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Resumo 

 
O presente artigo traz um estudo realizado no Distrito de Nazaré que está situado a jusante a 
cidade de Porto Velho a cerca de 120 km aproximadamente. Nessa pesquisa analisaremos o 
modo de produção que a comunidade desenvolve tanto individualmente quanto coletivamente. 
Para esse debate partiremos da teoria de Kautsky, atentando para o tradicional modo de 
produção camponês. E então buscaremos averiguar: Como a comunidade se organiza para a 
produção; Que tipo de produção vem predominando na comunidade; Quais os entraves da 
produção coletiva e qual a participação da mulher nessas atividades objetivando entender como 
as relações de gênero são vivenciadas na comunidade.  

Palavras- chave: Camponês. Ribeirinho . Gênero. 
 

Introdução 

Ainda temos na Amazônia, o desafio de analisar e compreender a diversidade que há 

nas organizações sociais ditas tradicionais. Não discutiremos nesse momento a 

conceituação de “tradicionais” atribuídas aos seringueiros e seus descendente, 

pescadores, pequenos agricultores, extrativista, ribeirinhos etc. Queremos de uma 

categoria em especial a do ribeirinho e especificamente o que reside as margens do rio 

Madeira, a jusante de Porto Velho, Rondônia. A proposta desse trabalho é analisar o 

ribeirinho e suas representações sociais buscando compreender sua organização 
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produtiva no meio rural-urbano, as formas de produzir o sustento, seus festejos de santo 

e na influência que o calendário agrícola recebe do rio. 

Nessa pesquisa particularizamos uma comunidade ribeirinha no Distrito de Nazaré. Essa 

comunidade traz em seu processo histórico uma forte presença do que chamamos de 

campesinato, esse termo abordado muito bem por Kautsky, em sua obra “A questão 

Agrária” (1980). Por tanto analisaremos como esse modo de produção se reflete nos 

dias de hoje, sabendo já, que como toda a ruralidade passa por transformações o 

campesinato por sua vez não é diferente.  

O Distrito de Nazaré está situado a jusante da cidade de Porto Velho, a cerca de 150 km 

aproximadamente, e entre as áreas de influência de duas Unidades de Conservação: a 

Reserva Extrativista do Cuniã e a Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio 

Madeira A.  O Distrito está divido pelas comunidades da margem direita do rio 

Madeira, as principais, (Bom Será, Nova Esperança, Santa Catarina, Conceição do 

Galera) e da margem esquerda pelas comunidades (Lago do Cuniã, Boa Vitória, Nazaré, 

Tira Fogo e Papagaios). A região está inserida dentro do um complexo de terras firmes e 

de várzeas e outrora era uma grande produtora de produtos extrativistas com a borracha, 

castanha, sova, madeira, peles de animais silvestres entre outros produtos.  A via de 

acesso se dá através do Rio Madeira pelas embarcações convencionais, chamados de 

barco de linha ou “recreio”, ou ainda de pequenas embarcações como as voadeiras com 

motor de popa 40 hp. 

As comunidades de Nazaré e Boa Vitória formam a maior concentração populacional do 

Distrito de Nazaré com cerca de 406 habitantes, representando  22 % do total da 

população total do Distrito. A maior parte da população está ocupando as terras 

crescidas de ambas as margens do Madeira, áreas estas variando de 100 a 500 metros de 

largura. As  residências são construídas de madeira cerrada, com aproximadamente 48 

m². nos últimos dez anos aumentou bastante a quantidade de residências em alvenaria 

com três a quatro cômodos. Existe um largo espaço gramado que serve de praça pública, 

rua beirando o rio e outra margeando o “furo”, um canal que liga o rio a região dos 

lagos. As casas seguem a linha do rio e em ambas as margens do canal. 

O conceito de comunidade não se restringe à noção de trabalho e produção coletiva, 

mas inclui também o roçado individualizado. A integração comunitária, inclusa nesse 
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conceito, se faz através de objetivos e interesses comuns e pela predominância das 

relações afetivas primárias diretas conforme conceitua Weber (1944). Ao tratarmos de 

comunidades ribeirinhas, há uma gama de diferenciações na organização social entre 

elas, que possuem fortes imbricações com o lugar e com a paisagem às quais estão 

relacionadas. Assim, as organizações sociais das comunidades ribeirinhas vão 

diferenciarem-se por estarem às margens dos rios, lagos ou igarapés; pela cor das águas 

se pretas, verdes, translucidas ou barrentas; pelas atividades econômicas, origem étnica, 

entre outras formas.  

