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Resumo: As raízes históricas, culturais, entre outros aspectos, do povo brasileiro têm sido 

temas de inúmeros estudos ao longo dos anos. Exemplo disso são as comunidades 

quilombolas existentes no Brasil que cada vez mais são alvos de estudos. Contudo, dentro 

dessas comunidades, especificamente nas existentes no Arquipélago do Marajó, nota-se que 

as mulheres não têm sido alvos de atenção na mesma medida que os aspectos sociais e 

culturais. Nesse contexto, desenvolver pesquisas que as tornem visíveis, assim como dar 

visibilidade a problemas relativos a gênero, é algo pertinente, oportuno e necessário. Ciente 

disso, essa pesquisa, que faz parte do projeto “Mulheres a(es)quecidas: recontando histórias 

de mulheres quilombolas”, coordenado pela Profa. Dra. Sandra Maria Job e financiada pelo 

CNPQ/Universal, tem como intuito dar voz e visibilidade para as mulheres quilombolas de 

algumas comunidades no entorno de Gurupá-PA, especificamente das comunidades 

quilombolas Maria Ribeira e Gurupá-Mirim. Além disso, pretende-se traçar o perfil feminino 

delas, sob vários aspectos, e também trazer um breve panorama sobre quem são estas 

mulheres.  Para tanto, partimos de uma pesquisa de cunho bibliográfico com leituras de Sueli 

Carneiro (2003), Queiroz (2001), Job (2011), Caldwel (2000), entre outros, e de uma pesquisa 

de campo na qual os sujeitos são mulheres, com faixa etária acima de 25 anos, moradoras do 

quilombo de Gurupá-Mirim e Maria Ribeira. As entrevistas foram coletadas através de 

gravação de áudio e posteriormente transcritas. Todas as entrevistas têm a autorização do uso 

de imagem e/ou voz/texto pelos sujeitos da pesquisa. Obteve-se, após análises, algumas 

considerações como, por exemplo, a de que a maioria das entrevistadas trabalha na roça e/ou 

como professora, contribuindo com a renda da casa, quando não, arcando sozinha. Além 

disso, algumas delas possuem conhecimentos sobre direitos femininos, mas continuam 

reproduzindo na prática papéis sociais de gênero. 

Palavras-chaves: mulheres quilombolas; gênero; “raça”. 
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2 Professora Doutora da Universidade Federal do Pará, Campus Universitário do Marajó-Breves. 
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Introdução 

 

As raízes históricas, culturais, entre outros aspectos, do povo brasileiro têm sido 

temas de inúmeros estudos ao longo dos anos. Exemplo disso são as comunidades 

quilombolas existentes no Brasil que cada vez mais são alvos de estudos. Contudo, dentro 

dessas comunidades, especificamente nas existentes no Arquipélago do Marajó, nota-se que 

as mulheres não têm sido alvos de atenção na mesma medida que os aspectos sociais e 

culturais. Nesse contexto, desenvolver pesquisas que as tornem visíveis, assim como dar 

visibilidade a problemas relativos a gênero, é algo pertinente, oportuno e necessário. Ciente 

disso, essa pesquisa, que faz parte do projeto “Mulheres a(es)quecidas: recontando histórias 

de mulheres quilombolas”, coordenado pela Profa. Dra. Sandra Maria Job e financiada pelo 

CNPQ/Universal, tem como intuito dar voz e visibilidade para as mulheres quilombolas de 

algumas comunidades no entorno de Gurupá-PA, mais especificamente, das comunidades 

quilombolas Maria Ribeira e Gurupá-Mirim. Além disso, pretende-se traçar o perfil feminino 

delas, sob vários aspectos, e também trazer um panorama de quem são estas mulheres. 

Para tanto, partimos de uma pesquisa de cunho bibliográfico com leituras de Sueli 

Carneiro (2003), Queiroz (2001), Job (2011), Caldwel (2000), entre outros, e de uma pesquisa 

de campo na qual os sujeitos foram mulheres moradoras dos quilombos de Gurupá-Mirim e 

Maria Ribeira, localizados no entorno de Gurupá-PA, com faixa etária acima de 25 anos.  

