acho que foi muito muito bom 

nesse sentido. Porque a gente não conseguiria fazer nem metade do que a gente fez, se 

vocês não estivessem, né, ou mais, enfim. É que tem coisas que o Ministério Público 

pode fazer, caso não haja Defensoria, mas têm outros que a própria lei nos impede, né. 

Nós não temos legitimidade. Então, nós ficamos meio que de braços e mãos atadas, né. 

Então... 

 

8º áudio Naiara 

Eu achei assim, excelente. Inclusive manifestei pra vocês a minha vontade de que fosse 

uma ação que se repetisse, uma parceria contínua, porque ... no nosso contexto é muito 

necessária mesmo . 

 

9º áudio Nayara 

Ah e quanto à oficina é... também... maravilhosa a participação de vocês, porque às 

vezes apesar de...de a gente tentar e a gente estudar a parte mais jurídica assim, eu sinto 

que, às vezes, ainda me falta o conhecimento de como abordar aquelas pessoas, de 

como é a melhor maneira pra conversar com elas e vocês sabem o canal e conhecem o 

assunto muito bem e, enfim, foi muito bacana nesse sentido, em relação, à oficina de 

empoderamento. Apesar de, lógico, nós termos os profissionais do CREAS, teve muita 

gente boa, mas essa parceria só engrandece, né, deixa mais forte ainda e, eu acho que, 

graças à participação de vocês foi, teve, mais... - como é que eu posso dizer? - Na 

verdade as pessoas acabam se sentindo mais, é tendo mais atenção, esse sentido... mais 
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impulsionados a frequentar essas oficinas e valorizar o que elas tão ouvindo, enfim. 

 

10 audio Gisele 25.02.2019 

Oi querida, tudo bem? Então, to mandando esse áudio, porque eu ia mandar no sábado e 

as coisas se embolaram e eu esqueci. Mil desculpas! Então, é...em relação às atividades 

com as mulheres, né... aquela nossa primeira atividade com a oficina de empoderamento 

com as mulheres, eu acho que é muito enriquecedor. Uma porque levar informação, 

levar é...conhecimento, eu acho que tudo isso é instrumento de - não só de 

empoderamento -, mas eu acho que é instrumento libertador, né... informação, ela 

liberta na medida em que possibilita, pelo menos, aquelas mulheres começarem a 

compreender quais os direitos que elas têm, que elas possuem, quais é...as 

possibilidades de busca de auxílio, porque fazer sozinha pra algumas é muito difícil 

realmente, então é... saber que podem contar com o Ministério Público, né, que podem 

contar uma com as outras - na verdade, ali elas poderiam se ouvir-,  é muito importante. 

Então, eu achei... muito... muito libertador, acho que é palavra mais forte que eu consigo 

identificar daquelas atividades. E... só me preocupo um pouco talvez a forma como o 

MP... é abordado. Eu não sei se em alguma medida isso...gerou algum constrangimento 

pra elas sabe, apesar de que a Lilian e a Nayara eram bem acessíveis, né. Acho que o 

que poderia na verdade, talvez... depois eu fiquei pensando... é que poderia ter um 

pouco mais de espaço para as mulheres, sabe... pra fala das mulheres, pra escuta das 

mulheres, ou pelo menos alguma escuta mais especializada, como aconteceu naquela 

última que a gente fez lá no Penta, que uma delas precisava de uma escuta especializada 

e precisava de uma atenção, de um, né... de uma troca e a gente realizou esse trabalho 

com elas, acho que isso é muito legal, é.. 

Mas no geral achei que foi importante, achei que pra elas é importante, a atuação da 

Lene é uma atuação de peso assim, né. É uma atuação que fortalece esse movimento de 

empoderamento das mulheres. Eu me preocupo é, com uma questão de... esse grupo - 

apesar que todas as duas oficinas de empoderamento, elas foram realizadas no local, né? 

Uma em São Lázaro e outra lá no Penta, elas foram realizadas no local de... né? de 

pertencimento dessas mulheres. Mas eu me preocupo um pouco com essa entrada em 

campo que a universidade, que o Ministério Público, que a polícia, né, que qualquer 

instituição faz: entra lá, leva informação e sai. E aí eu me pergunto se... entrar e sair 

num altera um pouco a realidade dessas mulheres, mas no sentido de dar esperança sim, 

mas falta talvez um... não sei se um canal mais direto, de uma presença lá, porque talvez 

acho que acaba que a Lene pode ser que realiza esse trabalho, né. 

Então acho que é isso, em relação à oficina de empoderamento, achei muito importante, 

achei libertador pra essas mulheres, achei que leva ... A impressão que eu tive é que a 

maioria já conhecia um pouco, né... dos direitos, que elas - mesmo que de forma meio 

instintiva, sabe? - elas já conheciam um pouco dos seus direitos, mas tiveram... Ouvir 

isso de representantes de instituições acho que legitima uma informação, talvez, que 

elas tinham anteriormente. 

 

11 audio Gisele 

Sobre as atividades que a gente realizou com Ministério Público nas comunidades, né , 

a gente teve no Moura e na Serrinha, achei que foi muito proveitosa também. Me 

preocupo um pouco da interação entre a nossa equipe e a equipe do MP, isso eu tive a 

impressão que não tava muito redondinha - não sei se é porque eu cheguei depois, e aí 

eu achei que não tava tão redondinho, tava tipo assim cada um fazendo uma coisa, 

então achei que faltou um pouco de entrosamento da equipe -, mas acho muito 

importante, acho que... essa atividade, né, da filiação, do esclarecimento, mas pra além 



112 
 

do esclarecimento e só dá informação, essa atividade concreta de possibilitar o 

reconhecimento da paternidade das crianças, é concretizar com a emissão do 

documento, né, como nome do pai dessas crianças e...  

 

Pra mim foi muito curioso, porque a gente trabalha muito com isso em sala de aula, de 

falar da possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva e fica parecendo 

que é algo muito distante e lá nós, eu tive a oportunidade de presenciar diversos 

reconhecimentos de paternidade socioafetiva, né... que é aquele companheiro da mulher 

que criou aquela criança desde pequenininho, né ou gerou com aquela criança um 

vínculo mesmo socioafetivo e desenvolver uma relação parental ali. Isso foi muito legal 

de ver, parece a gente tem a impressão de que essas, esses institutos estão regulados, 

conceituados e regulados pela lei, mas que tá um pouco distante e não... lá a gente viu 

acontecer muito.  

 

Achei importante principalmente na Serrinha, em que interação maior né, da equipe 

com as crianças na escola e só achei que valeu a pena também, foi bem proveitoso. Em 

geral, acho que em relação a essa atividade, foi isso. Um beijo! 
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Anexo IV 

Estatuto Social da AMTMO 
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Anexo V 

Jornal AMTMO – Projeto de Plantas Medicinais Uruá - Tapera 
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