Essa pluralidade das formas está ligada ao modo de vida e nunca a uma determinação 

ambiental ou natural. Um grande equívoco no estudo generalizado das comunidades 

amazônicas é que as mesmas tem sido invisibilizadas diante das politicas publicas. O 

planejador do Estado ao desconhecer essa pluralidade do viver ribeirinho, homogeniza 

em suas ações, todas essas comunidades. O resultado manifesta-se sob a forma de ações 

ineficazes e geralmente desastrosas para as mesmas. 

 
Kautsky e a trajetória teórica da organização camponesa:  

 
Para compreendermos mais profundamente o contexto do viver ribeirinho e sua 

organização, buscamos o estudo do campesinato e o modo de produção camponês, para 

fazermos teoricamente uma analise refletindo a partir de Kautsky, o qual retrata a vida 

do camponês tradicional: sua trajetória, a inserção do capitalismo e os entraves 

consequentes desse, até a temida dissolução da família camponesa.  

Em uma sociedade baseada em um sistema de total disputa de poderes desde o menor ao 

maior, torna-se ainda mais interessante lembrarmos a vida camponesa. O modo como a 

sociedade está posicionada e aparentemente firme em seu modo de vida, vem de varias 

construções passadas e também de diversas transformações em um longo e contínuo 

processo histórico. Dentro desse contexto encontra-se o camponês, este por sua vez 

detinha muito mais força de vontade e seus desejos econômicos muito mais 

correspondidos, pois detinham sua liberdade, coisa que atualmente não temos, e talvez 

nunca mais tenhamos. 
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Esse grupo de pessoas livres e comprometida não com o sistema, mas uns com os 

outros, mantinham-se em uma organização social, que os protegiam de qualquer perigo 

previsto, e tinha um modo de vida voltado á vida no campo. As famílias camponesas se 

organizavam e produziam tanto os seus alimentos de necessidade diária como todo e 

qualquer tipo de objeto que necessitassem pra o trabalho em seu dia-a-dia. 

Essa realidade torna-se ameaçada com a emergência  do capitalismo, que forçou o 

camponês a produzir além de suas necessidades, foi atribuído valor à terra que até então 

era de posse do camponês por necessidade, passa a ter seu devido preço e posse por 

poder. A partir de então a aceleração do capitalismo toma conta do modo tradicional, 

forçando a dissolução desse modo de vida tornando cada vez mais reduzido (ou 

diversificado) o campesinato tradicional.  

o seu trabalho está  submetido indiretamente ao capital, formalmente 
preserva sua autonomia e aparenta trabalhar para si mesmo mas na 
realidade  depende do capital financeiro dos bancos que lhe fazem 
empréstimos, do capital comercial e do capital industrial 
(VENDRAMINI, 200, p.36.).  

Porém devemos considerar que toda ação tem uma reação, mesmo que saibamos que é 

inevitável tal influencia do capitalismo no meio rural, não foi de forma pacífica que isso 

ocorreu, daí os muitos movimentos sociais nos espaços rurais. Voltando a atenção para 

a nossa pesquisa é certo dizer que a comunidade de Nazaré apresenta algumas 

peculiaridades que demonstram a origem campesina, mesmo que sejam visíveis as 

transformações ocorridas nesse espaço ribeirinho. 

Na organização desse espaço, torna-se importante tratar do conceito de gênero como o 

estudo a respeito das relações sócias do grupo. Podemos dizer que tal conceito, ainda 

tem sido recente dentro e fora das academias, pois ainda temos encontrado obstáculos 

suficientemente dificultosos para o avanço desses estudos. Isso se deve a construção de 

pensamento a cerca do papel feminino, que vem peregrinando a nossa história. É certo 

dizer que a mulher enquanto cidadã não tinha em décadas passadas nenhuma autonomia 

sobre papeis sociais, nem no seu próprio lar, principalmente no meio rural, permanência 

então a figura masculina como autor e co-autor de todos os papéis públicos e sociais. 

Graças a capacidade da mulher em se despertar, reconhecendo perante ela mesma a sua 
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dignidade e  reagindo ao descaso da sociedade para com ela , surgiram novos 

horizontes, com novas perspectivas, trazendo discussões sobre igualdade de gênero. 