As entrevistas foram coletadas através de gravação de áudio e posteriormente 

transcritas. Todas as entrevistas têm a autorização do uso de imagem e/ou voz/texto pelos 

sujeitos da pesquisa.  

Buscando atingir os objetivos propostos, este trabalho foi dividido em partes, a saber: 

primeira parte traz breves informações a respeito da localização e origem dos quilombos nos 

quais vivem os sujeitos da pesquisa; na segunda parte, a análise. Por último, traz as 

considerações finais. 

 

Breves considerações: Quilombos em Gurupá-PA 

 

O Amazonas, de tantas cores, caras e histórias, carrega, à margem, rostos, vozes e 

costumes podem descrever a história de sua população.  
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                                    Foto 1: Entardecer no rio Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Arquivo pessoal da Profa. Sandra Maria Job (2014). 

(Na parte de trás da foto, que não está visível, encontra-se a cidade de Gurupá-PA) 

 

 

Nesse sentido, o intuito deste tópico é apresentar o local da pesquisa – Gurupá/PA – 

ainda pouco conhecido. Além disso, fazer algumas considerações sobre a presença negra no 

Arquipélago do Marajó, pois, segundo Pacheco (2010, p. 41), a construção da identidade 

marajoara é de grande interesse aos pesquisadores, contudo, apesar de serem 

Campos de presença negra e florestas de presença indígena; [...] esqueceram-

se de acompanhar a constante movimentação interna (do campo para a 

floresta e vice-versa) e externa (da região para Belém, Maranhão, Macapá, 

Guiana Francesa e também no seu sentido inverso), que nações, com suas 

tradições, credos e experiências, empreenderam na luta por sua existência 

física e cultural. (PACHECO, 2010, p. 41). 
 

Ainda de acordo com Pacheco (2010), apesar de que assuntos como a presença e/ou 

origem do povo que reside no Marajó sejam discutidos e relatados, ainda são esquecidos os 

fatores de migração, juntamente com as tradições, costumes e vivências – aspectos que são de 

grande importância para manter a cultura de uma população. Por isso, “não se pode mais 

fechar os olhos para constantes fugas internas e externas e formações de quilombos, quase 

sempre mestiços, ocorridas entre os séculos XVII e XIX, em Gurupá, Melgaço, Portel, Oeiras, 

Anajás [...]”. (PACHECO, 2010, p. 42).  

Com relação ao município escolhido para a pesquisa, ele “está localizado na 

confluência do rio Xingu com o delta do rio Amazonas. Possui área de 8.540 km² e uma 

população de cerca de 25 mil habitantes. O acesso ao município, a partir de Belém, por via 

fluvial, leva 24 horas” (MARTINS; SCHAAN et al, 2010).  
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Trata-se de uma região de estudos produtivos que aguçam ainda mais o interesse dos 

historiadores brasileiros que, por vezes, buscam explicar como povos quilombolas se 

formaram nos rios e matas do arquipélago do Marajó. Nessa perspectiva, Pacheco (2010) 

embasado nos escritos de Adelino Pantoja – importante historiador de Gurupá – diz que, após 

os negros sofrerem fortes represálias dos colonizadores europeus, os grupos indígenas e 

africanos adentraram na mata e formaram diversos quilombos no entorno do município. 

 

                          Foto 2: estrada de Gurupá-Mirim. 

 

            Fonte: arquivo pessoal de Sandra Maria Job (2014). 

(Na parte de trás, que não está visível, fica o rio e o trapiche.  No fundo da foto, depois daquela curva 

que se insinua no fim da estradinha, fica o quilombo.) 

 

As pesquisas realizadas por antropólogos sobre a presença negra no munícipio 

destacam, também, como os negros chegaram à região. Sendo assim, estudos como os de José 

Bezerra Neto (2001), Agenor Sarraf Pacheco e Edna Castro (2006) avaliam que foi através da 

sociedade colonial que se estabeleceu o movimento inicial das ocupações negras no Pará. De 

acordo com Sampaio (2005, p. 02- parênteses nossos), “apenas na segunda metade do [século] 

XVIII, com a chegada sistemática dos carregamentos da Companhia de Comércio do Grão-

Pará e Maranhão (1755-1778), é que esse quadro começa a mudar no Maranhão e no Pará”.  

