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Resumo 

Ao longo de mais de trinta anos ações foram criadas para diminuir as disparidades de gênero no 
meio rural, foram ocasionadas por iniciativas e o fortalecimento de alianças internacionais que 
proporcionaram novos direcionamentos. Com essas diretrizes definidas foram elaboradas 
políticas públicas especificas com o enfoque de gênero. Nessa perspectiva é importante lembrar-
se dos aspectos históricos destas lutas pela emancipação feminina e suas consequências na 
sociedade, da mesma forma  faz-se necessário avaliar os pontos positivos e negativos de tais 
ações nas comunidades rurais, bem como suas transformações no âmbito territorial. No mesmo 
campo de análise será abordado as políticas de desenvolvimento rural e as mudanças materiais e 
imateriais na vida no dos moradores do Distrito de Nazaré, Estado de Rondônia.  
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Introdução 

A noção do conceito de gênero e sua inserção nas políticas públicas vêm tomando cada 

vez mais destaque desde a década de 80, depois de várias discursões em eventos 

internacionais em mais de trinta anos de ações e projetos voltados para a diminuição das 

desigualdades entre homens e mulheres rurais vários projetos já foram executados com 

sucesso, a cobrança por parte de grupos feministas exigiam do Estado atenção sobre as 

desigualdades das mulheres em relação ao homem porem ainda é preciso avaliar até que 

ponto essas ações tem beneficiado as mulheres e homens nesse contexto, de modo que 

esses ainda continuam na marginalidade dos processos sociais e políticos.  

Nesse sentido nosso objetivo é descrever as principais ações que estão sendo executadas 

em uma área ribeirinha de Porto Velho, buscando compreender os avanços e entraves 
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que ocorrem na configuração do território com relação a condição da mulher ribeirinha, 

visto que esta pesquisa ainda está em andamento e constitui em um trabalho de um ano 

e meio junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia, Mulher e Relação de 

Gênero que atua na Universidade Federal de Rondônia.  

Para compor a referida análise incluímos a conceituação bem como a discussão de 

espaço e território na análise geográfica. O tema deste ensaio será a análise das políticas 

de gênero diante das transformações nas configurações do meio rural rondoniense, bem 

como as consequências destas políticas que, uma vez implantadas transformam o 

território e produzem novas condições de vida das comunidades rurais. Embora seja 

importante a implementação de políticas de desenvolvimento rural é válido enfatizar a 

importância de criar mecanismos de análise das consequências de tais políticas, essas 

ações motivam as comunidades a mobilizar esforços para a busca de uma melhora de 

vida, porem em muitas vezes elas não vem de encontro de suas  reais necessidades. 

O estudo em questão se passa em uma comunidade ribeirinha do norte do país. Essa 

comunidade localiza-se a 120 km da cidade de Porto Velho-RO, Estado de Rondônia. O 

distrito de Nazaré e Boa Vitória tem sua peculiaridade que se dá pelo modo de vida e o 

modo de reprodução ribeirinho, visto como uma comunidade tradicional e de cultura 

própria, esta é alvo de duros ataques. O distrito de Nazaré fica a jusante do Rio Madeira 

e o acesso se dá por meio fluvial, O meio de transporte utilizado pela população é a 

rabeta ou voadeira. A população compreende a aproximadamente 683 habitantesi, 

localiza-se nessa área um assentamento da Reforma agrária, ações governamentais são 

executadas para assentados e não assentados. O Distrito de Nazaré e Boa Vitória 

localiza-se a jusante do Rio Madeira no com área aproximada de 3.739ha, a região 

inseri-se dentro de um complexo de terras firmes e de várzeas cuja única via de acesso é 

a fluvial, por meio de barco recreio que transporta tanto pessoas com diversos tipos de 

mercadorias ou por embarcações de menores portes denominadas pelos ribeirinhos de 

rabetas, bandeirinhas e voadeiras. 

 A localidade tem como ponto de apoio uma unidade da Emater para mediar e realizar 

os projetos de desenvolvimento rural. Segundo dados do INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária) são 98 assentados, em sua maioria os assentados 

titulares dos lotes são homens. Mesmo nesse caso podemos observar que a participação 

da mulher no lote intensa e constante, as mulheres encontram-se nos mais variados tipos 
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de trabalho; na lavoura, na casa, nas plantações da várzea, a produção de farinha e 

artesanatos, no comércio e outros produtos. 