Para entendermos a importância dessas discussões e preciso que levemos em 

consideração que gênero e o tipo de relação social que se estabelece entre homens e 

mulheres  ou seja e uma visão social que distingue o homem da mulher mediante a 

cultura e espaço em que se vive. 

 

Gênero um agrupamento de idéias e opiniões que a sociedade constrói 
através de uma cultura do que é ser homem e do que é ser mulher. O conceito 
de gênero permite compreender que não são as diferenças dos corpos de 
homens e mulheres que os posicionam em diferentes hierarquias, mas sim a 
simbolização que a sociedade faz delas. (Silva, 2003, p.23). 

Mediante os esclarecimentos é possível dizer que embora nos últimos anos a questão de 

gênero venha sendo trabalhada e a igualdade entre homens e mulheres ganhando 

destaque, ainda falta muito para se ter à completa igualdade, No contexto rural  esse 

estudo é visto como desconhecido, muitas vezes pelo simples costume e “tradição 

cultural”. 

O ribeirinho e as representações do campesinato clássico: 

 
O modo de vida da Amazônia é determinado pelo ritmo das águas. Em relação 

constante com a natureza, os ribeirinhos têm nas matas e nas águas toda simbologia 

expressa na sua cultura, diante de um espaço único, crítico e de muitas interpretações. A 

relação homem e natureza iluminam e refletem a cultura desse povo. 

 
Trata-se de um mundo de pescadores, indígenas, extratores consumidos em 
largas e pacientes jornadas de trabalho; de uma geografia de léguas de 
solidão e dispersão entre as casas e pequenas cidades, de um viver 
contemplativo onde predominam a linguagem e a expressão devaneantes, 
como se seus habitantes caminhassem entre o eterno e o cotidiano. (PAES 
LOUREIRO, 1995 : 68). 

 

O caboclo, o matuto, o ribeirinho como normalmente é conhecido, criou um mundo 

todo especial onde a cultura favorece como marco de sua existência e resistência através 

dos tempos. O caboclo possui traços de seus ancestrais, os indígenas, de quem sua 
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herança é fortemente evidenciada nas moradias, comumente à beira dos rios; na 

alimentação através do cultivo da mandioca, milho feijão e na produção da farinha 

alimento indispensável ao uso do caboclo; o trato do peixe e sua iguarias; no ato de 

“benzer” as crianças contra “mal olhado” ou “quebrante” ; na cura de doenças  através 

da produção de chá, emplastos e  a utilização de ervas  medicinais. No caminhar 

silencioso pelas matas, solitariamente à proa de uma canoa onde permanece longas 

horas num meditar profundo.  

Retira do ambiente o seu sustento retribuindo-lhe com o respeito de não promover 

queimadas ou destruir suas matas. Conserva os rios e igarapés como bens preciosos de 

onde retiram o peixe para o sustento da família e algumas vendas. Não tem pressa, não 

precisa correr contra o tempo, pois este, é determinado no seu cotidiano pelas 

atividades, dentro de um espaço próprio sem interferências de qualquer natureza. Na sua 

maioria não são proprietários de terras, posseiros que ocupam a terra e cultivam 

plantações. “o caboclo observa, analisa, conhece, destaca, valoriza, sente, humaniza, 

estetiza, em sua relação geográfica antológica com a vida. Vive com a paisagem na 

relação de complementaridade” (PAES LOUREIRO, 1995,  pg. 235).  

É interessante neste momento ressaltar que, as populações ribeirinhas, conservam um 

estilo de trabalho diferenciado de outras comunidades. Não possuem o desejo de 

acumular, fazem o seu tempo e utilizam seus espaços de conformidade com as suas 

necessidades. Não vivenciam a urgência de horários nem a correria para o trabalho. 

