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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação tem como eixo norteador as relações sociais de gênero no espaço 
rural ribeirinho e suas respectivas espacialidades na comunidade rural ribeirinha de 
Nazaré e, especificamente, no que tange aos assentados do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Assentamento (PDSA) Nazaré e Boa Vitória. 
Nazaré localiza-se há, aproximadamente, 150 km do perímetro urbano de Porto 
Velho/RO e é considerada uma comunidade “tradicional”, pois mantém uma gama 
de diferenciações ao longo do espaço e tempo que a caracterizam como tal. A 
pesquisa foi constituída a partir dos pressupostos fenomenológicos, com abordagem 
teórica multidisciplinar qualitativa e quantitativa, e com trabalhos de campo. Utilizou-
se os procedimentos metodológicos da observação, registro fotográfico e diário de 
campo. Foram aplicados 53 questionários socioeconômicos com os proprietários de 
lotes do assentamento, dos quais se identificaram 11 mulheres como titulares. Os 
dados quantitativos foram extraídos do Banco de Dados do GEPGÊNERO. Os 
objetivos da pesquisa foram ancorados nas questões de gênero e suas 
representações no espaço geográfico, enquanto que a problemática esteve atrelada 
às relações sociais assimétricas de gênero no espaço rural ribeirinho. Com os 
resultados qualitativos e quantitativos pode-se aferir que a comunidade analisada 
passa por um processo de transição do “tradicional para o moderno”, sobretudo em 
virtude das políticas públicas efetivadas na comunidade a partir da implantação do 
PDSA que, concomitantemente, geraram novas espacialidades. 
 
 
Palavras-chaves: Espacialidade, Ribeirinho, Gênero, Rondônia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation is a guiding social relations of gender in coastal rural areas and their 
spatiality in Nazaré community, specifically with the settlers of the settlement 
Sustainable Development Plan and PDSA Nazaré e Boa Vitória. This community is 
located some 150 km from the urban area of Porto Velho, is considered "traditional", 
because they maintain a range of differences across space and time. The work was 
made from the phenomenological assumptions, with a qualitative approach and 
research field which included the methodological procedures of observation, 
photographic records and field diary. Quantitative data were extracted from 
GEPGÊNERO Database. Fifty-three questionnaires were applied, socioeconomic, 
between the owners of lots of the settlement and identified eleven women as 
members. With the research objectives anchored in gender issues and their 
spatiality. With the problems linked on the uneven gender relations in the riverside 
area. With the qualitative and quantitative results can infer that the community 
analyzed undergoes a transition from "traditional to the modern" process, mainly 
because of public policies in effect arising from the implementation of community 
PDSA, which simultaneously generate new spatiality. 
 
 
Keywords: Spatiality, Riverside, Gender, Rondônia. 
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PASSEAR DE BARCO 

 

 

Como eu gosto de cantar! 

Falar das grandes belezas que vêm das margens do grande rio 

Olhar o sol se escondendo e a passarada fazendo 

Algo que nunca se viu 

A natureza é o encanto que vem aqui nesse canto 

Chamar a todos pra ver 

Vem passear de barco, vem navegar no Madeira 

Olhar os botos no rio, deitar na rede e sentir frio 

O frio que envolve esse povo, povo que vive nas margens 

Desse grande rio.... desse grande rio... desse grande rio 

Grupo Musical “Minhas Raízes” 

(Timaia) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O interesse e envolvimento com estudos e pesquisas relacionados às 

questões de Geografia e Gênero deu-se no início da graduação em geografia com 

as disciplinas do curso que são voltadas para a temática. No decorrer do percurso 

acadêmico, precisamente no quarto período do curso, ano de 2009, ingressei no 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero 

– GEPGÊNERO, coordenado pela Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento 

Silva. A partir desse momento, com as discussões, leituras e apresentações de 

seminários no grupo, aguçou o interesse pela temática das relações sociais de 

gênero no contexto da ciência geográfica. 

A participação no GEPGÊNERO teve grande relevância para meu 

desenvolvimento como pesquisadora, visto que propiciou a iniciação científica 

através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que tem 

como objetivo despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais 

entre estudantes de graduação. Como pesquisadora voluntária, nos anos 

2010/2011, no desenvolvimento da pesquisa intitulada “Assentamento Rural Nazaré 

e Boa Vitória: um olhar na perspectiva de gênero” despontou o início da trajetória em 

pesquisas voltadas para esse campo. 

No ano de 2011 realizei o estágio obrigatório do Bacharelado em Geografia 

na Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário (DFDA), na sede do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). As DFDAs são responsáveis 

pela execução do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

(PNDTR) cujos objetivos são: atender mulheres acampadas, assentadas, 

agricultoras familiares, quilombolas, indígenas, pescadoras artesanais, extrativistas 

e atingidas por barragens, através da promoção do acesso à documentação gratuita 

e difusão de informações sobre políticas públicas para mulheres trabalhadoras 

rurais. 

Desta forma, atuei em um programa que trabalhava diretamente com a 

questão agrária, com foco direto ao público feminino por meio das políticas públicas. 

A realização do estágio foi de suma importância para a ampliação dos 

conhecimentos acerca da condição da mulher no meio rural. O plano de trabalho no 
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PNDTR possibilitou o contato com as mulheres beneficiadas pelo Mutirão1 Itinerante 

do PNDTR, na cidade de Costa Marques/RO, e das vivências a partir das 

observações surgiu a necessidade de ir além da frieza dos dados numéricos, pois, 

não raro, o público feminino é exposto em pesquisa como meros dados estatísticos. 

Assim, seus sonhos, anseios e até suas conquistas ao longo do espaço e tempo, por 

vezes, são “velados”. 

O estágio do bacharelado em geografia e a pesquisa do PIBIC subsidiaram o 

estudo que originou a monografia de conclusão do curso, no ano de 2012, com o 

título “Produção do Espaço e Autonomia da Mulher Ribeirinha”, na qual fora 

ampliada a temática desenvolvida no PIBIC. 

Neste contexto de pesquisa, juntamente com as companheiras do 

GEPGÊNERO, realizamos vários trabalhos de campo nas comunidades ribeirinhas 

de Nazaré e de Boa Vitória, desde o ano de 2010. Portanto, minha relação com o 

lócus de pesquisa originou-se da experiência de Iniciação da Científica no PIBIC que 

proporcionou “mergulhar” nas águas da pesquisa. Desta forma, meu “caminhar” 

como pesquisadora está vinculado ao GEPGÊNERO e aos estudos das relações 

sociais de gênero no espaço geográfico. 

Mas, vamos ao mestrado! No ano de 2013 realizei o sonho de entrar no 

PPGG/UNIR, aspiração do início da graduação em geografia. As disciplinas 

cursadas no mestrado foram de suma importância para a ampliação da minha visão 

de mundo no que concerne à pesquisa, aos métodos científicos e ao papel do(a) 

geógrafo(a) como pesquisador(a). 

A primeira disciplina cursada no mestrado foi Epistemologia da Geografia, 

ministrada pelo Prof. Josué da Costa Silva que, com sua paciência e rigor que lhe 

são característicos, conduziu de forma inteligível as discussões e os seminários da 

disciplina em tela. O referencial teórico foi fundamental tanto para a reflexão, como 

para o embasamento teórico da investigação. 

Destaque para a leitura bônus, “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias”, do 

romancista francês Júlio Verne, que desencadeou o “Bate Papo Geográfico” 

organizado por toda a turma, com as personagens caracterizadas em forma de peça 

teatral. A importância da mencionada obra no contexto da ciência geográfica é 

                                                 
1Os mutirões do PNDTR fazem parte de um conjunto de ações do governo federal com foco nos 120 
municípios dos Territórios da Cidadania. Ver em: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_64/II_Revista_PNDTR.pdf. 
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imensurável em todos os aspectos possíveis e, deste modo, a disciplina foi 

fundamental para a ampliação do olhar geográfico. Parafraseando o professor 

Oswaldo Bueno, estudioso das obras de Verne, o docente mostrou que à Geografia 

cabe o estudo de “todos os mundos possíveis”. 

A segunda disciplina cursada foi Geografia e Gênero, ministrada por minha 

orientadora, Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento Silva, que discutiu: o 

papel da mulher na sociedade com as novas espacialidades a partir das relações 

sociais de gênero; as contribuições das geografias feministas para a Ciência 

Geográfica; as dinâmicas das relações sociais de gênero nas políticas públicas, no 

mercado de trabalho, nas comunicações e na religião; o empoderamento das 

mulheres; e, gênero e geração nos espaços urbanos e rurais, os quais se 

configuraram conceitos norteadores do nosso trabalho. 

Paralelo à disciplina, realizei o estágio de docência na turma do 3º período do 

curso de geografia, com carga horária de 60 horas/aula na disciplina Pesquisa em 

Geografia, sob a orientação da Profª. Drª. Maria das Graças. No estágio foi 

oportunizado compartilhar e aprender com os alunos da graduação um pouco mais 

dos métodos e procedimentos metodológicos, conceitos, temas e categorias de 

análise da Ciência Geográfica a partir das obras de: Sposito (2004), Aziz Áb’Saber 

(2003), entre outras literaturas trabalhadas na disciplina. 

A terceira disciplina, Populações Amazônicas e Sustentabilidade, ministrada 

pelo Prof. Dr. Adnilson de Almeida Silva, abordou questões significativas 

relacionadas às questões indígenas, sustentabilidade, conceito de marcadores 

territoriais e de populações tradicionais, possibilitando um novo olhar às populações 

ribeirinhas, foco de nossa pesquisa. 

A quarta disciplina foi Geografia Cultural, ministrada também pelo Prof. Dr. 

Josué da Costa Silva, a qual teve trabalho de campo. A disciplina foi primordial na 

aproximação com as diferentes realidades do campo e com o aporte teórico-

conceitual das obras: Geografia Cultural, de Paul Claval (2001), e O Homem e o 

Espaço, de Otto Bollnow (2008). Destaco a relevância dessa disciplina para a 

dissertação, pois oportunizou o contato com o locus da pesquisa. 

Simultaneamente, ao cursar as disciplinas do mestrado houve, também, a 

participação com apresentações de trabalhos em congressos nacionais e 

internacionais. Enfim, todas as disciplinas e produções oriundas das mesmas 

contribuíram para os fundamentos teóricos e metodológicos da dissertação.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa foi realizada na comunidade ribeirinha de Nazaré, mais 

especificamente com as famílias assentadas no Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Assentamento (PDSA) Nazaré e Boa Vitória. Nazaré é sede 

administrativa de outras comunidades ao longo do rio Madeira, como Boa Vitória, 

Tira-Fogo, Papagaios, Conceição de Galera, entre outras. Situada na região 

geográfica conhecida como “Baixo Madeira”, é distante do perímetro urbano da 

capital Porto Velho/RO em, aproximadamente, 150 km por via fluvial. 

O estudo teve como temática as espacialidades ribeirinhas com enfoque para 

as relações sociais assimétricas no espaço do PDSA Nazaré e Boa Vitória, com 

objetivo de analisar as questões de gênero, seus significados e suas respectivas 

espacialidades. 

A relevância da pesquisa consiste em dar visibilidade para um grupo social 

pouco contemplado no âmbito das pesquisas científicas. De acordo com Claval 

(2009, p. 51), “a perspectiva de desenvolvimento da Amazônia foi foco central das 

pesquisas da maioria dos geógrafos nos anos 1980 e 1990, com destaque para a 

temática da poluição dos rios em consequência da exploração mineral, 

desmatamento e a questão indígena”. Desta forma, as populações ribeirinhas foram 

(in)visibilizadas. 

Neste aspecto, a pesquisa se propõe à análise de um conjunto de variáveis 

para a devida interpretação do fenômeno, com ênfase para as questões de gênero e 

seu significado no contexto da geografia. Por esse olhar, o viés fenomenológico 

possibilitou a análise além dos dados quantitativos, dando evidência aos sujeitos da 

pesquisa. 

A implantação do PDSA gerou novas espacialidades, o que proporcionou às 

mulheres ribeirinhas romperem os preconceitos e acessarem o direito a participarem 

das políticas públicas. De modo genérico, as mulheres ribeirinhas estão 

ultrapassando as barreiras que lhes foram impostas ao longo do espaço e tempo 

pelo fato de serem mulheres, uma vez que lhes foram negado o direito de atuarem 

no espaço público, ainda que de forma sutil e velada. 

Atualmente, as mulheres ribeirinhas, ainda de forma incipiente, estão 

participando com maior frequência das atividades no espaço público que outrora era 
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destinado exclusivamente aos homens. Assim sendo, surgem as indagações: a) de 

que modo se dão as relações sociais de gênero a partir das novas espacialidades do 

lugar? b) quais significados foram agregados no modo de vida da mulher ribeirinha 

nos dias atuais? e, c) como interagem mulheres e homens no âmbito das 

organizações sociais existentes na comunidade? 

Dentro das categorias de análise da Ciência Geográfica, o espaço figura 

como uma das mais exploradas pelos geógrafos, uma vez que, para Milton Santos 

(1978, p.128), “o espaço não é nem soma nem síntese de percepções individuais. É 

um produto, isto é, um resultado da produção”. Diante dos apontamentos, 

entendemos que o espaço é um resultado social e, portanto, gera funcionalidades; 

em virtude disso, visamos analisar as novas espacialidades a partir da implantação 

do PDSA em Nazaré e Boa Vitória. 

Segundo Massey (2008), “o espaço geográfico é aberto, múltiplo e relacional, 

não acabado e sempre num devir, é um pré-requisito também para possibilidade 

política, assim o espaço não é algo estático e neutro, mas é algo interligado com o 

tempo e, assim, sempre mudando”. Deste modo, as espacialidades surgem como 

consequência da interação humana com o espaço. 

Com o intuito de identificar as diferenciações nas atuações de mulheres e 

homens e as respectivas relações de gênero no âmbito do PDSA, utilizamos o 

conceito de gênero para a compreensão além das diferenças biológicas de mulheres 

e homens: “o conceito de gênero se situa na esfera social, diferente do conceito de 

sexo, posicionado no plano biológico” (SAFFIOTI,1992). Neste contexto, ao 

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

socialmente construídos os papéis do feminino e do masculino. 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos: no primeiro, 

intitulado “Geografia Humana e Cultural”, trabalhamos as bases teóricas da ciência 

geográfica no contexto da nossa pesquisa, de modo a relacioná-las aos conceitos de 

gênero. Ainda neste capítulo, foi abordado o espaço ribeirinho e suas 

peculiaridades. 