No ano de 2010, foi executada uma ação com enfoque de gênero com o objetivo de 

diminuir o número de mulheres sem documentação civil e trabalhista na área rural, em 

novembro aconteceu o mutirão de documentação que faz parte do Programa de 

Documentação da Trabalhadora Rural-PNDTRii. No distrito de Nazaré foi possível 

atender 92 mulheres e 39 homens que necessitavam de documentos como carteira de 

identidade (RG), Carteira de Trabalho(CTPS), Carteira de pesca, Certidão de 

Nascimento, atendimentos e denuncias sobre violência contra a mulher e outros 

serviços. A iniciativa desse programa é incentivar as mulheres a se documentarem e 

uma vez de posse desses documentos elas poderão acessar outas políticas, ser donas de 

lote, obter crédito e outros serviços.  

Atualmente a comunidade está recebendo recursos do governo federal e estadual para 

implantação de uma agroindústriaiii, desse modo novas configurações irão se estabelecer 

nesse território, sendo necessário um estudo e análise de como os moradores de Nazaré 

vão lidar com mudanças em sua rotina de vida, já que esse tipo de empreendimento 

acaba ocasionando mudanças em toda a comunidade. Outro projeto que está em fase de 

implantação é o Programa de Aquisição de Alimentos-PAA esse programa faz parte do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Emater está executando nas regiões rurais.  

O PAAiv compreende em comprar a produção do agricultor para o consumo das escolas, 

são 15 escolas do Baixo- Madeira e tem como objetivo escoar a produção, diminuir a 

insegurança alimentar e incentivar a produção. Para fazer parte desse programa, é 

exigido do agricultor a posso da DAP (Declaração de Aptidão Pronaf). O governo 

compra de cada família no máximo 4.500,00 reais por ano. Há exigências de higiene e o 

valor nutricional para o consumo desses produtos. É nessa fase que este programa 

esbarra nas dificuldades vivenciadas pela comunidade por anos de descaso e falta de 

planejamento. 

As ações de desenvolvimento rural e a melhora as condições econômicas podem ser 

compreendidas como um meio de análise das relações de gênero, visto que a cada 

implantação de uma agroindústria ou de um programa que incentive a produção forma 

um movimento familiar em que a mulher tem uma grande parcela de participação, 

mesmo não estando no espaço de liderança.  
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A expansão capitalista x políticas sociais na Amazônia: a força geradora de novos 
rumos para populações Ribeirinhas 

Nos últimos anos podemos observar as modificações em várias áreas tanto nas politicas 

públicas, como nos projetos de desenvolvimentos, a região amazônica vem passando 

por profundas modificações em seu espaço, momento em que o capitalismo adentra e se 

expande, causando a exploração em larga escala dos recursos naturais, pela 

modernização dos transportes, dos meios de comunicação, enquanto condições 

indispensáveis à expansão capitalista. Tal processo de modernização alcança diferentes 

rupturas no espaço regional que de forma direta, ou indireta, com maior ou menor 

incursão, todos os espaços são atingidos.  

Já são notórias as consequências desse novo projeto de reorganização e exploração: a 

pesca predatória, a exploração dos recursos hídricos e florestais, a saída forçada do 

homem do campo e do pescador, devastação da fauna e da flora e ameaça de extinção 

das atividades tradicionais como a pesca artesanal e atividades extrativistas. São 

mudanças que transformam o modo de vida das populações amazônicas levando a 

quebra das raízes, dos valores e da identidade cultural, dando surgimento a um tipo de 

organização social, num processo de reordenação que altera as práticas tradicionais e o 

contexto social em que estão inseridas. 

Neste contexto, é necessária a efetivação de políticas sociais para redução de dados 

sociais e ambientais em comunidades ribeirinhas isoladas dos grandes centros 

econômicos. Tais comunidades são atingidas diretamente pelas as mazelas geradas pelo 

sistema econômico. Devido a estes ciclos exploratórios que nosso estado faz-se 

necessário a compensação através da efetivação dos direitos humanos. Cada ciclo traz 

em seu bojo problemas diversificado que atingem duramente as famílias e 

principalmente as mulheres ribeirinhas. 