Estão simplesmente beneficiados pelas florestas e rios. Terras ao seu dispor, podendo 

ampliar ou restringir suas área de cultivo e criação de animais. Por essa singularidade 

seu trabalho e sua produção são apenas para subsistência. Daí serem consideradas 

pessoas que não gostam de trabalhar, desinteressados e sem pretensão de adquirir bens 

materiais, fazer projeções para o futuro ou desdobrar-se em atividades que vá de sol a 

sol. Para quem não conhece esta peculiaridade, é fácil pensar que são  “preguiçosos”, 

sem ânimo ou inertes.  Esta característica é inerente a essa população, pois nela reside  

toda uma cultura e uma formação, cheia de encantos e riqueza   formadora de uma 

instituição, podemos assim exprimir, pelas suas características próprias, que somente 

um olhar  desprovido de conceitos pré-concebidos pode compreender e conviver com 



 

7 

 

 

esta peculiaridade absorvendo aspectos culturais e todo um aprendizado,  como bem diz 

Malinoswski  (1978):  

 
... cada fenômeno deve ser estudado através de um levantamento exaustivo de 
exemplos detalhados... e a instituição é sempre uma novidade 
multidimensional. .. ela compreende uma constituição ou código, que 
consiste  no sistema de valores em vista dos quais os seres humanos se 
associam; isto é corresponde à idéia da instituição tal qual como deve ser 
concebida. Pelos membros da própria sociedade. Compreende também um 
grupo humano organizado cujas atividades realizam a Instituição. Essas 
atividades se realizam de acordo com normas e regras que constituem mais 
um elemento dessa totalidade.  

Pelo fato de produzir para sua subsistência está  diretamente envolvido pela relação não 

capitalistas de produção mediadora, que indica a ausência de mecanismos de 

reprodução, frente a expansão de fronteiras, estabelecidas pelas dificuldades e condição 

de esquecimento que se encontram.  Esta insuficiência é atribuída a distância dos 

mercados e a dificuldade dos meios para o transporte da produção. 

  
os meios de produção ainda não aparecem na realidade da produção como 
capital nem a força de trabalho chega a se configurar na categoria salário. 
Portanto o produtor não tem como organizar sua produção de modo 
capitalista, segundo a racionalidade do capital. O capital só entra, só se 
configura, onde sua racionalidade é possível”. (MARTINS 1997: 185). 

Longe de estabelecer relação direta com o capital as populações tradicionais executam 

sua atividades de forma artesanal e rudimentar, desprovidos de qualquer suporte 

técnico, mecanizado ou tecnológico. A agricultura praticada é através da mão-de-obra 

familiar, prevalecendo o trabalho dos filhos homens nas atividades de maior esforço.  

 

O Ribeirinho e seu modo de vida atual 

O espaço que investigamos caracteriza-se por sua ocupação e histórias variadas que o 

compõe, homogeneizando de forma que podemos reconhecer através de suas 

peculiaridades um cenário ribeirinho. O espaço ribeirinho por sua vez, comumente é 

visto formado por um conjunto povos que vivem às margens dos rios e geralmente são 

extremamente pobres e sofrem com as poluições dos rios(esgoto) e com os 

assoreamentos e a erosão. Encontra nessa pesquisa um segundo olhar, voltado não para 
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sua estrutura espacial, mas principalmente para dentro daquelas comunidades que 

valorizam o rio, que se destacam por possuírem uma relação diferenciada com natureza 

por possuírem a concepção de que o humano não está separado da natureza. Suas 

atividades são voltadas para a sobrevivência do grupo e por consequência sua produção 

e organização possuem características artesanais e com grande dificuldade de entender a 

lógica do mercado. Seu olhar para a natureza é um olhar de proximidade, de intimidade 

a exemplo do rio que é visto não como um corpo de água mas como essência da vida e 

liberdade. 

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

O modo de vida ribeirinha também adentra no modo de vida rural, pois o ribeirinho 

agricultor depende da terra e de seu cultivo, sendo que sua visão de produção não 

ultrapassa sua necessidade cotidiana, de alimentar a si e sua família. Dependendo quase 

exclusivamente do que ele produz. Essa característica de auto sustentabilidade consiste 

em uma descendência cultural do que era conhecido o camponês tradicional. 

 

Gráfico 01.  Atividade principal dentro da comunidade. 

 
Fonte: Pesquisa Movimentos Sociais e Equidade Gênero na Área Ribeirinha.  
Org. PINHEIRO, Tainá. 2012  
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Visto que a agricultura vem prevalecendo na comunidade ribeirinha, analisaremos como 

os ribeirinhos agricultores se organizam em sua produção. Identificamos dois tipos de 

organização na comunidade: a individual, que é a produção desvinculada do grupo 

social e de qualquer compromisso com este. E a produção coletiva, que é organizada por 

grupos de três a cinco pessoas por lote, o qual é dividido em partes iguais para cada um 

agricultor, sendo que no lote coletivo, toda a  feitoria no mesmo é de responsabilidade 

de todos. Um fator muito interessante que demonstra a união dos agricultores é a 

escolha dos produtos a serem cultivados, pois eles entram em acordo via reuniões na 

comunidade., de qual agricultor irá plantar o Cacau e qual a mandioca entre outros. 