No segundo capítulo, “Método e Metodologias: o remar da pesquisa”, 

iniciamos com as características dos espaços físicos, sociais e culturais da 

comunidade. Na sequência, explanamos sobre a fenomenologia como aporte para 

compreender o espaço geográfico e os procedimentos metodológicos utilizados. E 

finalizamos com os relatos dos trabalhos de campo que, além de mostrar os 
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detalhes importantes da pesquisa de campo, registraram, também, os momentos 

que subsidiaram a compreensão da condição atual da mulher ribeirinha. 

No terceiro capítulo, “O Contexto de Criação do PDSA”, explanamos sobre a 

implantação do PDSA e seus reflexos no cotidiano das famílias assentadas, com 

enfoque para as mulheres, bem como os benefícios das políticas públicas e as 

novas espacialidades geradas a partir da implantação do PDSA. 

No quarto capítulo apresentamos os resultados da pesquisa, que são dados 

quantitativos e qualitativos dos assentados do PDSA e das comunidades. Com 

destaque para a atuação das mulheres no denominado “Movimento de Mulheres do 

Médio e Baixo Madeira”, como uma forma de reivindicar direitos e preservar a 

identidade cultural da população ribeirinha, em especial das mulheres. 

No quinto e último capítulo reservamos algumas imagens do cotidiano da 

comunidade, colocando em evidência a peculiar paisagem ribeirinha e as novas 

espacialidades. 

Nas considerações finais interligamos os resultados alcançados com os 

objetivos da pesquisa. Enfatizamos a contribuição desta pesquisa como ponto de 

referência para outros estudos e áreas do conhecimento que considerem os 

aspectos sociais indispensáveis ao desenvolvimento do lugar e das pessoas. 

Por fim, elencamos as referências bibliográficas que deram suporte teórico a 

nossa pesquisa e que possibilitaram o desenvolvimento e o aprofundamento da 

temática. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

GEOGRAFIA HUMANISTA E CULTURAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aqui expomos as bases teóricas da ciência geográfica que deram suporte ao 

entendimento das categorias de análises que serão abordadas ao longo do trabalho. 

Desta forma, buscou-se compreender o modo de vida das mulheres e dos homens 

que vivem às margens do rio e sua ligação com a ciência geográfica. 
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1.1 Percurso da Geografia Humanista no Âmbito Científico 

 

O arcabouço histórico da geografia, no tocante à institucionalização e à 

consolidação como ciência, é exposto na obra do geógrafo espanhol Horácio Capel 

(1981) intitulada “Filosofia y Ciência em la Geografia Contemporânea: una 

introdución a la geografia”. Nela, o autor enfatiza que a geografia alemã serviu de 

modelo para toda Europa, a partir dos métodos comparativos e empíricos 

preconizados por Alexander von Humboldt, Karl Ritter e Friedrich Ratzel, 

considerados os fundadores da geografia moderna e responsáveis pela 

sistematização dos métodos de análises. 

Neste contexto, é abordada a corrente positivista na geografia, cujas 

especificidades consistiam as análises empíricas com método indutivo racionalista. 

Capel (1981) ressalta a importância do geógrafo Friedrich Ratzel com os estudos 

regionais e sua “antropogeografia”, que é considerado o primeiro geógrafo com 

abordagem humana. 

A teoria de Ratzel foi baseada em pressupostos interdisciplinares que 

procuraram entender a difusão dos povos na superfície da terra. Ele embasou sua 

teoria em alguns pressupostos de Augusto Comte, que lhe deu diretrizes para a 

antropogeografia como fundamentos dos efeitos da natureza sobre o homem. Ratzel 

coloca a importância do componente histórico-cultural no estudo das sociedades, 

sendo o primeiro autor a propor, de forma explícita, uma “geografia do homem”. 

A importância da geografia francesa, com seu enfoque humanístico, tem 

como marco o geógrafo Vidal de La Blache, que introduz o conceito de “gênero de 

vida”, acrescentando as questões humanas nas análises espaciais. La Blache 

acreditava que as regiões eram unidades que funcionavam como um organismo, 

onde o meio físico dava suporte para os grupos humanos se desenvolverem. 

Vemos em Capel (1981) que a institucionalização da geografia francesa, no 

final do século XIX, impulsionou o desenvolvimento da geografia no ensino primário 

e secundário e, posteriormente, para o âmbito universitário. Na época, a geografia 

era caracterizada como uma disciplina auxiliar da história, ou como disciplina prática 

que proporcionava dados políticos e, sobretudo, estava voltada a atender a 

demanda da nova ordem industrial. 

Diante da tardia institucionalização britânica da geografia, cuja primeira 

publicação inglesa data do final do século XIX, de autoria da geógrafa Mary 
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Sommerville com título “Physical Geography”, o livro teve grande divulgação e sete 

edições. Assim sendo, a partir dos anos 1880, a geografia foi considerada como 

uma ciência integradora dos fenômenos físicos e humanos. Capel aborda as “novas 

geografias”, ou seja, a quebra do paradigma, da crise que se faz necessária às 

mudanças e aos avanços para a geografia. 

 
Una nueva geografia, essin lugar a dudas, la geografia cuantitativa. Nueva 
no solo em cuanto a método, sino mucho más profundamente encuanto a 
concepcíon de la ciência geográfica. Independientementede ladiscusión, un 
tanto corporativista, de si esta geografia representa una perdida o una 
ganância de valores y de si se llegará a una ruptura o a uma síntesis, es 
indudable que es nueva, que suponenuevosenfoques,nuevos problemas, 
nuevas metodologias y um nuevo marco conceptual (CAPEL, 1981, p. 
247)2. 
 

Deste modo, é abordado o caráter idiográfico da geografia que a diferencia 

das outras ciências devido aos fenômenos espacializados. É relatada a quebra do 

paradigma do neopositivismo e da geografia quantativista, com a ruptura do 

positivismo na geografia; as geografias radicais, então, emergem a fundamental 

importância para a abordagem humanística na ciência geografia. 

Dessa maneira, com o avanço da tecnologia e a “modernização” do século 

XX, a maioria dos estudos em geografia segue novo caminho, evidenciado nas 

pesquisas de cunho quantitativo. O entendimento, naquele momento, era de que a 

geografia deveria caminhar com as outras “ciências” e expor leis universais e, por 

isso, voltaram suas pesquisas para o entendimento da ação humana com a 

tecnologia e o meio ambiente, em detrimento à compreensão da ação humana e 

suas espacialidades. 

 

 

1.2 A Geografia Cultural: contribuições às análises de gênero 

 

No decorrer do século XX, inúmeras transformações ocorreram na esfera 

científica e os geógrafos passaram a considerar a interface ações humanas/meio 

ambiente. A partir da década de 1970, emergiram as questões que envolvem a 

subjetividade, especificamente com a fenomenologia e sua aplicação nas ciências 

                                                 
2Em novos termos não só de método, mas muito mais profundas enquanto uma concepção de 
geografia. A discussão independe de corporativista, portanto, se esta geografia representa um valor 
de perda ou ganho e se vai chegar a uma síntese de ruptura ou uma certamente é nova, que supõe 
novos temas, novos enfoques, novos problemas, novas metodologias e novo marco conceitual 
(tradução nossa). 
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sociais. A geografia humana considera a cultura como instrumento fundamental para 

a construção do espaço geográfico, assim como para o desenvolvimento do sujeito. 

A relação subjetiva deve ser tratada pela geografia a partir do que interessa, 

primordialmente, ao homem: suas ligações existenciais, suas preocupações, seu 

bem-estar e seus projetos para o futuro. Em Dardel (2011), observamos as relações 

estabelecidas pelo homem com outros homens e com todas as coisas que compõem 

seu mundo vivido. A geografia não seria um conhecimento referido a um 

determinado objeto, mas sim uma ciência que tem o papel de compreender o mundo 

geograficamente, do homem ligado à terra por sua condição terrestre. Então, 

 
a realidade geográfica é para o homem [...] o lugar onde ele está, os lugares 
de sua infância, o ambiente que atrai sua presença. Terras que ele pisa ou 
onde ele trabalha, o horizonte do seu vale, ou a sua rua, o seu bairro, seus 
deslocamentos cotidianos através da cidade. [...] A realidade geográfica 
exige uma adesão total do sujeito, através de sua vida afetiva, de seu corpo, 
de seus hábitos, que ele chega a esquecê-los, como pode esquecer sua 
própria vida orgânica. Ela está, contudo, oculta e pronta a se revelar 
(DARDEL, 1990, p. 46). 
 

Este dinamismo da relação humana com a Terra se expressa a partir dos 

eventos que ocorrem no espaço concreto, na experiência da realidade-

acontecimento, e próxima da linguagem cotidiana, do vernacular, determinando a 

localização de um elemento geográfico como resultado destas relações recíprocas 

entre lugares e vivências. A geografia, então, se refere ao viver, ao construir, ao 

cultivar e ao circular, onde a Terra é a base de todas as ações humanas. Não sendo, 

portanto, mero ponto de apoio espacial e suporte material, mas condição necessária 

da existência humana. 

O conceito desenvolvido pelo geógrafo Paul Claval (2001, p. 25), versa que 

cultura é “a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos 

conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em 

uma outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte”. 

 
A cultura é herança transmitida de uma geração a outra. Ela tem suas 
raízes num passado longínquo, que mergulho no território onde seus mortos 
são enterrados e onde seus deuses se manifestam. Não é, portanto, um 
conjunto fechado e imutável de técnicas e de comportamentos (CLAVAL, 
2007, p. 63). 
 

A Geografia Cultural implica considerar que todas as ações e interações 

humanas sobre o espaço geográfico possibilitam a compreensão do sujeito por meio 

dos seus sentimentos, seus valores culturais e suas experiências vividas com o 
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espaço, os modos de interação do grupo e as formas organizativas e culturais. Para 

Claval (2002), o objetivo da abordagem cultural é entender a experiência dos 

homens no meio ambiente e social, compreendendo a significação que estes 

impõem ao meio ambiente e ao sentido dado às suas vidas. 

Deste modo, emerge a necessidade de conceituar comunidade, onde, por 

excelência, ocorrem os desfexos sociais fundamentais para garantir sua 

sobrevivência, sua localização e sua orientação. 

 
A partir do momento em que o batismo do terreno foi realizado, orientar-se e 
localizar-se não consiste mais apenas em encontrar em cada lugar as 
direções e referencias e em memorizar os caminhos: o trabalho somente 
está completo quando são mencionados nomes já atribuídos aos lugares 
atravessados: ele reata assim a experiência atual do terreno àquelas que 
tiveram lugar no passado (CLAVAL, 2011, p. 31). 
 

Desta forma, tratando dos meios de transmissão e organização dos 

conhecimentos geográficos, Claval indica que a principal forma para a perduração 

cultural ocorre pela narração juntamente com as bases da geografia científica, como 

a orientação, a localização e a grade de referência. Ressalta, ainda, que todo o 

arcabouço prático da ciência geográfica, no que tange à localização, é oriundo da 

observação dos astros, a partir dos conceitos gregos. Sendo assim, considera que a 

experiência humana na geografia promove a valorização da análise dos lugares e 

das populações que o habitam. 

 
A prática da geografia diferia um tanto das imagens que tinham os teóricos 
da disciplina. Os geógrafos não permaneciam indiferentes às paisagens que 
descobriam. Apreciavam sua beleza, a sua majestade; provavam o sublime 
que nasce de ambientes ameaçantes. A sensibilidade clássica privilegiava a 
ordem e a simetria; o romantismo estava mais aberto ao pitoresco 
(CLAVAL, 2011, p. 219). 
 

Neste sentido, surge um novo “viés” para a pesquisa geográfica, representado 

pelo geógrafo francês Armand Frémont (1980), precursor da nova tipologia que 

valoriza a experiência vivida no espaço geográfico. Assim, surgiu um novo olhar 

geográfico, uma geografia subjetiva que privilegia em suas análises a idade, o sexo 

e as migrações. O espaço social, para Frémont (1980), é o espaço vivido, tratando-o 

como um objeto de estudo em comum da sociologia e da geografia. É no espaço 

social onde os indivíduos ou grupos movidos por interesses entrarão em oposições. 

O conceito de espaço vivido, em toda a sua complexidade, aparece como revelador 

das realidades regionais. 
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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). 
 

Deste modo, identificamos o espaço vivido dos ribeirinhos como um espaço 

com laços afetivos presentes no cotidiano dos moradores. E é a partir da vivência 

que a cultura adquire características próprias e singulares na comunidade, como 

acrescenta Fremont: 

 
o espaço vivido toma dimensões sociais à medida que se forma, da criança 
até ao homem. A mãe e o pai, os irmãos, os camaradas e os professores, 
os parentes e as amizades, os grupos profissionais e as relações de 
vizinhança, mais além a sociedade regional ou o “vasto mundo” da 
sociedade global constituem outras tantas pessoas ou grupos que animam 
os círculos da vida (FRÉMONT, 1980, p. 35). 
 

Sob esses aspectos, verificamos que as relações sociais de gênero, 

instauradas culturalmente, fazem parte de uma série de fatores que contribuem para 

a caracterização do espaço. As determinações impostas às mulheres e aos homens, 

historicamente, é que vão delimitar a forma como cada um(a) ocupará determinado 

espaço social. 

Destarte, as relações sociais de gênero vistas pela ótica cultural, segundo 

McDowell (1996), tratam da análise das formas de limitações e características 

impostas às mulheres e aos homens que, historicamente, vão delimitar a forma 

como cada um(a) atuará na esfera do social. Assim, as relações sociais de gênero, 

constituídas culturalmente, fazem parte da série de fatores que influenciam a 

caracterização da atuação no espaço. Em virtude destes fatores, os estudos que 

tratam das relações sociais de gênero tornam-se uma ferramenta primordial para as 

análises de cunho geográfico, buscando desvelar os significados e as 

espacialidades pelo prisma das relações sociais. 

A geografia cultural se insere na perspectiva humana desta ciência, com um 

dinamismo diferenciado da geografia tradicional, na busca pela compreensão das 

relações entre o homem e o meio, bem como de seu mundo vivido como ambiente 

das relações cotidianas, carregado de experiências e de simbolizações e baseado 

em sentidos e valores. 
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1.3 Movimento Feminista Precursor do Conceito de Gênero 

 

O movimento feminista contemporâneo é reflexo das transformações do 

feminismo original, predominantemente intelectual, branco e de classe média, 

configurando-se com multiplicidade de discursos entrelaçados às questões de 

classe, raça e sexualidade no bojo de várias tendências, embora com bases 

comuns. De acordo com Chanter (2011), o conceito de gênero foi herdado da 

antropologia e filtrado por meio das lentes sociológicas e psicológicas. As feministas 

destacam que as opressões de gênero, de etnia e de classe social perpassam as 

mais variadas sociedades ao longo dos tempos. O feminismo é uma filosofia que 

reconhece que homens e mulheres têm experiências diferentes, e reivindica que 

pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes. 