“O empobrecimento da família impõe mudanças significativas na organização familiar, 

criando novos desafios e dificuldades para o exercício de suas funções primordiais de 

produção, de pertencimento, de construção de afetos, de educação, de socialização. 

Frequentemente, estas funções estão enraizadas na sua cultura, principalmente nas mães 

de famílias, que as recebem por um processo de qualificação informal e contínuo, no 

qual as representações e as práticas vão se construindo naturalmente.” (Batista apud 

Acosta 2008), 
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“O empobrecimento social descomedido, gerado pelo modelo econômico capitalista, 

concentrador de rendas, e ampliado pela falta de politicas públicas, faz que 

comportamentos adversos instalem no seio familiar”. (Acosta, 2008). 

Entendemos que a politica pública é produto de demandas sociais assim, sendo elas 

voltadas também para discursos entre as autoridades políticas, dessa forma;  “...as 

políticas públicas englobam um conjunto de processos mediante os quais as demandas 

sociais se transformam em opções políticas e em tema de decisão das autoridades 

públicas”(DEMOCRATIZAÇÃO, 1997).  

Apesar de todos esses procedimentos e ações bem como leis e diretrizes para a equidade 

de gênero, presencia-se atualmente no espaço urbano e também no rural a sobrecarga do 

trabalho feminino, contudo nas áreas rurais a situação da mulher na maioria das vezes é 

mais árdua que de algumas mulheres que exercem determinadas atividades laborais nas 

cidades, a sobrecarga de trabalho da mulher rural consiste na lavoura de sol a sol, 

afazeres domésticos, educação dos filhos e não raro o cultivo de hortaliças e o cuidar de 

animais domésticos. 

Situação semelhante encontra-se a mulher rural ribeirinha que mora as margens do Rio 

Madeira que além executar todas as atividades já mencionadas, praticam a pesca 

artesanal e a produção artesanal de farinha de mandioca, e na época da vazante do rio 

ainda tem que subir e descer os barrancos íngremes do rio, e quase sempre, esse esforço 

laboral da mulher ribeirinha não é reconhecido como tal.  

Diante disso, faz-se necessário uma releitura do espaço rural ribeirinho para verificar o 

acesso que as mulheres rurais ribeirinhas têm atualmente às políticas públicas 

governamentais, com vistas à visibilidade e valorização do trabalho feminino e suas 

potencialidades para o desenvolvimento do lugar, dessa forma a melhoria na 

distribuição dos trabalhos. Analisar as relações sociais de gênero implica considerar a 

cultura e compreender como os homens e mulheres são vistos pela sociedade em que 

estão inseridos, visto que gênero é uma característica cultural que cada sociedade cria 

para diferenciar as atuações sociais do masculino e do feminino. 

As políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios 

sociais visando à diminuição das desigualdades sociais e estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes nos movimentos 

populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no 

desenvolvimento das primeiras revoluções industriais. 
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A relação entre Estado e sociedade, o grau de distanciamento ou aproximação, as 

formas de utilização ou não de canais de comunicação entre os diferentes grupos e os 

órgãos públicos refletem e incorporam fatores culturais, que estabelece contornos 

próprios para as políticas pensadas em sociedade. Indiscutivelmente, as formas de 

organização, o poder de pressão e articulação de diferentes grupos sociais no processo 

de estabelecimento e reivindicação de demandas, são fatores fundamentais na conquista 

de novos e mais amplos direitos sociais, incorporados ao exercício da cidadania. 

Em um Estado de inspiração neoliberal as ações e estratégias sociais governamentais 

incidem essencialmente em políticas compensatórias, em programas focalizados, 

voltados àqueles que, em função de sua “capacidade e escolhas individuais”, não 

usufruem do progresso social. Tais ações não têm o poder - e frequentemente, não se 

propõem a - de alterar as relações estabelecidas na sociedade. 

Com a implementação do Plano Nacional de Políticas para as Trabalhadoras Rurais, 

desenvolvido pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário-MDA, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres – 

SPM. Outras políticas públicas no âmbito rural foram ampliadas para atender as 

mulheres, como: Linha de crédito através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar- PRONAF-MULHER e o Programa de Assistência Técnica e 

Sócio Ambiental-ATES que desde o ano de 2008, trabalha articulado com o Programa 

de Organização Produtiva de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar e 

da Reforma Agrária.  