Com isso, as terras marajoaras foram sendo exploradas, tornando-se, mais tarde, “campos e 

florestas em territórios de importantes produções econômicas, sustentadas pelo viveiro de 

homens, mulheres e culturas, ali reunidas, e em tentativas de submissão” (PACHECO, 2010, 

p. 42). 

E é em uma das muitas partes dessas florestas que o quilombo de Gurupá-Mirim e 

Maria Ribeira se encontram – escondidos dos olhos do restante do país. 
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Gênero e “raça”: uma junção necessária   

 

Já há algum tempo, como é sabido, os estudos de gênero vêm trilhando um caminho 

no qual, a cada momento, os mesmos se deparam com algum dado novo e/ou circunstância 

antes não pensada que o fazem (re)pensar sobre si mesmos. Neste sentido, por exemplo, é a 

intersecção de gênero e raça que ocorreu quando feministas negras notaram que o enfoque 

dado a gênero como fonte de opressão de mulheres não contemplava a mulher negra na 

mesma medida e proporção (CALDWELL, 2000; CARNEIRO, 2003, JOB, 2011). Em outras 

palavras, utilizar a categoria gênero para explicar as desigualdades de poder tanto de cunho 

social quanto político entre homens e mulheres não explicava a situação social, política, 

econômica e humana de mulheres negras, por exemplo, visto que a situação delas ia (e ainda 

vai) além de simples desigualdade de poder – social, político, econômico... A desigualdade 

entre homens e mulheres negras vai além, pois esbarra na questão racial. E aí estão incluídas 

outras tantas desigualdades advindas do fator “raça”. 

No que concerne à ideia de “raça”, cabe aqui um parágrafo para relembrar que ela 

pode ter várias interpretações, vários usos. Mas o que queremos destacar é que “a raça é um 

critério construído para demarcar fronteiras, marcar limites, estabelecer distinções e 

privilégios entre os grupos na sociedade” (QUEIROZ 2001, p. 18).  

Os indícios desses privilégios, dessas marcas, que limitam a ascensão social e 

econômica de muitos negros ainda são presentes na sociedade. Exemplo disso é a pesquisa 

realizada pelo IPEA3, comparando o fator educação entre brancos e negros, nesse sentido “a 

proporção de pessoas brancas com doze anos ou mais de estudo cresceu de 13,3%, em 2001, 

para 22,2%, em 2012, enquanto entre os negros aumentou de 3,5% para 9,4%”. (BRASIL, 

2014, p. 19). 

Neste contexto, cremos que, lançar olhares sobre e além de gênero e “raça”, em se 

tratando de Brasil, pode ampliar as discussões sobre os mesmos. Nesse sentido, no que tange 

à mulher negra, cabe, antes de mais nada, se perguntar “em que local essa mulher está 

inserida?”, visto que temos muitos Brasis, dentro do Brasil, e para cada região os problemas 

pertinentes a ela podem apresentar distinções e/ou ampliarem. Posto isso, portanto, em 

segundo, cabe então, um olhar e uma reflexão, ainda que neste momento breve, sobre a 

mulher quilombola, mais especificamente as do quilombo Maria Ribeira e Gurupá-Mirim 

                                                           
3 Instituto de pesquisa econômica aplicada 
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como forma de 1) dar voz, rosto e visibilidade às mesmas; 2) traçar o perfil feminino, sob 

vários aspectos, e também trazer um panorama de quem são as mulheres quilombolas e/ou 

remanescentes dos quilombos da Maria Ribeira e Gurupá-Mirim.  

 

As desigualdades e os desafios contemporâneos: mulheres ribeirinhas-quilombolas 

 

Respondendo a indagação acima quanto à localização geográfica na qual essa mulher 

negra se encontra, para a realização dessa pesquisa, os sujeitos foram mulheres moradoras do 

quilombo de Gurupá-Mirim e Maria Ribeira, localizados no entorno de Gurupá-PA, com faixa 

etária acima de 25 anos. As entrevistas foram coletadas através de gravação de áudio e 

posteriormente transcritas. Todas as entrevistas têm a autorização do uso de imagem e/ou 

voz/texto pelos sujeitos da pesquisa. 