Tabela 01-  Produção agrícola 
PRODUTO PRODUÇAÕ 

Melancia Coletiva 

Cacau Individual 

Mandioca Coletiva 

Banana Coletiva 

Hortaliças Individual 

Açaí Coletiva 

Milho Individual 

Fonte: Pesquisa Movimentos Sociais e Equidade Gênero na Área Ribeirinha.  
Org. PINHEIRO, Tainá. 2012 

 

A produção coletiva acima destacada  é organizada por homens e mulheres que 

produzem e desenvolvem as demais atividades voltadas a produção de forma que ambos 

compartilham o mesmo espaço em uma constante construção de igualdade de gênero.  

A presença da mulher vem ser mais forte na agricultura familiar, de forma que ela se 

divide em uma jornada de trabalho extensa, que combina atividades em casa e no 

trabalho agrícola, na busca de incremento nos rendimentos familiares, agregando valor 

aos produtos agrícolas. Em Nazaré podemos mencionar a confecção de doces caseiros, o 

artesanato doméstico, constituindo formas complementares de renda. 

A agricultura familiar é um modo de produção que  tem sido intensificada nesse meio 

rural, Schmitz em sua obra “Agricultura familiar extensão rural e pesquisa 

participativa” (2010) explica uma cronologia, que tenta explicar mais explicitamente o 

desenvolvimento do modo de produção rural: “Os três conceitos, o Campesinato, a 

pequena produção e a agricultura familiar surgiram de forma que uma substituiu a 
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outra”. (SCHMITZ, 2010.p, 29). O campesinato por sua vez tinha sua economia, 

totalmente fundamentada em grupos familiares independentes do sistema capitalista, 

que juntos formava sociedade livre economicamente (KAUTSKY, 1980). Com a 

inserção da pequena industria urbana, logo o campesinato foi substituído pela pequena 

produção,que tinha um fundamento político-ideológico que se baseava nos latifúndios. 

Os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. (FIPE, 2004), confirmam o 

crescimento da agricultura familiar: “A agricultura familiar é a principal fonte de 

ocupação de força de trabalho no meio rural brasileiro”. (GUANZIROLI,2001, p.63). 

Dentro desse ultimo modo de produção os produtos cultivados pelos grupos ou 

individualmente pode ser destinado à venda ou a subsistência da familia. 

  Tabela 02- Destinação dos Produtos Cultivados 
PRODUTOS VENDA CONSUMO FAMILIAR 

Mandioca  X 

Farinha X X 

Açaí X X 

Melancia X X 

Horta  X 

Peixe  X 

Café  X 

Pupunha X X 

Cupuaçu X X 

Milho X X 

Fonte: Pesquisa Movimentos Sociais e Equidade Gênero na Área Ribeirinha.  
Org. PINHEIRO, Tainá. 2012) 

Entendemos que os agricultores dão prioridade para a subsistência, logo, fica claro que 

a maior parte dos produtos cultivados é para o consumo familiar e o excedente é 

vendido, e os produtos que são cultivados com a intenção de vender são: melancia, açaí 

e farinha. Quanto a pupunha, o cupuaçu e o milho são cultivados de ano em ano e 

poucos agricultores os cultivam. A economia de Nazaré também é baseada na pesca 

(para venda e consumo, que se dá, sobretudo no exuberante lago que se localiza atrás da 

comunidade). 

Os produtos destinados à venda são escoados em sua maioria através do barco do 

produtor que chega à comunidade todo mês, e compra os produtos por um preço que na 
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opinião dos agricultores é desmerecido, pois as etapas, da plantação até a colheita 

deveriam ser mais valorizadas. No entanto sabemos que a compra do produto in natura 

pode ser a última etapa para o agricultor, mas para o processo de industrialização esse é 

apenas a etapa do processo de agregação de valor que, e ao final esse mesmo produto 

obtém um preço bem maior. 