Verificamos que o acesso à renda consiste em questão central para cidadania das 

mulheres e direito humano básico fundamental, reconhecido em vários instrumentos e 

acordos internacionais que tratam da garantia da que idade de gênero, firmados pelo 

Brasil (Cairo,Beijing, CEDAW, DESC apud Boschetti 2009).  

As Transferências de renda constituem um dos determinantes imediatos da redução da 

pobreza e da queda recente de desigualdade social no País, embora esta se mantem 

ainda em índices elevados.  O “bolsa família” consiste no repasse de recursos 

financeiros as famílias aferidas como pobre ou em extrema pobreza e que tenham em 

sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou adolescentes até 

quinze anos. Ao determinar o repasse do recurso mensal contempla prioritariamente as 

mulheres, que constituem as responsáveis pelas famílias cadastradas no CadÚnico 

(Cadastro Único Para Programas Sociais). Pode se constituir em ação estratégica no 
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enfrentamento da situação de pobreza em que vivem, em especial, aquelas que são 

responsáveis por seus núcleos familiares. 

A política pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada ás políticas 

setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento, á 

garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 

sociais e á universalização dos direitos sociais. 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social, (PNAS, 2004), a Proteção Social 

Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Destina-se á população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 

dentre outros) e, ou fragilização de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento 

social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outras). 

Os serviço e programas, projetos e benefícios de proteção social básica deverão se 

articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade 

das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e indivíduo atendidos, de forma 

a superar as condições de vulnerabilidade e prevenir as situações que indicam risco 

potencial. É interessante ressaltar a importância dos direcionamentos dos serviços e 

programas que garantem com efetividade a cidadania das populações mais pobres, 

inclusive das mulheres. 

 

Enfoque metodológico 

A referida pesquisa teve um caráter qualitativo e com  tendência fenomenológica, pois 

buscou descrever como ocorrem as ações de desenvolvimento rural para a comunidade 

do distrito e por meio disso buscar intepretações de ações desses fenômenos com o 

enfoque de gênero. Nesse contexto é importante analisarmos a proposta da pesquisa 

qualitativa: “Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados.”  

(NEVES, 1996, p.1). A investigação foi realizada com o método da pesquisa 

participante com enfoque fenomenológico. Sobre a Pesquisa Participante, Brandão e 

Borges destacam que: 

[...] a pesquisa participante é um momento de trabalhos de educação popular 
realizandos juntos com e a serviço de comunidades, grupos e movimentos 
sociais, em geral, populares. É do constante diálogo não doutrinário de parte 
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a parte que um consenso sempre dinâmico e modificável deve ir sendo 
também construído. (BRANDÃO E BORGES ,2007,p.54) 

 Assim o destaque com relação a fenomenologia se dá na maneira de interpretar e 

observar o campo de pesquisa, para isso a metodologia fenomenológica serve como 

uma lente de visualização da realidade, sendo dessa forma a fenomenologia  pode ser 

entendida como o estudo das essências, a essência da percepção, da consciência.  As 

essências são determinadas pelas suas universalidades, o conhecimento dever ser 

comum para todos, tornando-se universal. Uma filosofia transcendental, a 

fenomenologia descreve e interpreta, não mostra contradições e sim o fato como ele 

realmente é não se preocupa com o que deveria ser, desse modo não se atem a buscar a 

historicidade do fenômeno. Husserl assinala a fenomenologia como a ‘volta às coisas 

mesmas’ para ele tudo o que sabemos do mundo, mesmo devido à ciência advém de 

uma experiência pessoal ou de uma experiência do mundo. O universo da ciência deriva 

de uma construção do mundo vivido. As vivências são regadas pelos significados e 

pelas experiências. 

Nesse primeiro momento foi realizada a pesquisa participante em novembro de 2010, 

quando houve a participação na execução do Programa PNDTR (Programa de 

Documentação da Trabalhadora Rural), a ação do mutirão durou dois dias na 

comunidade. O atendimento foi realizado na escola e no dia em que estavam 

acontecendo faltou luz no local, dessa forma tivemos que voltar na comunidade em 

meados de dezembro. 