As entrevistas foram coletadas no segundo semestre de 2014 e início de 2015, na 

localidade onde vivem. A escolha dos sujeitos com mais de 25 anos foi feita de forma 

aleatória e esteve estreitamente relacionada à concordância das mesmas em participar.   

No que se refere aos sujeitos da pesquisa, são elas: 

 

                                                                                        Foto 4: Maria T. B. F.  

 Fonte: arquivo pessoal de Sandra Maria Job (2014).                    Fonte: arquivo pessoal da profa. Sandra M.Job (2014). 

 

Obviamente que o quantitativo feminino em ambas localidades não se resume ao 

expresso a esse grupo de mulheres. Contudo, para desenvolver essa pesquisa nos ateremos à 

entrevista dos sujeitos citados acima devido ao espaço e por que as narrativas das mesmas 

podem responder aos objetivos propostos. 

Foto 3: Maria das Graças, ao fundo, e 

Clediane, à frente. 



8 
 

Com relação aos sujeitos da pesquisa, todas têm idade acima de 25 anos. De forma 

mais específica, na data da entrevista, Maria das Graças tinha 34, Clediane, 26, e a senhora 

Maria T.B, 87.   E, independente da faixa etária serem tão distintas, cremos que é possível 

traçar um perfil feminino e fornecer um panorama de quem são essas mulheres, pois a “sina” 

de todas em muito pouco se difere, salvo as exceções que para fugir à regra saíram do seu 

local de origem. 

Sendo assim, no que se refere ao perfil feminino, observa-se, por exemplo, 

semelhanças quanto ao perfil profissional. Nesse sentido, de acordo com Maria T. B. F, 87 

anos4, à época da pesquisa5, ela afirma que “ [...] era parteira, tu quer saber [...] com idade de 

50 ano eu comecei a pega filho”. Neste ofício a mesma diz ter “meu documento de parteira”. 

Além disso, desde muito jovem “trabalhava em roça”, no cultivo de “maniva”6.  Agora, 

entretanto, aos 87 anos, “meu filho não quer que eu vá mais pra roça [...], tem dias que eu 

morro de vontade de ir lá na roça”. 

Ainda em relação a essa senhora, indagada sobre maternidade, relata que “filho meu 

mesmo, são seis, sete com um ... eu criei, neto que eu criei.”.  

As situações do dia a dia também são relatadas por dona Maria T. B. F, que desabafa: 

“Aí a gente passa por cada satuação, e ouve cada pessoas, por mais que a gente não tenha um 

estudo, mas a gente deve cupar seu lugar, [..]”, pois, de acordo com ela, “por mais que a gente 

não tenha um estudo corpado disso ou daquilo, mas a gente tem que, a gente se reserva umas 

certa posição, se coloca numa certa posição que dê pra gente se saí, né”. Em outras palavras, 

o que ela quer dizer é que quando a pessoa (mulher ou homem) se vê diante de uma situação 

delicada, mesmo que a pessoa não tenha estudos, ela dever ser capaz de tomar decisões, de se 

impor, caso seja necessário, para se fazer ouvir.   

Já Clediane S. S., 26 anos, solteira, mora no “quilombo Maria Ribeiro [...] nasci, e 

me criei”7 lá. Já em relação a trabalho, “eu sempre fui professora, trabalhava com as séries 

iniciais, 1ª, 2ª série”. E, aos “14 [...]” engravidou e hoje (no ano da entrevista), tinha “três 

filhos [...] uma menina, dois meninos”. A justificativa para a gravidez precoce “foi por falta 

de esclarecimento né,conversa, né?. Um assunto muito fechado, [...] entre as famílias”. Fase 

essa, que para ela foi um  

                                                           
4 Quilombo de Gurupá-Mirim.  
5 Estas entrevistas foram concedidas à professora Sandra Maria Job em outubro de 2014, no Quilombo de 

Gurupá-Mirim. 
6 Maniva: mesmo que folha da mandioca. No texto significa que ela plantava mandioca para obter maniva com a 

qual se faz maniçoba, um prato típico da culinária da região. 
7 Entrevistas concedidas à profa. Sandra Maria Job em outubro de 2014, na biblioteca Municipal da cidade de 