O conceito de gênero surgiu a partir dos movimentos feministas3 para tentar 

compreender como a sociedade vê a mulher e o homem, e tem por finalidade 

minimizar as desigualdades envolvendo os sexos. Gênero4 refere-se às relações 

sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são o resultado de uma 

construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais 

(YANNOULAS; VALLEJOS; LENARDUZZI, 2000). 

Cabe ressaltar que houve várias gerações ou fases do feminismo, conhecidas 

como “ondas do feminismo”. Essas diferentes fases ocorreram em épocas distintas, 

historicamente construídas conforme as necessidades políticas e o contexto material 

e social. 

A primeira onda do feminismo representa o surgimento do movimento 

feminista, que nasceu como movimento liberal de luta das mulheres pela igualdade 

de direitos civis, políticos e educativos, os quais eram reservados apenas aos 

homens. O movimento sufragista (que se estruturou na Inglaterra, na França, nos 

Estados Unidos e na Espanha) teve relevante importância nessa fase de surgimento 

do feminismo. O objetivo do movimento feminista, nessa época, era a luta contra a 

                                                 
3Refere-se aos movimentos ou conjuntos de pensamentos que defendem a igualdade de direitos 
entre homens e mulheres. Muitas vezes, são alvo de conotações pejorativas, por entender-se que se 
trata do contrário do machismo. No entanto, o contrário do machismo, que prega a superioridade do 
homem sobre a mulher, seria o femeanismo, que pregaria a superioridade da mulher sobre o homem 
(YANNOULAS; VALLEJOS; LENARDUZZI, 2000). 
4A categoria gênero provém do latim genus e refere-se ao código de conduta que rege a organização 
social das relações entre homens e mulheres. Em outras palavras, o gênero é o modo como as 
culturas interpretam e organizam a diferença entre homens e mulheres (YANNOULAS; VALLEJOS; 
LENARDUZZI, 2000). 
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discriminação das mulheres e pela garantia de direitos, inclusive do direito ao voto, 

inserindo-se nesta primeira fase, ainda, a denúncia da opressão à mulher imposta 

pelo patriarcado. 

A segunda onda do feminismo surge nas décadas de 1960 e 1970, em 

especial nos Estados Unidos e na França. As feministas americanas enfatizavam a 

denúncia da opressão masculina e a busca da igualdade, enquanto as francesas 

postulavam a necessidade de serem valorizadas as diferenças entre homens e 

mulheres, dando visibilidade, principalmente, à especificidade da experiência 

feminina, geralmente negligenciada, tendo como maior representante a filósofa 

existencialista Simone de Beauvoir, que colocou um sério desafio ao determinismo 

biológico em sua obra “O Segundo Sexo”, de 1949. Atualmente, esta obra é 

considerada um clássico da literatura feminista, sendo uma relevante contribuição 

para o debate que, posteriormente, se estabeleceu acerca das relações de gênero. 

Nos anos 1980, a terceira onda do feminismo centrava-se nas análises das 

diferenças, da alteridade, da diversidade e da produção discursiva da subjetividade. 

Desta forma, ampliou o campo do estudo sobre as mulheres e sobre os sexos para o 

estudo das relações de gênero. Neste aspecto, algumas posições, ainda que 

heterogêneas, distinguem os Estudos Feministas – cujo foco se dá principalmente 

em relação ao estudo das mulheres e pelas mulheres, mantidas as estreitas 

relações entre teoria e política-militância feminista – dos Estudos de Gênero, cujos 

pressupostos abarcam a compreensão do gênero enquanto categoria sempre 

relacional (SCOTT, 2005). O desafio nesta fase do feminismo foi pensar, 

simultaneamente, a igualdade e a diferença na constituição das subjetividades 

masculina e feminina. Nesta terceira fase do movimento feminista, observa-se 

intensamente a intersecção entre o movimento político de luta das mulheres e a 

academia e, nessa perspectiva, emergiram as pesquisa com enfoque de gênero. 

 

 

1.4 Categoria Gênero como Ferramenta de Análise da Geografia 

 

Atualmente, são vastos os estudos e as pesquisas que abordam as questões 

de gênero e a condição da mulher na sociedade, inclusive nos estudos e nas 

análises da ciência geográfica. Segundo os apontamentos de Silva (2009), as 
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discussões acerca da invisibilidade feminina, na produção científica no âmbito da 

ciência geográfica, são antigas, datando dos anos 70 do século XX. 

 
As relações de gênero, como categoria de análise, podem ser trabalhadas a 
partir da perspectiva humanística e/ou crítica, e a metodologia qualitativa é 
privilegiada nesses estudos, pois ela possibilita o estudo de processos 
sociais fora dos padrões e pouco abordados, dando voz aos grupos sociais 
marginalizados ou excluídos (SILVA, 2009, p. 305). 
 

Destarte, gênero é um conceito que identifica o tipo de relação social que se 

estabelece entre os seres sociais num dado espaço e tempo, determinada pela 

cultura dominante. As relações de gênero são socialmente construídas e, como tal, 

específicas de cada formação social que, por sua vez, está condicionada aos fatores 

econômicos, culturais e políticos. 

As construções sociais subjetivas do feminino e do masculino muitas vezes 

estão associadas à questão biológica, que recorrentemente negam as variedades e 

as identidades do conceito, necessitando de um novo “olhar” para diferenciar as 

especificidades. Portanto, há importância em compreender que as questões de 

gênero estão de acordo com as diferentes espacialidades. 

Nesta perspectiva, entendemos o conceito de gênero além da dualidade 

homem/mulher, visto que analisar questões de gênero, na Amazônia, implica em 

não estar vinculado a conceitos estáticos e formas binárias para interpretações dos 

fenômenos sociais, com vistas para a multiplicidade de mulheres, homens, 

transgênicos, gays, lésbicas, travestis, entre outros. Para tanto, contamos com o 

pioneirismo da Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento Silva que, ao longo de 

duas décadas, dedica-se aos estudos e às pesquisas a respeito das questões 

sociais de gênero na Amazônia. Tem-se como marco teórico sua obra intitulada “O 

Espaço Ribeirinho” (2000), que entre outras temáticas abordou a condição feminina 

nos seringais da Amazônia, frequentemente (in)visibilizada e marginalizada. 

As mulheres ribeirinhas fazem parte de um grupo social que tem como 

características principais a baixa renda e a baixa escolaridade; de forma genérica, 

formam um grupo alijado da sociedade urbana e permaneceram por muito tempo às 

margens das políticas públicas, além sofrerem diversos tipos de violência e 

preconceito. Diante desses apontamentos, evidenciamos a necessidade de 

pesquisar acerca do espaço ribeirinho, visando compreender a complexidade em 

entender uma comunidade que nos parece ser próxima fisicamente, mas que possui 

uma gama de diferenciações em seus modos de vida. 
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Sendo assim, a pesquisa com o enfoque de gênero permite visualizar grupos 

que anteriormente foram excluídos da história. As diferentes formas de atuação do 

feminino e do masculino – expressão de um condicionamento social – em parte se 

devem ao longo processo histórico-social da comunidade. 

Neste sentido, analisar as relações sociais de gênero implica considerar a 

cultura e compreender como as mulheres e os homens atuam no espaço social. 

Gênero, portanto, é um atributo cultural e cada sociedade cria atuações sociais do 

feminino e do masculino para diferenciá-los conforme (Silva, 2009, p.35): 

 
A adoção do conceito de gênero pelas geógrafas feministas permitiu 
avanços teóricos e metodológicos, além da ampliação do campo de 
estudos, já que o espaço passou a ser um importante elemento para a 
compreensão das relações de gênero. Cada organização espacial é produto 
e condição das relações de gênero instituídas socialmente, contudo, 
hierarquizadas, com primazia dos homens em relação às mulheres. 
 

Diante desses apontamentos, a importância de entender as relações de 

gênero no espaço social se dá na perspectiva de perceber que estas relações 

variam de acordo com os diferentes espaços e escalas (SILVA, 2009), buscando 

compreender que nestes espaços existe uma organização sexista que ordena as 

relações sociais, tornando homem e mulher elementos opostos, sempre baseada na 

inferioridade das mulheres. Contudo, a ação humana constrói a realidade 

generificada (SILVA, 2009) que faz com que os sujeitos internalizem valores e ações 

legitimados socialmente. 

No espaço rural ribeirinho, as relações de gênero se mostram arraigadas nas 

ações cotidianas, evidenciando a invisibilidade feminina no âmbito reprodutivo, no 

espaço privado (casa)5 e no espaço público (roçado). Logo, a atuação da mulher no 

tocante ao trabalho na lavoura é (in)visibilizada por elas próprias que classificam 

seus trabalhos como mera ajuda ao trabalho dos homens. Consoante Messey 

(2000), o espaço é o produto de relações-entre, relações que são práticas materiais 

necessariamente embutidas que precisam ser efetivadas; ele está sempre em 

processo de construção, portanto, nunca finalizado. 

Assim, análises de cunho geográfico devem primar pelos modos como se 

processam essas relações e suas implicações em um dado espaço geográfico, 

devendo, ainda, ater-se aos elementos e fatores que segregam as pessoas e geram 

espacialidades diversas. 

                                                 
5Segundo (RODRIGUES; TORRES, 2010), espaço público e privado: o roçado e o lar. 
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Desta forma, para um melhor entendimento das relações das pessoas com o 

lugar que elas habitam, buscamos o aporte teórico na abordagem fenomenológica 

proposta por Dardel (2011, p. 45): 

 
conhecer o desconhecido, atingir o inacessível, a inquietude geográfica 
precede e sustenta a ciência objetiva. Amor ao solo natal ou busca por 
novos ambientes, uma relação concreta liga o homem à Terra, uma 
geograficidade do homem como modo de sua existência e de seu destino. É 
dessa primeira surpresa que o homem frente à Terra e à intenção 
geográfica sobre essa “descoberta” que se trata aqui, questionando a 
geografia na perspectiva do geógrafo ou, mais simplesmente, do homem 
interessado no mundo circundante. 
 

Dentro deste contexto, este trabalho tem por objetivo colocar em evidência a 

importância, em sua vertente fenomenológica, enfatizando os estudos de 

significados, valores e o conceito de mundo vivido, embasando, assim, o mundo da 

experiência. 

Os estudos de Dardel foram responsáveis pela consolidação das bases 

fenomenológicas na geografia, que são “lugar, paisagem e espaço”. Ao 

desenvolvermos nossa pesquisa, temos como categoria de análise geográfica a 

espacialidade com vistas para a interpretação da atuação da mulher ribeirinha neste 

espaço geográfico diferenciado. 

A ciência geográfica configura-se fundamental para as análises espaciais, 

pois através dela é possível a compreensão do espaço geográfico. Identificando as 

transformações do espaço social e os significados que esse espaço representa para 

as mulheres e homens que lá residem. Deste modo, buscando uma aproximação da 

pesquisa qualitativa com os estudos das relações sociais de gênero, percebe-se que 

ela se baseia na visão de mundo do sujeito e nas suas significações e interações. 

 

 

1.5 Gênero: um construto sociocultural 

 

Nos dias atuais, o conceito de gênero tem se afirmado como ferramenta 

importante nas análises cuja intencionalidade é desnaturalizar a condição de 

submissão da mulher, tanto no espaço público como no privado, conforme 

destacado por Campos (2011). 

O conceito de gênero surge exatamente para romper o determinismo 

biológico como suporte da opressão feminina, que está presente tanto no senso 
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comum, quanto nas argumentações “científicas”. Por meio de análises sócio-

históricas, os estudos baseados no conceito de gênero têm contribuído para 

evidenciar que a desigualdade entre homens e mulheres é socialmente construída 

através da atribuição a estes papéis diferenciados e hierarquizados. 

Entendemos o conceito de gênero como um estudo acerca das relações 

sociais construídas culturalmente no espaço ao longo do tempo. Segundo a 

historicidade, a presença feminina no espaço público foi marcada pelos movimentos 

de lutas e, em função de séculos de sua exclusão de tais espaços, suas atividades 

ficaram restritas ao âmbito do lar. Neste contexto, evidenciam-se as razões da 

incipiente atuação feminina no espaço público, a qual é, ainda, mais expressiva no 

meio rural e, sobretudo, no espaço ribeirinho em virtude de vários fatores. 

Dentre eles destacam-se a construção sociocultural e a ausência de políticas 

públicas que possibilitassem informações e ações para as comunidades rurais em 

geral e, principalmente, para as ribeirinhas que vivem às margens dos rios e, 

também, da atuação do poder público. Deste modo, perpetuam a figura masculina 

como provedora das necessidades do lar e atuante nas atividades públicas e 

sociais. Para o entendimento da importância dessas discussões é primordial 

considerar que gênero é caracterizado a partir das relações sociais que se 

estabelecem entre homens e mulheres, ou seja, é uma construção social que 

distingue as atuações femininas e masculinas, moldadas pela cultura e 

(re)produzidas no espaço em que se vive. 

Gênero é um agrupamento de ideias 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). 

O modo como às pessoas compreendem o conceito de gênero direciona o 

entendimento e constrói as relações sociais. Em virtude do lócus da pesquisa ser 

considerado um espaço tradicional e com marcas do sistema patriarcal, emerge a 

importância do desenvolvimento de pesquisas com essa temática. Estudar as 

relações de gênero não se constitui uma tarefa fácil, surgindo a necessidade de 

entender o conceito de cultura e espaço, pois um é identidade e o outro são relações 

sociais que podem ser transformadas. 
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1.6 O Tradicional Modo de “Ser e Viver Ribeirinho” 

 

Para principiar, faz-se fundamental tecer breves considerações acerca do 

contexto histórico do assentamento no qual a pesquisa se desenvolveu. O 

assentamento foi criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), no ano de 2002, com a finalidade de manter a população ribeirinha – 

considerada como população tradicional6 – em seu lugar de origem. O decreto nº 

6.040, de 7 de fevereiro de 2007, define os Povos e Comunidades Tradicionais 

como: 

 
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 gerados e transmitidos pela tradição. Deste modo 
observaram-se as peculiaridades do espaço tradicional ribeirinho, em 
relação aos com os demais espaços sociais, tanto espaço urbano como o 
espaço rural. 
 