Foram realizadas 3 visitas a comunidade, em 2010, 2011 e em meados de 2012. A 

primeira visita em 2010 compreendeu em acompanha uma ação de política pública para 

a emissão de documentos civis e trabalhista executado pelo MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário) e o Incra. A segunda visita foi para observar uma festa que 

ocorre na comunidade, a festa da Melancia que ocorreu em 2011, a terceira visita foi em 

janeiro de 2012 para observação e entrevistas, foram realizadas 10 entrevistas com 

moradoras de Nazaré e 1 com a assistente social que atende na Emater. 

 

Diálogos entre gênero e Geografia  

A Geografia estuda o a interação do homem e do meio e o espaço compreendendo as 

complexidades de tais relações, a noção de natureza-sociedade pode ser entendida como 

elementos que não devem ser separados nesse campo de análise. Nesse sentido é 

importante observar o conceito de espaço que corresponde ao lugar onde ocorre o 
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fenômeno geográfico bem como seus elementos de representação, conforme Santos 

discorre: 

 (...) o espaço evolui por suas características e por seu funcionamento, 
pelo que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de 
localização feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado 
de uma práxis coletiva que reproduz as relações sociais. (...) o espaço 
evolui pelo movimento da sociedade total. (SANTOS, 1987, p. 71) 

Nesses espaços se articulam elementos criados pelo homem e suas ações dentro desse 

espaço, temos como aprofundamento o conceito de espaço vivido que constitui-se em 

uma vivência cotidiana que é conceituada pelo geógrafo francês Armand Frémont 

(1980) como uma experiência de vida que não acaba mas está em constante movimento. 

O espaço vivido é uma experiência contínua. (...) O espaço vivido é 
um espaço movimento e um espaço-tempo vivido. (...) O espaço 
vivido é também, desde a mais tenra idade, um espaço social. (...) Mas 
temos de constatar que, se o espaço vivido acende às 
conceptualizações racionais da inteligência, ao raciocínio num espaço 
cartesiano e euclidiano, também se revela portador de cargas mais 
obscuras, em que se misturam as escórias do afectivo, do mágico, do 
imaginário. (FRÉMONT, 1980, p. 26-27) 

 

Nesta pesquisa a categoria gênero é um elemento essencial na investigação realizada, 

este elemento teórico foi construído politicamente pelas feministas para evidenciar as 

incompreensões que ao longo do tempo foi determinada para o homem e para mulher, o 

mesmo conceito serve como aporte para análise das relações construídas no meio rural. 

O estudo de gênero que faz parte de uma tendência do feminismo que teve três grandes 

ondas, o conceito de gênero faz parte da terceira onda que aconteceu a partir da década 

de 1980 (NARVAZ e KOLLER, 2006, p.6).  

Desde a primeira onda do feminismo buscou-se desnaturalizar a construção da imagem 

do homem e da mulher, a tentativa era mostrar e a forma injusta na qual a mulher foi 

tratada ao longo da história em todos os campos sociais, econômicos, religiosos e 

culturais. Na terceira onda do feminismo o conceito gênero foi estabelecido como uma 

forma de relação “(...) o conceito de gênero se situa na esfera social, diferente do 

conceito de sexo, posicionado no plano biológico. Nesse sentido ao privilegiar os 

aspectos sociais, essa noção permite refletir sobre a forma como são socialmente 

construídos os papéis do homem e da mulher.” (SAFFIOTI.1992, p.183) 
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O universo da pesquisa refere-se a uma comunidade ribeirinha e para isso é preciso 

destacar aspectos dos modos de vida e organização social destas comunidades, como 

aporte teórico de Josué da Silva podemos destacar que; 
 (...) Temos como definição de “ribeirinho” a população constituinte que 
possui um modo de vida peculiar que a distingue das demais populações do 
meio rural ou urbano, que possui sua cosmovisão marcada pela presença do 
rio. Para estas populações, o rio não é apenas um elemento do cenário ou 
paisagem, mas algo constitutivo do modo de ser e viver do homem. (SILVA, 
SOUZA 2002.p.23). 