Gurupá-PA. 
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momento de desespero [...] porque é como se tu não soubesse o que taria 

acontecendo, né?!, que que isso que tá acontecendo comigo, né?! É não 

esperar, é pensar que tua vida vai parar, né?! Tu não pode parar de estudar. E 

logo o que vem, as pessoas idosas vêm.. ‘olha,  tu não vai poder estudar, tu 

não vai poder sair, tu não vai poder...’ . Então essas coisas foram 

alimentando na minha cabeça por um tempo, né. Mas graças a Deus que eu 

tive muita ajuda da minha família, principalmente da minha mãe que fez eu 

pensar diferente. (grifos nossos). 

 

No que se refere à ajuda dada pela mãe, ela narra que “ela não deixou de ser rígida 

[...] mas deu oportunidade [...] apoio, não deixou eu parar de estudar, né?! Então isso fez 

com que eu avançasse um pouco [...]”. Já “meu pai era meio carrasco, né, ele dizia ‘não dá 

conta da criança, não cuida’, aquela história, né?! [...]. Mas a minha mãe não, ela sempre 

acreditou em mim” (grifos nossos). 

Observa-se que as mulheres ribeirinhas-quilombolas têm a preocupação de cuidar 

das outras mulheres, seja quando se tornam parteiras, seja quando assumem filhos dos filhos 

e/ou de conhecidos. Observem que dona Maria T, 87, do quilombo de Gurupá-Mirim tornou-

se parteira, tornou-se a mãe de um neto. No caso de Clediane, a mãe apoiou-a quando a 

mesma ficou grávida. Além disso, na narrativa dela, ela explica que assim que o bebê nasceu, 

ela o deixou aos cuidados da mãe e foi para outra localidade trabalhar para sustentar o filho. 

Como ela é uma mulher jovem, a comunidade não é grande, é afastada de cidades 

maiores, naturalmente surge, ao longo da conversa, o tema solidão. Sobre “sentir-se sozinha”, 

ela diz que “às vezes me sinto, por que eu já tive muitos problemas, né?, particulares, de 

família, aí foram momentos muito difíceis [...] então, se senti sozinha pra mim não significa 

que estou dentro de um quarto sozinha não, é como se tivesse faltando algo muito válido, que 

eu não posso resolver, que eu não posso decidir logo”. Talvez, a ausência de um 

companheiro; talvez, a saudade de sonhos que se perderam aos 14 anos quando engravidou... 

Por sua vez, a entrevistada Maria G. S. V.,  diz “nasci [...] na comunidade quilombola 

Divino Espírito Santo [...]”8,  tenho “34 anos”. E, no período em que foi realizada a pesquisa, 

a mesma trabalhava como professora e estava “terminando o ensino superior9 [...]”. Sobre as 

outras mulheres da comunidade Maria Ribeira, ela narra que “muitas mulheres trabalham na 

agricultura, [...] em casa, de doméstica. Têm mulheres que são merendeira, tem mulher 

professora”.  E, lá, na Comunidade Maria Ribeira, “a gente cultiva mais a mandioca, a 

farinha”. Neste contexto, só as aposentadas e alguma outra rara exceção não têm tripla 

jornada de trabalho.  

                                                           
8 Entrevista concedida à professora Sandra Maria Job em outubro de 2014, na biblioteca Municipal de Gurupá. 
9 Ela, na data, cursava o 3º ano do curso de Letras, no PARFOR. 
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Mulheres, mães, profissionais ... fora e dentro dos seus respectivos lares. Essas três 

mulheres representam as mulheres negras ribeirinhas-quilombolas, mas não somente. 

Representam, na verdade, toda mulher ribeirinha que vivem à margem dos rios. 