Neste contexto, as comunidades de Nazaré e Boa Vitória se declaram 

ribeirinhas com orgulho. Por serem povos tradicionais, fazem questão de preservar 

suas origens expressas nas atividades coletivas tradicionais, como os festejos dos 

santos, o Boi Bumba e o grupo Musical Minhas Raízes. 

A comunidade de Nazaré tem forte tradição cultural, com herança do contexto 

católico em meio a missas, procissões que homenageiam os santos padroeiros e 

apresentações artísticas. Assim sendo, foi criado o Instituto Minhas Raízes cujo 

objetivo é preservar a identidade “ribeirinha”, conforme destacado por Sousa (2013, 

p. 86): 

 
mais recentemente surgiu o Instituto Minhas Raízes que tem como objetivo 
estruturar o trabalho de valorização cultural das populações amazônicas, 
bem como promover a conservação dos recursos naturais. O Instituto 
estabeleceu algumas linhas de ação visando nortear sua atuação no 
cenário ora apresentado, estas são: Arte-Educação, que visa promover a 
educação da juventude por meio da arte com grupos de música, teatro e 
dança; Grupos Artísticos, busca incentivar talentos e formar grupos que se 
envolvam com questões artísticas, disseminando assim a cultura 
amazônica; Bio-Instrumentos, tem como objetivo a produção de 
instrumentos musicais, utilizando materiais recolhidos da floresta; Turismo 

                                                 
6Para Barreto Filho (2006), a noção de população tradicional expressa um conjunto de valores 
culturais coletivos relativos ao meio ambiente, percepções, valores e estruturas de significação que 
orientam e estão na origem de certas políticas ambientais. 
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Cultural, está relacionado a atração de visitantes por meio da realização de 
eventos culturais. 
 

Na busca por ampliar o entendimento do que é ser “ribeirinho”, ancoramo-nos 

no aporte teórico da geografia humanista de Dardel, que percebe o espaço 

geográfico estritamente ligado à ação humana. Na visão do mesmo, este espaço 

reflete cor, tem horizonte, uma modelagem e, portanto, é concreto. 

Nesta nova abstração da realidade do homem, a Terra é entendida como um 

elemento simbólico, sendo a base para o advento do sujeito. O simbolismo se 

expressa em sua objetivação mesma, pois, de acordo com Dardel (2011), ela é para 

o homem aquilo sobre o qual ele edifica todas as suas ações, local de seu hábitat, 

condição de realização de sua realidade histórica, assinalando ao mesmo seu lugar. 

Portanto, a compreensão do modo de vida ribeirinho é primordial para as 

análises de suas formas de (re)produção do espaço geográfico. O espaço ribeirinho 

pode ser considerado um espaço privilegiado para as análises de geografia cultural, 

visto que possui características próprias, tanto nos aspectos físicos como no social, 

que o distinguem de outros espaços. Para abranger o conhecimento sobre o 

assunto, embasamo-nos no conceito de ribeirinho elaborado por Silva (1994, p. 78): 

 
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 e 
das matas. 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. 
 

O modo de vida na Amazônia é determinado pelo ritmo das águas e sua 

relação constante com a natureza. Os ribeirinhos têm nas matas e nas águas toda 

simbologia expressa na sua cultura, constituindo um espaço único, crítico e de 

muitas interpretações. A relação homem e natureza ilumina e reflete 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, p. 68). 
 

O “beradeiro”, caboclo e ribeirinho como recente é conhecido, criou um 

espaço diferenciado onde a cultura, por meio da oralidade, favorece como marco de 

sua existência e resistência através dos tempos. O ribeirinho possui traços de seus 
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ancestrais – os indígenas – dos quais a herança cultural é marcante. Suas moradias 

geralmente são à beira dos rios e sua alimentação tem como base o peixe e a 

macaxeira, uma vez que a farinha é alimento indispensável à sua dieta. Apresentam, 

portanto, um modo de vida característico e diferenciado de algumas populações que 

habitam áreas rurais ou urbanas. Contemporaneamente, as populações ribeirinhas 

são rotuladas de forma pejorativa, como relata Nascimento Silva (2003, p. 43): 

 
a base da crítica que classifica os ribeirinhos como preguiçosos 
fundamenta-se em um método comparativo mal aplicado que não considera 
as particularidades de cada grupo. O principal produto ribeirinho é o peixe. 
A produção agrícola é de subsistência. Desta forma, simplesmente 
denominá-los de “preguiçosos” é preconceito. 
 

Assim, caracterizamos a relevância dos estudos em relação às populações 

ribeirinhas, pois as mesmas, além das adversidades físicas do local, ainda sofrem 

com o preconceito em razão da falta de compreensão e entendimento das 

peculiaridades do modo de ser e viver ribeirinho. Neste aspecto, o ser e o viver 

ribeirinho estão condicionados não somente em habitar as margens dos rios, mas, 

sobretudo, aos vários elementos imateriais e culturais que caracterizam o seu modo 

de vida. 

Suas percepções e visões de mundo são diferenciadas em função das 

manifestações culturais expressas nos festejos, nas formas de alimentação, na 

produção para a subsistência e nas formas de relacionamento com a natureza. 

Enfim, carregam uma gama de elementos simbólicos que são repassados 

culturalmente de geração em geração (NASCIMENTO SILVA, 2000). 

Neste contexto, as relações sociais de gênero configuram-se de formas 

assimétricas em que prevalecem as construções históricas, sociais e culturais para a 

diferenciação do ser homem e do ser mulher que, segundo Silva (2009, p.69), 

 
é um agrupamento de ideias e opiniões que a sociedade constrói através de 
uma cultura do ser homem e do ser mulher. O conceito de gênero permite 
compreender de 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. 
 

As diferenciações das funções do feminino e do masculino na comunidade 

ribeirinha configuram esta condição, o que, em parte, se deve ao longo processo 

histórico-social da comunidade. Isso porque as ações e os trabalhos típicos do modo 

de vida ribeirinho, como a pesca, são representados simbolicamente pela figura 

masculina. O espaço geográfico, portanto, é resultante das relações sociais que os 
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seres humanos estabelecem entre si e com a natureza e, neste sentido, caracteriza-

se a importância da compreensão desta categoria de para análise para o espaço 

ribeirinho. 
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MÉTODO E METODOLOGIA: O REMAR DA PESQUISA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Este capítulo expõe os aspectos físicos, sociais e culturais da comunidade e 

as bases teóricas e metodológicas que nortearam o trabalho de campo, os quais 

buscaram dar visibilidade às pessoas e ao lugar. Por se tratar de um espaço 

diferenciado e cheio de valores simbólicos, o viés da fenomenologia direcionou o 

“olhar” geográfico. 
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2.1 Caracterizações do Lócus da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na comunidade ribeirinha de Nazaré, especificamente 

com as famílias do Assentamento Rural Ribeirinho PDSA-Nazaré e Boa Vitória. O 

Distrito7 de Nazaré faz parte do município de Porto Velho/RO e, conforme Lopes 

(2013), foram instituídos no referido município os distritos de Demarcação e Nazaré, 

através da Lei Municipal nº 1.299/97. As comunidades de Nazaré e Boa Vitória 

localizam-se à jusante do Rio Madeira, cerca de 150 km do perímetro urbano da 

cidade de Porto Velho. 

A via de acesso às comunidades é quase exclusivamente fluvial. A viagem 

realizada em barco de linha, denominado pelos ribeirinhos de barco recreio8, tem 

duração, em média, de seis a nove horas, podendo variar conforme a sazonalidade 

e o tipo de embarcação que se utilizar. Na época do chamado “inverno amazônico”, 

período que compreende os meses de novembro a abril, ocorrem às cheias na Bacia 

Amazônica e o tempo de duração da viagem é mais rápido; contudo, na época da 

vazante ocorre o oposto, ficando a viagem mais lenta por conta dos obstáculos que 

surgem ao longo do leito do rio, como os bancos de areia que exigem maior cautela 

na navegação. 

As localidades situadas na região amazônica, em uma das áreas mais 

preservadas do Estado de Rondônia, destacam-se pela preservação dos recursos 

da natureza e, também, por serem áreas de assentamento com o Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento (PDSA). A região amazônica é um gigantesco 

domínio de terras baixas florestadas que se destaca pela grandeza da rede 

hidrográfica e pela continuidade das suas florestas, conforme vemos em Ab´Sáber 

(2003). 

As comunidades de Nazaré e Boa Vitória surgiram a partir de um antigo 

seringal9 e sua população foi composta por migrantes nordestinos e descendentes 

de indígenas que trabalhavam na extração do látex. Na Amazônia na década de 

1940, o Segundo Ciclo da Borracha, de acordo com Nascimento Silva (2000), 

                                                 
7Distritos: são as unidades administrativas dos municípios e têm sua criação norteadas pelas Leis 
Orgânicas dos Municípios. Ver 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html. 
8Denominação utilizada pelas comunidades ribeirinhas ao barco coletivo de linha que transporta 
pessoas e mercadorias em geral. 
9Seringal, conforme Nascimento Silva (2000), são grandes áreas (com cerca de 10.000 ha) ocupadas 
a título de posse, com limites indefinidos e que se prestaram à extração do látex. 
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ocorreu em decorrência do envolvimento do Brasil na II Guerra Mundial, uma vez 

que, em 1942, o governo brasileiro forneceu contingentes militares para as frentes 

de combate. Na região amazônica, a força de trabalho para a extração do látex foi, 

majoritariamente, nordestina para atender o tratado de Washisngton10 firmado entre 

Brasil e EUA. 

 

 

2.2 Aspectos Sociais e Culturais 

 

A população residente em Nazaré e Boa Vitória é de, aproximadamente, 600 

habitantes de acordo com os dados quantitativos coletados em Nazaré, na Unidade 

Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA (2013). 

A energia elétrica fornecida às comunidades é oriunda de um gerador a diesel 

cuja estação foi construída ao lado do Igarapé Peixe Boi. Como a rede de 

distribuição de energia não é estável, em alguns momentos a energia cai. A 

empresa responsável pela geração e distribuição da energia é uma firma privada 

denominada GUASCOR, a qual, em virtude dos problemas de queda de energia, 

mostra-se insuficiente para atender a demanda local. 

No tocante à assistência médica na comunidade de Nazaré, há uma Unidade 

Básica de Saúde municipal que dispõe de equipe formada por um técnico de 

enfermagem, um microscopista, um agente comunitário de saúde, dois agentes de 

combate às endemias e um piloto da ambulancha11. 

Quanto aos serviços básicos de coleta de lixo, é válido ressaltar que nas 

comunidades inexistem os serviços básicos de saneamento, de água potável e de 

                                                 

10Acordo firmado em de 3 de março de 1942, assinado em Washington, pelo qual o Governo dos 
Estados Unidos da América concordou em adquirir do Brasil todo o saldo exportável de borracha 
bruta e manufaturada; considerando ainda que, dentro do espírito evidenciado na Terceira Reunião 
de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, torna-se necessária 
uma real cooperação e assistência entre todos os países das Américas, resolvendo estabelecer, por 
acordo mútuo, um sistema de contingenciamento e suprimento de pneumáticos e câmaras de ar 
julgados essenciais às necessidades das repúblicas americanas, nas seguintes bases: com o 
propósito de prover às referidas necessidades essenciais, e tendo em vista a defesa das Américas, 
dentro de um plano geral de suprimento, o Governo dos Estados Unidos da América, utilizando as 
estatísticas de que dispõe, indicará as quotas trimestrais de pneumáticos e câmaras de ar para as 
nações americanas, posteriores às do terceiro trimestre de 1942, já estabelecidas. Após a fixação das 
referidas quotas, o Governo do Brasil comunicará ao dos Estados Unidos da América qual a parte 
das referidas quotas trimestrais que se compromete a preencher. Ver em: http://dai-
mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1942/b_24/. 
11Embarcação de pequeno porte com motor potente disponibilizada pela Prefeitura de Porto Velho 
para transportar pacientes em estado mais grave até a cidade. 
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coleta de resíduos sólidos de modo a comprometer a saúde dos residentes locais e 

demais visitantes. A coleta e destinação dos resíduos sólidos é um grande problema 

em toda a região do Baixo Madeira, pois não há nenhuma efetivação de política 

pública para solucionar ou minimizar o problema. 

No aspecto educacional, historicamente, as populações ribeirinhas ficaram à 

margem dos direitos à educação por questões de cunho geográfico (aspectos 

físicos), mas também por escassez de políticas públicas educacionais que levassem 

em consideração as peculiaridades do modo de vida ribeirinho. 

Contudo, esse cenário começou a se modificar a partir da presença da 

universidade no final da década de 1990, através de um projeto multidisciplinar de 

integração entre pesquisa e extensão em torno da temática Desenvolvimento 

Sustentável de Populações “Tradicionais” da Amazônia, intitulado de Projeto 

“Beradão”. Em virtude das pesquisas, foi dada notoriedade às populações outrora 

(in)visibilizadas e, desta forma, abriram-se os caminhos para a efetivação de 

políticas públicas no espaço ribeirinho. 

Neste contexto, foi implantado já no início dos anos 2000, pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), o Projeto Ribeirinho com o objetivo de atender a 

demanda escolar do 6º ao 9º ano do ensino fundamental nas comunidades do 

Distrito de Nazaré, ao longo do baixo Rio Madeira. Segundo dados da SEMED 

(2013), cerca de 300 alunos do ensino fundamental são beneficiados com o Projeto, 

dentre eles os residentes nas comunidades do Lago do Cuniã, Nazaré, Boa Vitória, 

Santa Catarina e Papagaios. Com o método da Pedagogia de Alternância, os alunos 

participam de 15 dias de aulas presenciais e 15 dias desenvolvendo parte dos 

estudos nas suas residências. 

No ano de 2013 foi inaugurada a Escola Estadual Francisco Desmorest 

Passos, que é a primeira a oferecer o ensino fundamental completo e o ensino 

médio na área ribeirinha do município de Porto Velho. Os moradores do Distrito de 

Nazaré acreditam que a escola possibilitará a permanência dos jovens e 

adolescentes na localidade, uma vez que antes era oferecido somente o ensino 

fundamental e, para dar continuidade aos estudos, muitos jovens migravam para a 

cidade. A escola estadual, além da formação no ensino fundamental e médio, 

também está voltada para a qualificação profissional na área agrícola e musical, a 

fim de melhorar o desenvolvimento regional e enriquecer a cultural local. Assim, 
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considerando as peculiaridades do espaço ribeirinho, a escola tem um calendário 

diferenciado. 