É importante destacar que as populações ribeirinhas têm uma forma de organização, 

dinâmicas sociais e visão de mundo distinta, o rio tem uma importância de forma 

material é imaterial. Por isso quando esse laço é interrompido por algum 

empreendimento, há um impacto maior entre essas populações. Compreendendo esses 

modelos de organização da realidade que gira em torno do Distrito de Nazaré, é possível 

perceber como os novos espaços passam a configurar o território, formando então as 

novas territorialidades rondonienses, desta forma analisamos seguinte conceito: 

Estabelece-se, o território como a base das relações socioambientais, o 
espaço onde se materializam as práticas sociais. A territorialidade seria, 
então, a concreção do processo de produção espacial em lugares específicos. 
A paisagem, por sua vez, seria o resultado, a síntese dessas relações. 
(VARGAS, 2007, p. 166)  

 
A noção de território compreende a um espaço onde são construídas identidades, 

memórias e interações sociais que são motivadas pela coletividade. Dessa forma a 

representação e símbolos se fazem presente no território como aponta o seguinte autor: 

Além do espaço de reprodução econômica, das relações sociais, o território é 
também o lócus das representações e do imaginário mitológico dessas 
sociedades tradicionais. A íntima relação do homem com seu meio, sua 
dependência maior em relação ao mundo natural, comparada ao do homem 
urbano-industrial faz com que os ciclos da natureza sejam associados a 
explicações míticas ou religiosas. (DIEGUES, 1993, p. 84) 

Mostrar os elementos constituintes do território que levam a uma análise mais profunda 

do que pensar somente em relações de poder construídas no espaço como fundamenta 

Saquet a respeito do território. “Território significa natureza e sociedade; economia, 

política e cultura; ideia e matéria; identidades e representações; apropriação, dominação 

e controle; des-continuidades; conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e 

proteção ambiental; terra, formas espaciais e relações de poder; diversidade e unidade.” 

(SAQUET, 2010, p.24) 
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Observa-se que dentro do conceito de Saquet sobre território é mais abrangente e 

complexo que envolve inúmeros elementos que sucedem o processo de territorialização, 

este vem carregado de uma compreensão das relações de poder que permeiam a vida 

social. Elas estão presentes em todos os campos e geram continuidades e 

descontinuidades, dessa forma é importante observar a dinâmica da área rural de Nazaré 

que está passando pelo processo que envolve entre outros as relações de poder familiar, 

política e abrange grupos religiosos e outros grupos. 

 

Resultados 

Para plena efetivação das politicas de desenvolvimento rural, exige-se a compreensão 

dos processos relacionais que está estabelecida na comunidade, formar grupos e 

associações não é tão fácil, pois ali já formou grupos políticos e sociais que determinam 

entre si as suas relações. Para complementar essa questão é importante considerar os 

anseios por componentes importantes como saúde, educação, lazer e habitação da 

comunidade que formam um novo arranjo territorial (SAQUET, 2010, p.25). 

A respeito das mulheres podemos considerar  que a grande procura é pela bolsa família 

que atende grande parte das famílias de Nazaré, posteriormente temos a procura pelo 

auxilio maternidade para as mães que tem seus filhos na comunidade, muitas dessas 

mães são jovens menores de dezoito anos que logo ficam grávidas, bem jovens acabam 

ficando longe da escola e suas tarefas se restringem aos cuidados do lar e dos filhos. 

Questões como a falta de água tratada, lixo e condições de saúde são fatores que 

colaboram para dificultar a plena execução dessas políticas. A educação também se 

torna algo preocupante quando se observa a grande evasão dos jovens que procuram a 

cidade para dar continuidade na escola, outros simplesmente desistem e ficam sem 

estudar por falta de estrutura e professores. 

A relação da população com os programas é de certa forma harmoniosa, o maior 

problema e a passividade, isso porque a população ainda não entende qual o objetivo, 

muitas vezes erra por falta de informação. O material é distribuído em folhetos para 

pessoas que mal sabem assinar o nome, às explicações que chegam na comunidade são 

técnicas e de difícil entendimento dos homens e das mulheres, muitas vezes por falta de 

incentivo, as mulheres não participam das reuniões e preferem ficar em casa. 
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Com relação aos programas que visam levar a cidadania e o desenvolvimento rural, é 

preciso destacar a forte tendência a dependência dessa população, o que não é o 

objetivo. O desenvolvimento da cidadania voltado para as mulheres demorou a ser 

reconhecido, pois as mulheres não eram consideradas cidadãs em um longo período da 

história. Podemos notar que este tema gera tensão e conflito e nem sempre as cidadania 

consegue ser plena não só para  mulheres como também para homens, neste caso 

observemos o caso das mulheres através das palavras de SARACENO: 
As mulheres, como se sabe, foram longamente excluídas da cidadania por causa não 
só dos interesses da comunidade familiar, como também da sua diferença em relação 
aos “iguais” –os homens.(...)Com efeito, a família, que é  primário da reprodução 
social também como reprodução das desigualdades, constitui uma questão 
problemática para as teorias da cidadania. (SARACENO, 1995, p.207) 

