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Simpósio: 36 - OS DIREITOS HUMANOS E A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO DO 
TRABALHO 
 
RESUMO: Nas comunidades tradicionais da Amazônia as mulheres tem um lugar de destaque 
na organização da economia doméstica. A divisão social do trabalho é o suposto da produção e 
tem nas atividades femininas o ponto basilar da organização do trabalho. Mas, as desigualdades 
de gênero ainda são enormes na Amazônia. O lugar que as mulheres ocupam no sistema 
produtivo revela formas históricas de desigualdades de gênero, especialmente na agricultura 
familiar. O trabalho feminino realizado no espaço público do roçado não é considerado trabalho 
produtivo no termos da sociologia do trabalho, é visto como uma ajuda ao marido no plano 
complemento familiar. Ou seja, a mulher não é vista como trabalhadora, mas como uma 
ajudante do homem, cuja figura assume o status central de trabalhador. Esta situação de não 
reconhecimento da mulher como trabalhadora agride os seus direitos humanos, é aviltante à sua 
condição humana. Esta pesquisa assume o aporte das abordagens qualitativas sem exclusão dos 
aspectos quantitativos. O trabalho de campo é realizado em 03 comunidades rurais do município 
de Parintins e em 02 comunidades rurais do município de Maués, ambos do Estado do 
Amazonas, Brasil. Dentre os múltiplos resultados constatados ficou claro o fato de que as 
mulheres rurais da Amazônia lutam, nos dias atuais, pelo reconhecimento dos seus direitos 
como trabalhadoras. Trata-se da busca do reconhecimento como sujeitos dos direitos humanos, 
ou seja, como constructos sociais, reivindicando o respeito às suas diferenças, suas identidades 
e seus direitos como povos originários. Não só os indígenas, mas também os seus descendentes, 
exigem seus direitos de povos originários e tradicionais, o que se traduz como um clamor aos 
seus direitos humanos.  Por fim, a pesquisa mostra que há necessidade de reconhecer e garantir 
os direitos humanos das mulheres, também no âmbito do acesso às políticas públicas sob o 
horizonte da equidade de gênero. 
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