Mas, no que se refere às quilombolas, quem são, afinal, essas mulheres? Mulheres 

fortes por exigências da localidade; sobreviventes de uma região geográfica linda, mas 

selvagem; generosas e parceiras, muito por conta do isolamento no qual vivem. Isolamento, 

esse que justificam, talvez, o silêncio acadêmico sobre elas, a solidão na qual florestas densas 

e rios sem fim as colocam, causando, quase que, consequentemente, o esquecimento da sua 

existência por parte do poder público. Entretanto, quando paramos para ouvi-las, seus tímidos 

brados ecoam para dizer: “Eu sou remanescente, meus pais, meu avô eram remanescente 

verdadeiro, daqueles do cabelo assim (faz gesto com a mão para dizer crespo)... (Maria T. B. 

F, 87, Quilombo de Gurupá-Mirim. – Grifos e parênteses nossos). Da mesma forma, Clediane 

S. S. se declara “afro-brasileira”, pois, sua  

família materna, né?! [...], pela aparência deles, [...] e também dentro da 

minha família materna há uma relação entre indígenas também. né?, porque 

eu sempre, eu vejo minha mãe relatar assim que, é, dizem assim que ela tem 

sangue de índio, né? Valente, poderosa, né?, ela tem determinação assim 

como outra pessoa negra, e ela também  tem é... a aparência dela né, o 

cabelo dela não é tão enrolado é meio liso. Já o da minha vó e da minha 

bisavó é bem enroladinho... A cor da minha mãe é um pouquinho clarinho 

do que da minha vó, entendeu!? É por isso que eu acredito que há uma 

mistura entre índios e negros na família mesmo. 

 

Para ela,  

[...] nunca passou pela minha cabeça isso, nunca esconder minha identidade, 

acredito que a gente [...] passou a ser educado numa época em que as 

pessoas davam mais valor pra gente, nossos próprios pais faziam com que 

nós nos valorizássemos, aceitasse do jeito que nós somos. (Clediane S. S- 

Quilombo Maria Ribeira). 
 

Maria G. S., por sua vez, afirma ser “negra [...], porque meus pais são e eu me 

considero [...]” e também “porque meu avô que é pai do meu pai ele é bem negro mesmo, as 

coisas que eles usavam são descendentes de quilombolas [...]” que vão desde “materiais de 

pesca, [...] de agricultura, lá que eles trabalham”.  

São mulheres que trazem introjetados os papéis sociais de gênero, pois ainda têm 

como certo que cabe a elas o papel de mãe e esposa zelosa. Se fugir ao “padrão”, 

consequentemente, vem críticas, ainda que veladas:  “hoje em dia tu sabe mais de que eu, [...] 

tem mulher distante, não tem marido, não ajuda, né?, cria seu filho”(Maria T. B. F, 87, 

Quilombo de Gurupá-Mirim). E não é por que é mais velha (só para constar, ela e uma irmã 

eram as mais velhas desse quilombo), pois “ser mãe pra mim é algo inexplicável, né?, é uma 
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responsabilidade que a gente carrega nas costas. É difícil, mas quando chega no final do dia 

vale a pena tu ter alguém no teu lado, alguém te chamando de mãe [...] (Clediane S. S, 26, 

Quilombo de Maria Ribeira). Entretanto, têm ciência, devido, principalmente aos meios de 

comunicação, que “antigamente a mulher era mais desvalorizada, né? [...]. Agora ela já tá 

sendo mais valorizada, porque já trabalha quase certo com o homem, né?, [...]. O homem é 

professor, a mulher também é professora, o homem é dirigente comunitário, a mulher também 

já é [...]”. (Maria G. S. V, 34, Quilombo de Maria Ribeira). 

Contudo, embora (con)vivam em uma localidade na qual raras são os ‘brancos’, que, 

mesmo assim, dificilmente não tenha suas origens indígenas e/ou negra, preconceito existe. 