Conforme a autora, o espaço familiar constitui também em um espaço de discriminação 

e desigualdades. Podemos observar essa questão nas relações familiares no meio rural, 

em que o homem exerce o poder sobre as mulheres e os filhos. Esses debates são 

teóricos e de ordem prática. Nesse sentido a autora chama atenção para o risco de 

dependência gerada por politicas de cidadania, essas podem gerar ainda mais 

desigualdades e dependência entre as mulheres. A iniciativa de promover politicas que 

promovam o princípio da cidadania que é o reconhecimento através dos documentos 

civis e trabalhistas, crédito, desenvolvimento da produção, acesso a saúde, educação e  

abrem as portas para que todos possam a partir disso lutar por seus ideais seja qual for 

seus objetivos. No entanto a denominação de desenvolvimento deve ser tratada com o 

devido cuidado para não levar a uma crise nessa comunidade. 

As políticas de apoio à produção ajudam os produtores a escoar a sua produção, como é 

o caso do PAA, no entanto só tem melhor êxito nos produtos in natura, pois para 

produtos processados e industrializados haverá o problema da água e as condições de 

higiene. No distrito de Nazaré um dos maiores problemas se encontra justamente na 

água, o igarapé que passa por dentro da comunidade oferece uma água melhor para o 

consumo, porem no caso de utilizar para fazer polpas de frutas, ela não atende as 

condições exigidas para a comercialização. A melhor alternativa para o produtor do 

Distrito é comercializar os produtos que eles já plantam na região que é a melancia, 

banana e mandioca. 
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Conclusões 

Os estudos e pesquisas com enfoque de gênero no rural têm mostrado avanços nas 

desigualdades entre homens e mulheres, no entanto o processo é lento, pois a formas  

que culturalmente foram construídas as sociedades demonstram que o patriarcado ainda 

é forte e presente no cotidiano. O ritmo desse processo de mudança é a própria 

sociedade que faz, em suas continuidades e descontinuidades na maneira de ver o 

homem e a mulher passa por formulações e reformulações de ideias e práticas. 

No espaço rural essa relação é diferenciada, cheia de modelações, o homem e a mulher 

rural passam pela marginalização e pelo estigma de ver visto como atrasado e ignorante, 

ainda mais na região ribeirinha, seu modo de vida incomoda, pois não querem 

excedentes, apenas aquilo que dá o seu sustento. A falta de educação e as condições 

sociais fazem com eles busquem benefícios que o governo oferece, o grande problema é 

a dependência. Por isso um processo longo e difícil deve ser implantado para levar aos 

moradores do campo a oportunidade de educação e qualidade de vida.  

Na pesquisa identificou que as políticas de desenvolvimento rural acontecem de forma 

simultânea, são várias que compõem uma gama de ações. Contudo foi possível 

identificar alguns pontos de desencontros aos objetivos propostos. No caso do PNDTR- 

Programa de Documentação da trabalhadora rural é de vital importância, porem muitas 

pessoas não são contempladas com uma oportunidade de trabalho, uma educação, 

acesso à saúde e outras necessidades. 

 Um novo arranjo territorial será construído a partir de construções materiais como a 

agroindústria, porem suas consequências ainda não é possível saber. Como indica 

(SAQUET, 2010.p.120), o território é produto histórico da relação sociedade-natureza . 

A construção de suas subjetividades tem uma relação com as relações materiais do rio e 

da terra, cultivo e festas da comunidade.  Milton Santos aborda o território como um 

espaço geográfico socialmente organizado, em suas formas materiais e imateriais. A 

cidadania não é o documento em si mesmo, mas o uso que se pode fazer dele. A 

implantação da agroindústria pode modificar o ritmo de vida dos moradores de Nazaré, 

pode desenvolver o comercio local e turístico, no entanto suas necessidades de 

alimentação de qualidade podem não atendidas.  
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