Como já foi dito a agricultura familiar tem tido a presença de órgãos governamentais 

como a EMATER e INCRA. A atuação desses órgãos, em especial a EMATER, precisa 

ser avaliada com mais atenção para que se verifique em que medida sua atuação tem 

contribuído para o desenvolvimento, estruturação e melhoria da produção dessas 

comunidades. A presença dessas agências obedece ao uso de recursos públicos 

destinados ao apoio da agricultura familiar. Esses tem impulsionado o crescimento da 

produção? E o investimento na pequena produção agrícola tem chegado a esses 

trabalhadores?  

A produção da melancia ganha destaque na comunidade, plantada na várzea, a melancia 

é a produção mais importante economicamente, atualmente são produzidas toneladas de 

melancias por ano. Para maior incentivo e valorização dessa produção, a comunidade 

junto com a Associação de Produtores realiza a festividade da colheita da melancia.  A 

festa acontece todos os anos no mês de agosto, este evento tem como objetivo divulgar 

a produção de melancia cultivada nas várzeas do rio Madeira e dar visibilidade ao 

Distrito de Nazaré. Devido ao solo fértil, os produtores estão acostumados a tirar da 

terra melancias gigantes. A safra de 2011 foi de 40 mil melancias, sendo que a maior 

parte foi do distrito de Nazaré.  

As atrações da Festa da Melancia começam com momento solene do hasteamento da 

bandeira nacional, estadual e municipal. As atividades são distribuídas entre jogos; 

confraternização agricultores do médio e baixo Madeira, com premiação surpresa; baile 

dançante. O Concurso da Festa da Melancia é distribuído prêmios para: Quem comer a 

maior quantidade de melancia; quem carregar a maior quantidade de melancia; quem 

apresentar a  Maior melancia, nas categorias redonda e  comprida. É feito o concurso da 

Rainha e Princesa da melancia. Por último, a Apresentação cultural do grupo folclórico 

Kurumin e grupo Minhas Raízes; o Baile, com música ao vivo. 

 



 

12 

 

 

Considerações da pesquisa: 

Vimos o modo como o ribeirinho possui em sua essência, as características do 

campesinato clássico embora se apresente modificado pelas relações que construiu ao 

longo do tempo criando e recriando seu espaço. Manteve em sua estratégia de 

sobrevivência uma organização produtiva voltada para a subsistência. Estabeleceu em 

suas relações com a natureza uma interação particular e articulada com seu modo de 

vida.  

No distrito de Nazaré a agricultura familiar já é reconhecida como a principal atividade 

rural e vem crescendo cada vez mais sua valorização, hoje conta com varias forças 

políticas conquistadas a seu favor. As mulheres por sua vez tem sua parcela 

fundamental nesse crescimento assim como os homens, portanto é preciso que elas se 

beneficiem igualmente aos homens da autonomia e reconhecimento em frente a 

sociedade.  

Todavia estudos de gênero ainda são apresentados com dificuldade na área ribeirinha 

devido à construção de juízos e valores em relação  as mulheres. Porém as relações de 

gênero estão contínua construção que apontam para um horizonte positivo de igualdade 

e equidade. 

Neste contexto, Não restam dúvidas que, em consequência dessa diferenciação, os 

ribeirinhos passam por um intenso processo de reorganização buscando definir-se no 

contexto de desenvolvimento apontado para a Amazônia, inserindo-se como sujeito de 

sua história em luta para quebrar as formas de invisibilidade e exclusão que sempre 

vivenciaram. Buscam através de sua organização, redefinir a desvalorização de seus 

produtos. 

Inegavelmente, o caboclo amazonense, o ribeirinho é inteligente, inteligentíssimo, capaz 

de assimilar com rapidez e particularidade o que lhe ensinam ou vê alguém fazer, 

chegando a criar e fazer espontaneamente, sem nenhuma orientação técnica, coisas 

admiráveis. O ribeirinho do Distrito de Nazaré, ainda basicamente produz para sua 

subsistência, luta quebrar o conceito perverso que considera sua cultura primitiva, 

embora já possam contar com a energia elétrica, a televisão, celular, internet e o rádio, 

há ainda um longo caminho a ser percorrido na luta contra o preconceito. 
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Notas 

_______________ 
1. Artigo produzido no Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia Mulher e relações sociais de Gênero 

GEPGÊNERO, apartir de pesquisas realizada no Distrito de Nazaré 2011/2012. 
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