As formas de organizações sociais religiosas predominantes nas 

comunidades são as igrejas católica e evangélica, por vez fazendo-se de um espaço 

para o lazer e interação social para as pessoas das comunidades, por meio dos 

festejos pela igreja católica e, recentemente, por eventos evangélicos como a 

cruzada evangélica realizada pela igreja Assembleia de Deus. A igreja católica de 

Nazaré, padroeira que deu nome ao lugar, e outra igreja católica é de São 

Sebastião. Em Boa Vitória também possui um padroeiro que é São Francisco, 

referenciado pela comunidade em seus festejos. Não existe um padre que fica 

permanentemente nas comunidades, mas sua presença é garantida no período das 

festas dos santos padroeiros. Os festejos dos santos católicos seguem o rito: 

queima de fogos, que marca o início da missa, procissão, bingo e festa. 

Referente às organizações sociais, não faz parte da “lógica” das populações 

ribeirinhas a atuação nesse tipo de “movimento”. No entanto, diante das novas 

espacialidades, fez-se necessário experimentar e criar o “novo”, momento em que 

nasceu a Associação de Moradores Produtores e Amigos de Nazaré (AMPAN), com 

incentivo e apoio do grupo de pesquisadores do Projeto Beradão, no ano de 2002, 

com a missão de organizar os agricultores ribeirinhos frente à implantação do PDSA. 

Inicialmente, houve dificuldades na implantação visto que não fazia parte do 

modo de vida ribeirinho organizar-se visando o fomento da produtividade. Naquele 

lapso temporal, de acordo com Lima e Souza (2002), suas formas de organização 

de trabalho predominante eram: ‘meia’ que consiste na divisão em partes iguais às 

pessoas que trabalharam na respectiva produção, ‘diária’ e ‘trabalho de grupo’ em 

que os membros da comunidade realizavam um trabalho em prol do bem comum. 

Atualmente, a sede da AMPAN está em construção e, ao longo da existência, 

várias pessoas influentes da comunidade de Nazaré ocuparam o cargo de 

presidente da associação (todas do sexo masculino). Nas formas de organização 

(administração e associação), são observados conflitos político-partidários 

relacionados a alianças políticas que os moradores estabelecem com determinados 

governantes. Um aspecto importante dessa questão é que, muitas vezes, a aliança é 

individual, personalizada e não relacionada ao grupo organizado. Nesse sentido, as 

alianças, muitas vezes, reverberam nas relações interpessoais e coletivas dos 

próprios moradores. 
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A AMPAN, nos tempos atuais, conta com cerca de 200 sócios e um 

patrimônio considerável em equipamentos: um trator com carrocinha, duas 

roçadeiras, um motor 40HP com voadeira, uma motosserra, uma despolpadora e a 

sede própria. Diante desses apontamentos, afere-se que o modo de produção 

ribeirinho, que outrora não estava voltado à comercialização, vem agregando outros 

valores, ou seja, uma nova configuração e uma nova espacialidade no modo de vida 

das populações ribeirinhas. 

Contemporaneamente, Nazaré e Boa Vitória contam com as informações 

advindas das novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano ribeirinho, uma vez 

que o modo de ser e viver vem agregando novos significados. Um evento produzido 

dentro da comunidade para atrair pessoas de “fora”, bem como as instituições 

voltadas para o fomento da produtividade e o retorno financeiro, é a Festa da 

Melancia, que tem o potencial de agregar e gerar novas espacialidades, cujo evento 

é realizado há sete anos consecutivos. 

O presidente destacou a importância da parceria com a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (EMATER/RO) na organização 

da Festa da Melancia que, com auxílio técnico, acompanha todo o processo 

produtivo da fruta. Ressalta-se, portanto, que a cultura da melancia não é realizada 

no espaço do PDSA, sendo que a maioria da produção é cultivada na várzea do Rio 

Madeira (exceto no ano de 2014, em virtude da cheia histórica do Rio Madeira, 

assunto que abordaremos adiante). 

O grupo musical “Minhas Raízes” surgiu neste espaço de potencialidades da 

Festa da Melancia, uma vez que, segundo Sousa (2013), no ano de 2006 a tradição 

artística e cultural dentro da própria comunidade, ocorreu a criação do grupo de 

trabalho pautado no “resgate” e no “enraizamento” denominado, por eles, de cultura 

“beradeira”. 

O grupo é formado, em sua maioria, por jovens da comunidade que 

apresentam dotes artísticos, seus “bios” instrumentos são confeccionados de forma 

artesanal com os recursos naturais da floresta, as letras das músicas retratam a 

natureza amazônica e o modo de ser e viver ribeirinho. No entanto, o grupo “Minhas 

Raízes” expressa, não somente, as vivências e os costumes dos ribeirinhos, mas 

também ecoa uma crítica severa à exploração predatória dos recursos naturais que 

a região amazônica vivencia no momento e, particularmente, o município de Porto 
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Velho, em virtude dos empreendimentos hidrelétricos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). 

A região do “Baixo Madeira” localiza-se à jusante das barragens do Complexo 

Hidrelétrico do Madeira Jirau e Santo Antônio, de modo que foram impactadas 

negativamente pelos empreendimentos e, para minimizar os impactos, a região foi 

contemplada com algumas ações de compensação e mitigação dos impactos 

socioambientais, patrocinadas pela empresa Santo Antônio Energia. Contudo, os 

programas têm prazo de término, enquanto os impactos socioambientais não, pelo 

contrário, podendo até se perpetuarem. 

É importante ressaltar que as comunidades de Nazaré e Boa Vitória 

localizam-se no entorno de três Unidades de Conservação12: uma de uso 

sustentável, Reserva Extrativista do Lago do Cuniã-RESEX, uma de proteção 

integral, Estação Ecológica do Cuniã, e outra a Floresta Nacional de Jacundá. Desta 

forma, ficam restritas suas atividades de lavoura e pesca, bem como do extrativismo 

vegetal. 

A agricultura ribeirinha é estritamente ligada à sazonalidade que, por sua vez, 

condiciona o ritmo de vida diferenciado do agricultor ribeirinho. A maior 

produtividade da lavoura é de várzea, com destaque para o milho, o feijão, a 

macaxeira e a melancia que, atualmente, é a maior e mais rentável atividade 

agrícola para esta comunidade ribeirinha. O modo de vida do amazônida é 

delimitado pelo ritmo das águas; em relação constante com a natureza, o ribeirinho 

tem nas matas e nas águas toda a simbologia expressa na sua cultura, diante de um 

espaço único, crítico e de muitas interpretações. 

Quando se menciona o termo “ribeirinho” não é somente aquele que mantém 

uma estreita relação com as águas, mas, sobretudo, aquele que se mantém sob 

uma organização social diferenciada, que pratica a pesca artesanal para sua 

subsistência e que mantém um sistema de produção de atendimento às 

necessidades básicas de subsistência com pequenas plantações de árvores 

frutíferas. Ainda, é marcante a prática do extrativismo dos recursos da floresta, como 

castanha do Brasil, açaí, andiroba, copaíba e outros existentes na floresta. 

                                                 
12Lei no. 9.985, de 18 de julho de 2000. Esta lei institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, estabelecendo critérios e normas para a criação, a implantação e 
a gestão das unidades de conservação. 
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A seguir, expomos o mapa da região para tornar evidente a riqueza da bacia 

hidrográfica amazônica, da qual faz parte a comunidade de Nazaré. 
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2.3 O Remar Metodológico da Pesquisa 

 

2.3.1 Fenomenologia como ponto de partida 

Toda pesquisa é norteada por uma justificativa, pelo “por que” da escolha da 

temática e tem um recorte espacial e temporal que, por este viés, configura-se no 

remar do método fenomenológico. É motivador fazer parte da Amazônia e poder 

expor algumas contribuições teóricas e, desta forma, proporcionar a ampliação dos 

conhecimentos e possibilitar ações específicas para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas que vivem às margens do rio. 

É no espaço que ocorre os desfechos das relações sociais e, no tocante às 

relações sociais de gênero, o espaço ribeirinho se apresenta bem marcado em 

virtude das simbologias e do modo diferenciado das pessoas que o habitam. 

Elegeu-se o método fenomenológico embasado por Dardel (2011), pois 

diferencia o espaço geográfico propondo que somente se constitui espaço pela ação 

humana, sendo que esse espaço material não é, de forma alguma, uma “coisa” 

indiferente, fechado por ele mesmo que se dispõe ou se pode descartar. Neste 

aspecto, o espaço geográfico reflete cor, tem horizonte, uma modelagem e, portanto, 

é concreto, é sólido, líquido ou aéreo, largo ou estreito; ele limita-se e resiste. Assim, 

entendemos que Dardel dá a dimensão humana ao espaço geográfico a partir da 

interpretação e significância que esse espaço tem para cada ser, seja individual ou 

coletivo. 

Deste modo, antes dos conceitos vêm às sensações que o ser humano 

vivencia na Terra em seu espaço material por excelência, sendo que o espaço 

geográfico, por sua vez, é por toda a parte talhado na matéria ou diluído em uma 

substância móvel ou invisível. A marca do ser humano é expressa espacialmente 

como construtor dos espaços. 

Ainda sobre o método fenomenológico, Sposito (2004) discorre que o mesmo 

consiste num modo de pensar, levando em consideração a percepção advinda das 

experiências vividas e, por isso, procura romper com a oposição que há entre sujeito 

e objeto, sendo que os princípios do método requerem uma metodologia sensata e 

criteriosa. Definimos, desta maneira, nossos procedimentos metodológicos a partir 

do levantamento bibliográfico e das pesquisas de campo, nas quais utilizamos o 

diário de campo, o registro fotográfico e a aplicação de questionário na busca dos 

aspectos socioeconômicos, com perguntas fechadas e abertas que valorizaram a 
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subjetividade e a visão de mundo dos sujeitos da pesquisa. Neste sentido, 

colocamo-nos diante dos atores e suas representações. 

 

2.3.2 Observação e abordagem qualitativa 

A abordagem qualitativa mostra-se essencial para as análises que visam 

valorizar os sujeitos da pesquisa e os arranjos sociais complexos, tornando-se uma 

tarefa difícil sem a utilização da referida técnica. Conforme discorrido por Silva e 

Mendes (2013), a abordagem qualitativa baseia-se na compreensão e na 

interpretação dos fenômenos a partir de suas representações, crenças, opiniões, 

percepções, atitudes e valores. 

Neste contexto, utilizamos a observação com um olhar diferenciado e treinado 

para além do simples “olhar”, uma vez que a técnica da observação implica em 

destacar algo específico de um determinado conjunto. Silva e Mendes (2013) 

argumentam que a observação é um procedimento básico da investigação científica 

e é empregada na pesquisa de campo, caracterizando-se como uma ferramenta útil 

na compreensão de fatos e contextos (variável temporal e espacial). 

Deste modo, a observação é uma técnica significante para uma pesquisa, 

pois ela oferece ao pesquisador várias nuances que podem revelar um universo a 

ser explorado. Assim, Nascimento Silva (2002, p. 67) acrescenta que “a observação 

é um elemento imprescindível na coleta de informações, é através dela que se inicia 

o primeiro contato”. 

Os trabalhos de campo, de acordo com Marafon (2009), possui grande 

relevância na pesquisa, sendo uma das funções mais importantes do trabalho de 

campo transformar as palavras e os conceitos em experiências, em acontecimentos 

reais para a concretização dos conteúdos. 

Geografia do campo, segundo Dardel (2011), é a oposição à geografia de 

gabinete ou de laboratório, na qual se trabalham sobre cartas, fotografias, dados 

estatísticos e relatos de viagem. É a geografia que se projeta com os navegadores, 

exploradores e viajantes, procurando a realidade do mundo (além das quatro 

paredes), para desenhar novos horizontes; é a volta à natureza e à sensibilidade na 

busca da compreensão humana das condições terrestres. 

Neste sentido, destacamos a importância do diário de campo como 

ferramenta fundamental para as anotações dos aspectos qualitativos que ocorreram 

na pesquisa de campo. Assim, a abordagem qualitativa é imprescindível nos 
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levantamentos de dados, valorizando a busca das subjetividades dos sujeitos com 

maior aproximação da realidade. Foi, então, desta forma, que obtivemos os dados 

para a análise qualitativa. 

 

 

2.4 Procedimentos Metodológicos 

 

O universo de pesquisa deste estudo foram as famílias assentadas do PDSA 

Nazaré e Boa Vitória. Destacamos que as duas comunidades ribeirinhas foram 

contempladas pelo programa, contudo o foco de nossa análise foi a comunidade de 

Nazaré e o critério de escolha se deu em virtude do espaço físico do PDSA ser 

localizado na mesma. 

Segundo dados do INCRA (2002), 98 famílias foram assentadas no PDSA 

Nazaré e Boa Vitória. O assentamento se diferencia de outros por sua área de 

produção ser de uso coletivo, além de ter sido criado com a finalidade de manter a 

população “tradicional” em seu lugar de origem, promovendo o desenvolvimento 

sustentável. 

Em relação aos dados quantitativos, foram coletados por meio de 

questionários socioeconômicos, nos anos de 2010 a 2012, com o apoio do Grupo de 

Pesquisa GEPGÊNERO, pois o mesmo desenvolve um Projeto de Pesquisa Piloto 

nas comunidades ribeirinhas de Nazaré, Boa Vitória e no PDSA. Com os 

questionários socioeconômicos foram obtidos dados como idade, sexo, religião, e, 

além da parte quantitativa, o questionário contou com perguntas abertas que 

possibilitaram explorar questões subjetivas como a percepção, a afetividade ao 

lugar, as tomadas de decisão e a produtividade agrícola. 

O critério principal para escolha dos sujeitos foi ser titular do PDSA e, então, 

conseguimos contato com 53 famílias assentadas, das quais se identificaram como 

titulares 42 homens e 11 mulheres. Nossas análises subjetivas estão ancoradas nas 

informações prestadas pelas onze colaboradoras e, como forma de preservar suas 

identidades e intimidades, optamos por nomes fictícios; no entanto, suas idades são 

reais. 

Utilizamos o aporte do registro fotográfico e todos nossos trabalhos de campo 

foram registrados em imagens, tanto do percurso da viagem até a comunidade, 

quanto do cotidiano das mulheres e das respectivas espacialidades. O acervo 
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fotográfico serviu para registrar momentos considerados importantes, como a Festa 

da Melancia, as apresentações do grupo “Minhas Raízes” e a mobilização feminina 

expressa no “Movimento de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira”. 