Clediane S. S, (Quilombo Maria Ribeira), diz ter sido 

 [...] vítima de preconceito, né? [...] porque ao chegar na cidade eu vi que a 

garotada zoava com meu modo de falar, da minha cor, poderia ser isso, né? 

da minha condição financeira por morar no interior. E sofri [...] esse tipo de 

preconceito, não foi assim fisicamente, né?, mas psicologicamente isso 

passou pela minha cabeça. (grifos nossos) 
 

Também existe preconceito com aquele que não é da terra, “[...], pa gente não passar 

de ignorante porque os branco sempre vivero aí no meio, [...] pa não dizer, ah porque são 

remanescentes é isso e aquilo, são soberbo, são orgulhoso, [...]. Fica aí (se referindo às 

pessoas brancas que foram morar no quilombo), vão morando, [...] pode vivere por aí” (Maria 

T. B. F, Quilombo de Gurupá-Mirim).   

Maria G. S. V (Quilombo de Maria Ribeira) “acho que não” sofreu preconceito, 

racismo. E indagada sobre o que seja preconceito, respondeu que “existe vários preconceito, 

né? Tanto com, com... da parte de, de.. os negros, como com  a mulher também que existe 

preconceito. É.. eu acho que preconceito é, é... a gente desvaloriza o próximo”. É notável uma 

titubeação na resposta, o que nos faz supor que a mesma não saberia dizer se sofreu racismo, 

preconceito, mesmo se tivesse sofrido.  

Diante das falas selecionadas, portanto, pode-se fazer um traçado do perfil dessas 

mulheres, qual seja: mulheres atuantes enquanto profissionais, seja qual for a profissão, mães 

zelosas, esposas dedicadas, salvo as raras exceções que devem haver. Ou seja, típico perfil da 

mulher eternizada e consagrada pelo patriarcalismo. Por outro lado, também é possível dizer 

quem são estas mulheres. São seres humanos extremamente fortes que zelam pela 

comunidade. Nesse sentido, elas tiveram/têm um papel fundamental para continuidade desses 

quilombos, pois são “médicas”, “psicólogas”10, lavradoras, esposas. São vítimas, assim como 

                                                           
10 Na falta de médicos, atuam como parteiras, curandeiras. No papel de rezadeiras, acabam desempenhando o 

papel de psicóloga, pode-se dizer, pois alegam que suas rezas curam os moradores alguns certos males.  
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mulheres negras de qualquer lugar do Brasil, de preconceito, solidão. Aspectos que merecem 

um trabalho à parte.  

Por tudo que foi exposto acima, mas que ainda é o mínimo a se dizer sobre as 

mulheres ribeirinhas-quilombolas, é preciso pensar que as desigualdades sofridas por elas, 

aparentemente, vão além do que sofrem as mulheres negras que não vivem nestas mesmas 

localidades. Nesse sentido, é preciso ponderar que as mulheres quilombolas-ribeirinhas estão 

geograficamente presas, consequentemente isoladas de quaisquer instrumentos que lhes 

possam dar autonomia, segurança: leis, estradas. Ou seja, são reféns de si, da vida e dos 

quilombos. Neste contexto, cremos que um dos desafios contemporâneos, em se tratando de 

gênero, diz respeito às mulheres ribeirinhas-quilombolas, mas não somente. 

 

Considerações finais 

Finda a análise proposta, chega-se também a algumas conclusões.  

 1) Dada à localização geográfica desses quilombos, dada à própria região na qual 

estão inseridos: Arquipélago do Marajó, dificilmente não teríamos um perfil feminino que se 

voltasse para o da mulher do lar e para o lar, fazendo tripla jornada de trabalho. 

2) Gênero em intersecção com “raça” levam-nos a crer que estas mulheres merecem 

estudos e um olhar diferenciado, visto que a questão geográfica, aliada à questão financeira, 

limita e em muito quaisquer formas de emancipação – que pode chegar-lhes via meios de 

comunicação, mas que na prática, talvez requeira elementos que ainda não são perceptíveis a 

esta pesquisa. 

Consequentemente, os desafios a serem enfrentados no seio dessa realidade e ouvir 

todos os silêncios que vêm desde o início desses quilombos, e que se mantêm ao longo desses 

rios e em meio a essas florestas, definitivamente não cabem nessas páginas e, por isso, 

requerem muito mais estudos. Pois tem muito o que se falar de quilombo e muito para que 

falar, principalmente no que se refere a gênero e “raça”. Para falar, entre outras coisas, que 

existem mulheres – negras, quilombolas-ribeirinhas, idosas, jovens, crianças –, que vivem à 

margem, tendo como testemunhas de seus problemas, alegrias, história, apenas o céu, as 

florestas e os rios. 
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