Destacamos a importância do registro fotográfico, pois nas análises das fotografias 

se revelam nuances importantes para a interpretação do fenômeno. Para 

fundamentar o uso das imagens fotográficas em nosso trabalho, recorremos a Tuan 

(1983, p. 137), que refere: “sob a influência das imagens de paisagem, pinturas ou 

captadas pela máquina fotográfica, aprendemos a organizar os elementos visuais 

em uma dramática estrutura, espaço-temporal”. 

Nas oportunidades dos trabalhos de campo, vivenciamos e experimentamos 

as mais diversas sensações, como medo, surpresa, ansiedade e admiração, todas 

relatadas no diário de campo. Foi possível, ainda, realizar anotações dos aspectos 

emocionais dos colaboradores nos momentos da observação. 

Neste aspecto, o diário de campo foi importante ferramenta onde foram 

registrados momentos singulares dos sujeitos da pesquisa, uma vez que anotamos 

os relatos, as emoções e as percepções que vivenciamos na pesquisa de campo, 

dentre os quais as expectativas e as dificuldades encontradas no caminho, 

mostrando a complexidade da pesquisa. O diário de campo e o acervo fotográfico 

deram subsídio ao desenvolvimento das etapas do trabalho. 

A pesquisa foi construída por etapas, e estas se iniciaram antes dos trabalhos 

de campo, pois foi realizada a pesquisa de gabinete que envolveu levantamento 

bibliográfico da temática e planejamento da logística da pesquisa de campo. 

Destacamos que já tínhamos conhecimento prévio do lugar e, de certa forma, essa 

condição nos propiciou certa confiança no direcionamento da execução da pesquisa. 

Deste modo, as etapas da pesquisa seguiram uma diretriz metodológica que teve a 

finalidade de aprimorar o tempo de preparação de dados, execução e apresentação 

final da dissertação. Esse procedimento foi composto e sequenciado pelas 

atividades apresentadas no Fluxograma a seguir. 
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Fluxograma das Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Organizado por Alencar (2015). 
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2.5 Relatos das Experiências Vivenciadas nos Trabalhos de Campo 

 

O trabalho de campo condiciona ao pesquisador o confronto das ideias 

preliminares (teóricas) com a realidade concreta e também subjetiva, a partir dos 

trabalhos de campo das pesquisas da antropologia que, em particular na geografia, 

adquiriu importância desde os trabalhos de Humbolt, com a sistematização da 

geografia. Para iniciar os nossos relatos de campo é necessário ressaltar que 

mesmo já havendo o conhecimento prévio do lócus da pesquisa, um novo “olhar” foi 

treinado seguindo os postulados de Chiapetti (2009, p.110): “este é um olhar 

fenomenológico, um olhar de dentro, já que o sujeito da percepção faz parte do 

fenômeno” que direcionou uma maneira diferente de pensar a realidade a partir da 

experiência dos trabalhos de campo. 

Nossos trabalhos de campo, especificamente para a pesquisa em apreço, 

tiveram início no segundo semestre de 2013, sendo o primeiro no mês de agosto 

para observar a “Festa da Melancia”. A pesquisa de campo consiste na observação 

dos fatos de maneira espontânea, seja na coleta de dados e/ou no registro das 

variáveis para as análises posteriores. Em campo, podemos estabelecer relações 

constantes entre determinadas condições e eventos observados. Para Suertegaray 

(2002), o trabalho de campo é um instrumento de análise geográfica que 

proporciona o reconhecimento do objeto e que faz parte de um método de 

investigação, permitindo a inserção do pesquisador no movimento da sociedade 

como um todo. 

O trabalho de campo constitui-se fundamental nas pesquisas de cunho 

qualitativo onde as pessoas configuram-se além dos números, ou seja, tanto as 

pessoas como o ambiente são considerados de forma holística, não sendo 

reduzidos a dados. De acordo com Marafon (2013), a pesquisa qualitativa tem o 

objetivo como fonte direta de dados, e o pesquisador guarda um papel fundamental 

como instrumento mediador dessa pesquisa. 

Para fins de análise qualitativa dessa pesquisa foram delimitados três 

trabalhos de campo realizados no ano de 2013, cabendo relatar que na ocasião dos 

respectivos campos o olhar e o “caminhar” geográfico já estavam voltados para a 

finalidade da pesquisa de mestrado. 

Os dados qualitativos coletados nos trabalhos de campo consideraram a 

afetividade, o apego ao lugar, os sentimentos humanos e suas respectivas 
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espacialidades, podendo contribuir para ampliar os conhecimentos sobre a relação 

que as pessoas desenvolvem e mantêm com seu lugar de origem, com as 

paisagens deste lugar, valorizando o rio como um elemento constitutivo do modo de 

ser e de viver. 

É mister uma breve retrospectiva da Festa da Melancia, uma vez que o 

evento foi criado no bojo das novas espacialidades resultantes da implantação do 

PDSA, com o objetivo de fomentar a produção da melancia, agregar valor e libertar o 

produtor das “amarras” do atravessador13. A AMPAN se mobilizou e estabeleceu 

parcerias com diversos órgãos e instituições, organizando a primeira edição do 

evento no ano de 2007. A cada realização, o evento ganha mais notoriedade, 

contando com a presença de autoridades das administrações municipais e 

estaduais. Destacamos que foi na Festa da Melancia que as mulheres ribeirinhas 

encontraram um espaço propício para suas reivindicações, bem como alternativas 

para a geração de renda através da comercialização dos produtos derivados da 

fruta. 

A Festa da Melancia acontece sempre no período de sua safra, geralmente 

nos meses de julho ou agosto, e o evento tem início no sábado com um torneio de 

futebol (com categorias femininas e masculinas) e, no domingo, ocorrem 

competições, das quais se destacam: a do maior consumidor da fruta, a dança com 

a melancia na cabeça e a competição da maior melancia colhida na safra. Todas 

essas modalidades são premiadas com brindes ligados à atividade agrícola e, 

também, prêmios em dinheiro para os vencedores. 

No encerramento da festa acontece a escolha da Garota Melancia que é 

eleita por um grupo de jurados constituído, geralmente, por autoridades da cidade de 

Porto Velho e lideranças locais. O requisito principal para concorrer ao título de 

Garota Melancia é ser filha de agricultor cultivador da melancia, podendo participar 

do concurso as jovens do sexo feminino a partir dos 12 anos de idade. 

O evento é realizado no campo de futebol em frente ao Clube Armazém, e 

vale ressaltar que durante todo o período de realização do mesmo a degustação da 

melancia é gratuita e as pessoas podem saborear a fruta à vontade. 

Segue, então, a cronologia dos nossos trabalhos de campo: na sétima Festa 

da Melancia na comunidade de Nazaré o campo deu-se início; saímos da cidade de 

                                                 
13Pessoa que compra a produção direto do agricultor por preço geralmente muito baixo com o 
objetivo de vender por valores mais altos. 
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Porto Velho por volta das 12 horas do dia 16 de agosto de 2013 em um pequeno 

grupo composto por mim, pelos professores Maria das Graças e Josué da Costa 

Silva e outras duas mestrandas, Angelsea e Ana Paula Lyra. O trajeto foi realizado 

de carro até a foz do rio Jamari, onde chegamos por volta das 14h40min, e 

seguimos o restante do percurso de voadeira. Primeiramente, fomos até a 

comunidade de Prosperidade, vizinha a São Carlos, local em que o professor Josué 

ficou para auxiliar nos preparativos do Festejo de Nossa Senhora da Saúde. 

Seguimos o destino à Nazaré de voadeira, sendo a viagem bem mais rápida, 

durando, aproximadamente, mais duas horas até lá. Chegamos por volta das 

16h20min e fomos direto para a residência do senhor João de Nazaré – morador 

antigo da comunidade de Nazaré – com o qual já havia sido feito contato prévio para 

nos hospedar, visto que todas as pousadas existentes na comunidade estavam 

lotadas em virtude da Festa da Melancia. 

Acomodamos nossas bagagens e fomos observar os aspectos da Festa da 

Melancia. O evento acontece no campo de futebol onde é montado um palco para as 

apresentações e competições; ao redor do campo havia diversas barracas, algumas 

montadas por moradores para exposição e venda dos derivados da melancia, 

artesanatos e comidas, e outras barracas para venda de roupas e produtos 

importados, montadas por camelôs oriundos de Porto Velho. 

Nesta ocasião foi possível observar outra dinâmica na comunidade, com 

comportamentos diferentes e a presença da polícia para conter possíveis casos de 

violência. Nessas oportunidades se revelam as nuances, por vez ocultas, dos casos 

de violências que ocorrem na comunidade, citando-se a prostituição infantil e juvenil, 

o tráfico de drogas, as agressões físicas, entre outras que fazem parte do cotidiano 

de Nazaré, contudo de modo sútil, mas se potencializam frente ao maior contingente 

populacional, uma vez que a festa da melancia tem duração de três dias. 

Na chegada fomos cumprimentadas por diversas pessoas da comunidade 

que já conhecem o grupo de pesquisadores do GEPGÊNERO/UNIR de longa data. 

As pessoas sempre foram receptivas para conosco e, por vezes, perguntam pela 

ausência de alguns integrantes, podendo-se dizer que o referido grupo de pesquisa 

denota confiança entre os moradores. 

A Festa da Melancia, atualmente, é uma das poucas opções de lazer que 

acontece na comunidade, pois, anualmente, a comunidade só conta com a estrutura 
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física do campo de futebol destinado como área de lazer e os igarapés “Peixe Boi” e 

“Cura Ressaca”. 

No segundo trabalho, utilizamos as atividades da Disciplina Geografia Cultural 

que tinha o objetivo de entrelaçar as teorias discutidas em sala de aula com a 

realidade em lócus. O trabalho de campo possibilitou outro “olhar” para o campo da 

pesquisa, tendo como base o aporte teórico-conceitual das obras: Geografia Cultural 

de Paul Claval (2011) e O Homem e o Espaço de Otto Bollnow (2008). 

Esta disciplina foi fundamental para a construção dessa dissertação, pois foi a 

partir das leituras que tivemos algumas reflexões que subsidiaram reavaliar e 

modificar alguns traços da pesquisa, praticar a observação descrita no diário de 

campo e fazer o registro fotográfico das espacialidades. Em todas as idas a campo 

ficávamos na comunidade de Nazaré. 

No dia 08 de dezembro de 2013, o grupo composto por sete mestrandos do 

PPGG e pelos professores Maria das Graças e Josué (responsável pela disciplina), 

saiu da cidade de Porto Velho com destino à comunidade de Nazaré. 

A realização do trabalho de campo foi planejada pelo professor Josué como 

estratégia de discutir as obras com seminários realizados em espaços de interação 

da própria comunidade. Esses momentos foram relevantes, pois possibilitaram o 

contado com os sujeitos da pesquisa; ressalto que não foi um contato “frio” e sim 

“cheio de emoção, narrativas míticas, cheiros e sabores” do cotidiano ribeirinho. 

Também teve importância no sentido de instigar os alunos a aprofundar seu “olhar 

geográfico”, com reflexão acerca das peculiaridades encontradas pelo “caminho das 

águas”. Foram três dias de trabalho de campo conforme descrições que seguem: 

 

2.5.1 Primeiro dia do trabalho de campo: o “treinar o olhar” 

Após o café da manhã na casa do professor Josué, saímos por volta das 

09h30min, sendo o grupo divido em três carros com destino à foz do rio Jamari, local 

de acesso mais rápido a essa região ribeirinha do município de Porto Velho. O 

trecho pela estrada da “penal” é de, aproximadamente, 150 km, mas devido a falta 

de estrutura da estrada esse percurso dura, em média, de três a quatro horas. 

Quando chegamos à foz do rio Jamari, o barqueiro, senhor Raimundo, já nos 

aguardava e a travessia para a margem esquerda do Rio Madeira ocorreu com 

tranquilidade. Desse ponto, a viagem até a comunidade de Nazaré dura em torno de 

uma hora (realizada em embarcação de pequeno porte, com motor potente HP40). 
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Durante esse percurso houve momentos de tensão em virtude de uma forte 

chuva. Pelo fato de estarmos a bordo de uma pequena embarcação, ficamos 

apreensivos com a força das águas do “Madeirão”, no entanto o senhor Raimundo, 

sem deter nenhuma tecnologia, apenas com seu saber vernacular14, tranquilizou-nos 

mostrando que logo à frente o tempo estava estável. 

Chegamos à comunidade por volta do meio dia, sob uma chuva fina, subimos 

o escorregadio barranco do Rio Madeira e nos dirigimos à pousada Águia de Ouro, 

onde deixamos nossas bagagens e fomos almoçar no único restaurante que existe 

na comunidade, de nome “Delícias do Madeira”. O almoço foi delicioso, regado à 

boas conversas e às diretrizes do trabalho de campo. 

Foi definido que as mestrandas Márcia Moreira Barroso e Viviane Nery 

abririam as atividades do Seminário naquela noite, antes do jantar no restaurante. A 

primeira apresentação foi: “Espaço Vivido ou Espaço Vivenciado?”, da obra de 

Bollnow (2008). Neste momento, foram abordadas questões de vivência na 

comunidade, as novas espacialidades, as características do seringal expressas no 

modo de “ser e viver ribeirinho”. Percebemos que a perspectiva da Geografia 

Cultural está centrada nas subjetividades humanas, ou seja, no âmago do ser. 

Na abordagem “espaço vivido e espaço vivenciado” foi tratada a questão do 

tempo e espaço qualitativos, sendo enfatizado o momento de transição vivenciado 

na comunidade de Nazaré entre “o tradicional e o moderno”. Vemos em Bollnow 

(2008) que o tempo linear não existe, mas é pontuado no sentido angular: tanto o 

espaço vivido intenso e o espaço vivenciado, como os momentos ligados à 

subjetividade. Durante esses três dias de trabalho de campo a discussão e a 

reflexão sempre estiveram presentes. 

 

2.5.2 Amanhecer em Nazaré: “o despertar no campo” 

No segundo dia tivemos o seminário “O que é uma comunidade no 

entendimento da Geografia Cultural?”, apresentado pelos mestrandos: Cláudia 

Coimbra, Patrícia Marchi e Herbert Lins. A atividade foi realizada no restaurante, 

durante o período da manhã, e com a abordagem da temática vieram os seguintes 

questionamentos: 

a) existe uma comunidade ribeirinha em Nazaré? 

                                                 
14Conhecimento a partir da experiência direta no espaço, sem o suporte de mapas ou de 
equipamentos tecnológicos (CLAVAL, 2011). 
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b) como identificamos? 

c) quais são os indicadores que podemos trabalhar? 

d) que tipo de relação se constrói? 

e) que espacialidades estão sendo construídas? 

f) que comunidade encontramos em Claval (2011)? 

Destacamos que as indagações foram relevantes para nossa pesquisa por 

tratar de assuntos pertinentes que foram abordados ao longo do trabalho. O 

professor Josué, no fechamento do seminário, explanou sobre os tipos diversos de 

conhecimentos, cosmogonia e das estruturas de poder dos grupos sociais segundo 

a teoria de Marx Weber. Observamos que a estrutura de pensamento de cada 

momento obedece à lógica de seu tempo, do espaço e dos interesses ideológicos. 

No período da tarde nossas atividades foram voltadas para a observação dos 

aspectos do cotidiano da comunidade, ocasião que tivemos uma conversa informal 

com a diretora da “nova” Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco 

Desmoret Passos, inaugurada no dia 19 de março de 2013. Na oportunidade, ela 

relatou sua experiência de gestão escolar na área ribeirinha, a dificuldade de acesso 

e o alto custo do transporte, bem como os entraves para a permanência de 

professores com formação específica para atuar no ensino médio. Contudo, a 

direção busca alternativa e conta com o apoio da comunidade, por exemplo: na 

época estava sendo organizada pelos professores e pela comunidade a primeira 

formatura das turmas de ensino fundamental, com o apoio da maioria dos 

responsáveis pelos alunos na organização do evento. Assim, motiva-se o interesse 

pelos estudos e aumenta-se a autoestima de alunos e demais pessoas da 

comunidade. 

Na sequência, dirigimo-nos até a casa da dona Veneranda, uma das 

moradoras mais antigas da comunidade, onde fomos bem recebidos por ela e seu 

filho. Sentamos, alguns em cadeiras e outros no assoalho da casa, sendo a visita 

breve, pois nosso objetivo era ir até a escola estadual que fica, aproximadamente, a 

1.000 metros de distância deste local. 

Fomos, também, bem recepcionados na escola, ocasião em que o inspetor 

escolar nos mostrou o espaço físico da mesma, serviu-nos suco de maracujá e nos 

convidou a visitar a escola no período da cheia do Rio Madeira, pois, assim, 

poderíamos vivenciar as dificuldades de acesso à escola que os alunos enfrentam 

nesse período, já que o acesso só é possível por meio fluvial. 
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Retornamos para a pousada e, em conversa com o professor Josué, foi 

confirmada a apresentação do último seminário naquela noite, antes do jantar no 

restaurante, da mesma forma que ocorreu com os outros grupos. A temática do 

último seminário foi: a “cultura é capaz de humanizar os grupos sociais?” O que é 

cultura? Como inserir a cultura no modelo de desenvolvimento? Que reflexões 

podem fazer da relação cultura e tecnologia? A tecnologia pode destruir o conceito 

de comunidade? Quais tecnologias se encontrou em Nazaré? 

Todas as questões levantadas foram debatidas e houve interação do grupo, 

ocorrendo uma discussão muito produtiva, a qual foi seguida por um delicioso jantar 

de peixes regionais e galinha caipira, com sobremesa de doce de goiaba. 

Destacamos a interação que houve neste momento com o proprietário do 

restaurante, senhor Manoel: sua voz foi de suma importância, pois nos permitiu a 

interface entre teoria e conhecimentos práticos, sua fala transmitiu emoção quando 

falou da família, em especial, de um sobrinho que perdera nas águas do Madeira, de 

sua vivência na beira do Rio, relatando que a satisfação em receber e servir os 

visitantes vai além do retorno financeiro. Com voz tranquila, seu Manoel foi muito 

gentil e prestativo, e quis nos mostrar um vídeo da Festa da Melancia, o que não foi 

possível devido a problemas tecnológicos; contudo, mostrou-nos várias fotografias 

onde identificamos muitas pesquisadoras do GEPGÊNERO. 

 

2.5.3 Terceiro dia: o retorno do campo 

Saímos de Nazaré por volta das 08h30min, de voadeira, com destino à foz do 

rio Jamari, e foi tranquilo. Chegamos à terra firme por volta das 09h45min e ficamos 

alguns minutos em um bar; em seguida, percorremos de carro o mesmo percurso da 

vinda. 

Consideramos que este trabalho de campo atendeu satisfatoriamente os 

objetivos, possibilitando aos pesquisadores contato direto com a comunidade, onde 

foram observadas as nuances entre teoria e prática no modo de vida das pessoas 

que, de certa forma, vivem em uma cultura diferenciada. A disciplina Geografia 

Cultural possibilitou ampliar a visão geográfica e perceber como a comunidade é 

cheia de diversidades e peculiaridades. 

São diferentes elementos que aparecem na paisagem e marcantes, 

sobretudo, na área ribeirinha que só podem ser compreendidos por meio da 

compreensão, análise e trabalho de campo, obtidas, no caso, durante a disciplina 
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supracitada. O esforço de entender o espaço em sua totalidade, o que nos faz 

buscar ajuda nas diferentes áreas de estudo da geografia e, nesse sentido, a 

Geografia Cultural traz os subsídios necessários. O trabalho de campo, pela da ótica 

da Geografia Cultural, evidenciou as peculiaridades e as transformações que passa 

a comunidade ribeirinha. 

 

 

2.6 Campo de Observação do Programa Nacional de Documentação da 

Trabalhadora Rural – PNDTR na Comunidade de Nazaré 

 

Durante este trabalho de campo da disciplina Geografia Cultural observamos 

a exposição de vários panfletos e cartazes de mobilização do PNDTR que seria 

realizado na comunidade no final de semana e, a partir de então, planejamos o 

terceiro trabalho de campo da pesquisa. Saímos de Porto Velho na sexta-feira, dia 

13 de dezembro de 2013, às 14 horas, juntamente com a pesquisadora Kelyany, que 

neste período realizava o estágio obrigatório do curso de geografia no MDA, mais 

especificamente no PNDTR. Fomos no ônibus de linha cujo destino final é a foz do 

rio Jamari que fica em frente ao Distrito de São Carlos. A distância da cidade de 

Porto Velho até lá é de cerca de 150 km e, como a estrada não é pavimentada e na 

época as condições eram precárias (buracos e muita poeira), o percurso durou, 

aproximadamente, quatro horas. 

No transporte coletivo se encontrava uma diversidade de passageiros, dentre 

eles: moradores de sítios ao longo da estrada, ribeirinhos, garimpeiros, turistas e 

pesquisadores. Atravessamos o rio de voadeira e, na ocasião, observamos o pôr-do-

sol do Rio Madeira. Pernoitamos em São Carlos, na residência do senhor Raimundo, 

que se dispôs a nos conduzir de voadeira, logo cedo, ao nosso destino onde iniciaria 

o Mutirão do PNDTR, no período da manhã. No dia 14 de dezembro, um sábado 

ensolarado, chegamos a nossa área de pesquisa com o objetivo de observar a ação 

do Mutirão na área ribeirinha. Como eu já havia desenvolvido meu estágio de 

bacharelado em Geografia no PNDTR, conhecia a coordenadora do Programa e, ao 

chegar, conversei com ela sobre minha pesquisa de mestrado; desta maneira, ela se 

dispôs a ajudar permitindo o livre acesso para minhas observações. Sendo assim, 

foi “facilitado” e, com um olhar atento, curioso e pré-estabelecido, o foco da 

observação foi o atendimento do Ministério da Pesca e Aquicultura, cuja presença é 
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relevante na área ribeirinha visto que a atividade faz parte do modo de vida 

ribeirinho. 

A pesca artesanal é uma das atividades de subsistência mais desenvolvidas 

pelos ribeirinhos, sendo praticada de forma individual ou coletiva, contemplando a 

obtenção de alimento para a subsistência das famílias ribeirinhas e o excedente 

para a comercialização. É uma atividade baseada em simplicidade, cujos 

instrumentos de pesca são confeccionados por eles mesmos de modo artesanal, 

como redes e tarrafas trançadas de linha náilon e contam com auxílio de pequenas 

embarcações, que são as canoas geralmente sem motor. 

O defeso é um período de paralização temporária da pesca que tem o 

objetivo de proteger as espécies durante o período de reprodução das espécies, 

denominado de piracema. Dessa forma, o pescador artesanal que exerce suas 

atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica proibido de 

pescar durante a época de reprodução das espécies. O tempo de proibição da 

pesca é definido por legislação específica, momento em que os pescadores e as 

pescadoras artesanais recebem o Seguro-Desemprego ou Seguro-Defeso em 

parcelas mensais, na quantia de um salário mínimo, em número equivalente ao 

período de paralisação. 

Para o ribeirinho ter acesso ao beneficio é necessário seguir as normas 

genéricas que, na maioria das vezes, não condizem com a realidade e a 

compreensão de mundo específica dessa população. Os documentos e 

procedimentos definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), geralmente 

são distantes da realidade ribeirinha, o que traz importância às ações – como é o 

caso do PNDTR – que levam informações e possibilidades da aquisição da 

documentação civil básica. 

Contudo, são necessárias as descrições de algumas impressões no momento 

de emissão da Carteira de Pescador(a), das quais destacamos, como aspectos 

negativos: a priori, identificou-se o problema em relação a limitação de acesso à 

internet e observou-se que a linguagem técnica utilizada pela agente pública parece 

muito distante da realidade dos povos ribeirinhos, uma vez que, dentre outros 

fatores, a dificuldade de acesso não lhes permitiu uma educação formal de 

qualidade, sendo que a maioria possui somente o ensino fundamental incompleto. 

Abaixo segue o roteiro de perguntas dirigido aos ribeirinhos no momento da 

inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP: 
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1) para que serve o Defeso? 

2) quais os peixes proibidos para a pesca neste período? 

3) quantos centímetros deve medir o peixe? 

Perguntamos à servidora o porquê das perguntas e qual o critério de 

avaliação das respostas, e ela nos respondeu que se a pessoa não responder 

adequadamente, ela não era pescador(a). Tratando-se de uma comunidade 

“tradicional” que recentemente teve acesso à educação básica completa, 

entendemos que este critério não considera as peculiaridades locais. Outro 

agravante é que sendo aprovada a emissão da carteira, o(a) pescador(a) somente 

fará jus ao benefício no ano de 2016. 

De acordo com a portaria da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental, nº 280/2012, em seu artigo Art. 2º - Proibir a prática da pesca profissional 

e amadora durante o período do defeso, anualmente, no período de 15 de novembro 

a 15 de março do ano subsequente, em todos os rios e afluentes do Estado de 

Rondônia. São as espécies proibidas: Art. 3º - Fica proibida, no Rio Madeira, a 

captura de pescada (Plagioscionsquamosissimus), surubim 

(Pseudoplatystomafasciatum), caparari (Pseudoplatystomatigrinum), pirapitinga 

(Piaractusbrachy-pomus), jatuarana (Bryconspp), tambaqui 

(Colossomamacropomum) e as espécies dourada (Brachyplatystomarousseauxii) e 

filhote (Bra-chyplatystomafilamentosum), somente poderão ser capturados na calha 

do Rio Madeira, com tamanho superior a 65 cm, medido sem cabeça. Para o 

consumo: fica liberada a cota de 10 Kg (dez quilos) de peixe por dia, por família, 

para subsistência das comunidades ribeirinhas locais, e a cota de 5 Kg (cinco quilos) 

de peixe por dia, por família. 

Destacamos a importância desse trabalho de campo, pois participamos das 

atividades junto às instituições. Constatamos que ações, como o Mutirão do PNDTR, 

são necessárias para a comunidade, pois evitam o deslocamento dos ribeirinhos 

para a cidade em função das dificuldade de acesso e pela escassez de recursos 

financeiros, bem como sua mobilidade pela cidade. Em especial, o público feminino 

foi atendido com o cadastro do RGP, orientações do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), sobre o auxílio maternidade, auxílio-doença, entre outros. Ressalta-se 

que essa população não vive isolada, porém, em virtude do modo de vida 

diferenciado, são importantes ações que levem cidadania até o seu local de origem. 
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Após os três trabalhos de campo relatados, que foram realizados no segundo 

semestre de 2013, havíamos planejado um campo para o mês de janeiro de 2014 

para participar do Festejo de São Sebastião. Contudo, por questões da cheia 

histórica do Rio Madeira, o trabalho não foi realizado conforme planejado. 

Achamos pertinente o relato sobre a tentativa de um trabalho de campo que 

fizemos no período da cheia histórica do Rio Madeira, em 2014, ano em que o nível 

das águas bateu recordes históricos; conforme divulgado na mídia, foi a maior cheia 

registrada em pelo menos 100 anos. A cheia provocou danos às populações 

urbanas e ribeirinhas, desabrigando milhares de famílias, interditando estradas, 

isolando comunidades e promovendo o desabastecimento em várias cidades da 

região. 

Realizamos uma viagem para a área ribeirinha no início do mês de abril de 

2014. Saímos no barco recreio, do porto de embarque e desembarque que foi 

instalado provisoriamente na Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), 

eu juntamente com duas graduandas do curso de geografia: Rafaela e Yamara, as 

quais tinham o objetivo de realizar registro fotográfico do período da cheia histórica 

do Rio Madeira para uma disciplina do curso. Por outro lado, o objetivo de nossa 

dissertação, neste campo, era estabelecer algum contato com os moradores da 

comunidade de Nazaré. Seguimos viagem com o barco lotado e, no entanto, não 

identificamos nenhum morador de Nazaré. 

Destacamos que, além das pessoas a bordo, eram muitas mercadorias e 

água mineral transportadas. Parte delas eram donativos que haviam sido 

arrecadados através de campanhas solidárias realizadas na cidade de Porto Velho 

pela sociedade e por várias instituições para ajudar os desabrigados pela cheia. 

Depois de aproximadamente seis horas de viagem, deparamo-nos com a 

comunidade de Nazaré totalmente submersa pelas águas do Rio Madeira. Na 

entrada principal da comunidade estavam ancorados dois barcos que serviam de 

apoio para a equipe da Defesa Civil que prestava serviços aos ribeirinhos. Em um 

dos barcos estava dona Meire e o senhor Manoel e nosso contato com eles foi 

breve. Muito emocionada, dona Meire estava com os olhos cheios de lágrimas, pois 

eles são os proprietários do único restaurante que existia na comunidade e, como já 

trabalhavam no ramo de alimentação, estavam abrigados em um dos barcos 

trabalhando no preparo da alimentação das equipes que prestavam socorro aos 

ribeirinhos naquele momento. 
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O único ponto da comunidade de Nazaré que não ficou submerso pelas 

águas foi o espaço da Escola Estadual, e ali a Defesa Civil instalou várias barracas 

para abrigar os moradores de Nazaré atingidos pela cheia e que resistiram em 

permanecer no local. Não foi possível nosso acesso até a Escola, pois o “caminho” 

do igarapé Peixe Boi estava fechado em virtude da cheia que estava bem próxima a 

copa das árvores e, deste modo, somente embarcações de pequeno porte podiam 

navegar. Seguimos viagem no barco de linha que fez o trajeto até o Distrito de 

Demarcação, nas margens do Rio Machado, sendo que este distrito também foi 

atingido pela cheia. 

Abaixo, as imagens ilustram a realidade que as comunidades ribeirinhas 

passaram, em especial a comunidade de Nazaré – uma das mais afetadas com a 

cheia histórica do Rio Madeira em 2014. Utilizamos as imagens do site de notícias, 

pois, como mencionado, não tivemos acesso ao local. 

 

Imagem 01: Cheia histórica do Rio Madeira. Comunidade de Nazaré, Porto Velho, 

RO, 2014. 

 
Fonte: Disponível em: http://www.rondoniagora.com/. 

 

Destacamos que no ano de 2014 não houve Festa da Melancia nem outros 

eventos culturais ou festejos aos santos, que são marcantes na comunidade. Os 

danos matérias foram perdas de produções, animais, casas, móveis e até mesmo 

documentos pessoais. Com a cheia de, aproximadamente, três meses, a comunidade 

toda ficou submersa pelas águas. 

O período pós-cheia foi um momento de reconstrução dos aspectos físicos e, 

sobretudo, de afirmação da identidade cultural das comunidades ribeirinhas. Em 

continuidade, no próximo capítulo, faremos uma retrospectiva do contexto de criação 
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do PDSA e o surgimento das novas espacialidades advindas, com detalhes de 

algumas políticas públicas e as relações de gênero no novo contexto. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

O CONTEXTO DE IMPLANTAÇÃO DO PDSA 
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3.1 Assentamento Rural e as Políticas Públicas 

 

Historicamente, no Brasil, o contexto de criação de assentamentos rurais são 

resultados de lutas e pressões de trabalhadores rurais organizados, como exemplo o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)15. Em contexto diferenciado 

foi implantado o PDSA Nazaré e Boa Vitória com o novo modelo do II Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que vislumbrou um olhar diferenciado para a 

criação de novos assentamentos. Segundo o IBGE (2005, p. 56), a 

 
construção de indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil 
integra-se ao conjunto de esforços internacionais para concretização das 
ideias e princípios formulados na Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, 
no que diz respeito à relação entre meio ambiente, sociedade, 
desenvolvimento e informações para a tomada de decisões. 
 

O Grupo de Pesquisa multidisciplinar da Universidade Federal de Rondônia-

UNIR, por meio do “Projeto Beradão”, optou pelas comunidades Nazaré e Boa 

Vitória como ponto estratégico para efetivação de suas pesquisas e ações. De 

acordo com as publicações dos pesquisadores, em especial na obra intitulada “Nos 

Banzeiros do Rio: sustentabilidade e desenvolvimento em comunidades ribeirinhas 

da Amazônia” (2002), o Projeto do PDSA foi implantado a partir de um trabalho que 

foi desenvolvido com trabalhos de campo, seminários e palestras com as pessoas 

da comunidade. 

Desta forma, identificaram as dificuldades e as potencialidades da 

comunidade, sem perder de vista as peculiaridades dos habitantes locais. O 

professor Josué e demais professores que coordenavam as linhas de pesquisas 

fizeram diversos contatos com instituições. Assim, foi firmado convênio entre UNIR, 

IBAMA e INCRA para a criação do PDSA, com o objetivo de programar 

ações/projetos que pudessem subsidiar o desenvolvimento local, respeitando as 

peculiaridades dos seus habitantes. 

Por meio da Portaria INCRA/SR17-RO/nº 28, de 16 de julho de 2002, foi 

criado o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Nazaré e Boa Vitória, publicado no 

Diário Oficial da União, nº 151, Seção 1, Página 96, de 07 de agosto de 2002, 

                                                 
15Há 29 anos, em Cascavel (PR), centenas de trabalhadores rurais decidiram fundar um movimento 
social camponês, autônomo, que lutasse pela terra, pela Reforma Agrária e pelas transformações 
sociais necessárias para o nosso país. Disponível em: http://antigo.mst.org.br/node/7702. 
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Boletim de Serviço do INCRA/nº 32, de 12 de agosto de 2002: 

INCRA/IBAMA/UNIR/COMUNIDADE RIBEIRINHA. 

De acordo com Serra (2005), um exemplo de “descuido” com essa população 

é o caso do INCRA sempre estar voltado ao projeto maior de reforma agrária do 

país, visando, sobretudo, o fomento da agricultura familiar. Numa tentativa de 

regularização fundiária, na tentativa de sanar essas lacunas, vemos a criação do 

PDSA. 

O PDSA Nazaré e Boa Vitória foi criado no novo contexto de modelos de 

assentamentos, que seguiram as diretrizes do II Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA), com respeito às especificidades do local e a busca de alternativas para o 

desenvolvimento sustentável da população tradicional, que mantém uma estratégia 

de sobrevivência com a floresta. Ao longo do tempo, essas populações constituíram 

um modo de vida peculiar, com o apego ao lugar e condicionamento da produção 

agrícola intrínseco à sazonalidade, como o extrativismo e a coleta dos recursos 

naturais, principalmente nas questões de uso e ocupação do solo, respeitando-os 

como fonte de sobrevivência. 

Ainda considerando o II-PNRA, que têm suas ações efetivadas pelo INCRA e 

desenvolvidas por meio de projetos produtivos que valorizem as potencialidades 

locais e as especificidades de cada bioma, com o compromisso de preservação do 

meio ambiente. Isso consiste numa estratégia conjunta de produção e 

comercialização, com novas possibilidades econômicas para os assentamentos e 

para a integração na dinâmica de desenvolvimento socioeconômico. 

O II PNRA é, portanto, tradutor de uma visão ampliada de reforma agrária, 

que reconhece a diversidade de segmentos sociais no meio rural, prevendo ações 

de promoção da igualdade de gênero, de garantia dos direitos das comunidades 

tradicionais e ações voltadas para as populações ribeirinhas que são atingidas por 

barragens e grandes obras de infraestrutura. Em nossa pesquisa, destacamos que a 

população estudada sofre as consequências dos impactos negativos gerados pela 

implantação dos empreendimentos hidrelétricos do complexo do Rio Madeira, entre 

eles a diminuição do potencial pesqueiro da localidade que, além de fonte de 

subsistência dessa comunidade, é uma importante atividade de lazer, em especial 

para as mulheres e crianças. 
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3.2 A Mulher Rural na Luta por seus Direitos 

 

A mulher que ocupa o espaço rural, de modo geral, e, em especial, a mulher 

ribeirinha passou por um longo espaço temporal alijada dos direitos de cidadania, 

mesmo sendo pescadoras artesanais, agricultoras e responsáveis pelos afazeres 

domésticos, bem como contribuintes da economia familiar e do próprio país. No 

Brasil, de acordo com Butto e Hora (2008), são quase 15 milhões de trabalhadoras 

rurais, muitas delas sem acesso à cidadania, saúde, educação e sem o devido 

reconhecimento de sua condição como agricultora familiar, trabalhadora rural, 

quilombola, ribeirinha ou camponesa. 

A partir da implantação das primeiras políticas públicas com perspectiva de 

gênero, no final da década de 1980 e início dos anos 1990, as mulheres tiveram 

acesso a inúmeros direitos que antes lhes eram negados. Isso por força dos 

movimentos feministas que emergiram nos anos 1960, os quais traziam para o 

centro do debate o papel e o lugar da mulher na sociedade. 

Historicamente, as mulheres não eram reconhecidas pelo Estado e nem pela 

sociedade como sujeitos de direito, sendo as políticas públicas destinadas à família 

de uma forma geral. O Movimento Feminista se originou no meio urbano, contudo 

refletiu e influenciou a luta das mulheres rurais, originando movimentos e entidades 

feministas e, desta forma, contribuindo para a emancipação das mulheres do campo. 

Assim, teve desdobramento em lutas como: a libertação feminina, a 

sindicalização, a documentação, os direitos previdenciários (salário maternidade, 

aposentadoria, etc.) e a participação política. Com este processo, surge a 

necessidade de articulação política entre os movimentos mistos do campo como 

ocorre com a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, que reúne 

mulheres dos movimentos: movimentos autônomos, Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Pastoral da 

Juventude Rural (PJR) e Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB). 

Recentemente, houve mudanças em relação à criação de políticas públicas 

com ações efetivamente voltadas às mulheres que residem em áreas de 

assentamentos rurais. Dentre as conquistas, destacam-se o direito à titulação 

conjunta do lote e ao salário maternidade. 

Para o pleno acesso às políticas públicas é necessária a documentação civil, 

fator que dificulta para as mulheres rurais, em especial para as ribeirinhas, a 
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acessarem as referidas políticas diante das dificuldades de deslocamento, estadia e 

locomoção na cidade, pois, para se emitir quaisquer tipos documentos, exigem-se 

prazos e outros procedimentos burocráticos. Em virtude dessas condições, muitas 

mulheres ribeirinhas não possuem a documentação civil básica. 

O Plano Nacional de Políticas para as Trabalhadoras Rurais foi criado em 

parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM). As políticas 

direcionadas às mulheres rurais estão sendo efetivadas e, um exemplo dessa ação, 

é o mutirão itinerante do PNDTR, que assegura o acesso à documentação civil 

básica e trabalhista para as mulheres em seu local de origem, possibilitando às 

trabalhadoras rurais o acesso às políticas. 

No caso específico das trabalhadoras rurais ribeirinhas, o Registro de 

Pescadora é considerado um avanço importante, pois no período da piracema tem a 

renda familiar garantida pelo Seguro Defeso. Outra garantia, também relevante para 

as trabalhadoras rurais, é o direito à titulação da terra, que foi ampliado através do 

INCRA, assegurando e estimulando a integração das mulheres na gestão 

econômica dos assentamentos. 

 

 

3.3 Movimento de Mulheres que Emergiu no Campo 

 

“Essas feridas da vida Margarida” Vidal Farias 

 

Ao tratar das questões de luta das mulheres, trouxemos para nossas análises 

o movimento de trabalhadoras rurais, intitulado “Marcha das Margaridas”. 

Ressaltamos que o movimento foi criado na região Nordeste e que recebeu este 

nome em homenagem à agricultora e sindicalista Margarida Alves, que foi 

assassinada no ano de 1983, ocasião em que lutava e defendia os direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais. Entendemos que a luta das mulheres rurais 

perpassa divisões regionais e faz parte do contexto histórico do país, inclusive da 

Amazônia. 

A marcha tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho das mulheres no 

campo, com vistas ao reconhecimento social e político e à cidadania plena. 

Promoveu importantes conquistas para as agricultoras familiares, pois foi por meio 

deste movimento que o Governo Federal, através da Portaria 981/2003 do INCRA, 
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estabeleceu a obrigatoriedade da titulação conjunta. Ressalta-se que esta ação já 

havia sido prevista pela Constituição Federal de 1988, porém não havia nenhum 

instrumento que a tornasse legal. Citamos, abaixo, alguns eixos considerados 

norteadores para as demais políticas públicas para as mulheres rurais: 

· Criação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora 

Rural – PNDMTR; 

· Edição da Instrução Normativa 38, de 13 de março de 2007/INCRA, normas 

para efetivar o direito das trabalhadoras rurais ao Programa Nacional de 

Reforma Agrária, dentre elas a prioridade às mulheres chefes de família; 

· Criação do crédito instalação, construção ou reforma de residências para 

mulheres assentadas; 

· Criação do Programa de Apoio à Organização Produtiva das Mulheres; 

· Manutenção da aposentadoria das mulheres aos 55 anos, representação na 

Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades do Ministério do Trabalho; 

· Criação da Coordenadoria de Educação do Campo, no MEC; e, 

· Elaboração e inserção de diretrizes na Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência, voltadas para o atendimento e defesa das mulheres rurais. 

 

No ano de 2011, a Marcha das Margaridas reuniu cerca de 70 mil mulheres 

na cidade de Brasília. As reivindicações giraram em torno de trabalho, emprego, 

segurança, alimentação, participação política, saúde, educação, violência e outras 

mais, sendo que a lista ultrapassava 150 reivindicações. Na ocasião, o então 

ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, alegou que as mulheres 

passariam a ter participação garantida no programa de aquisição de alimentos do 

Governo Federal. 

No período de 29 a 31 de outubro de 2012, aconteceu em Brasília a 5° 

Plenária Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, a qual teve como objetivo 

reunir mulheres de todo país para discutir estratégias de avanço das políticas 

públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras rurais. Do Estado de Rondônia 

seguiram 13 representantes para o evento e os resultados destes encontros 

fortalecem a luta das mulheres rurais e favorecem a ampliação das políticas. 
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3.4 Mulheres Ribeirinhas em “Movimento” 

 

Durante a 6ª edição da Festa da Melancia, em 2012, no campo de futebol – 

lugar em que acontece todo o evento encontramos uma barraca com a denominação 

“Movimento de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira”, onde estavam 

sendo comercializados artesanatos, pães e diversos doces derivados da melancia. 

Foi neste ano que as mulheres ribeirinhas se organizaram em “movimento” e, 

pela primeira vez, mobilizaram-se para comercializar seus produtos durante o 

evento. Segundo relato da líder do movimento, a organização se deu a partir do 

plano de compensação socioambiental das empresas responsáveis pelo 

empreendimento da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, com a finalidade de 

promover a autonomia das mulheres ribeirinhas. 

Desta forma, as mulheres ribeirinhas têm se despertado para buscar 

notoriedade no espaço em que vivem, e de se manifestar como capazes de aliar 

suas atividades relacionadas aos afazeres domésticos com as atividades produtivas 

que lhes geram renda e a luta social. 

 

Imagem 02: Mulheres em movimento, comunidade de Nazaré. 

 
Fonte: Acervo próprio, 2012. 

 

Relatos de algumas mulheres participantes do movimento, e que são 

assentadas do PDSA, enfatizaram que mesmo possuindo caraterísticas 

reivindicativas e formativas, o objetivo é melhorar as condições de vida, de trabalho 

e de oportunidades. Com vistas à inclusão política, social e econômica das 

comunidades ribeirinhas de modo geral, e, em especial, para as mulheres, a 
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efetivação das políticas públicas do PDSA foi considerada com as peculiaridades 

das pessoas e do lugar. 

A 7ª Festa da Melancia foi um marco para as mulheres ribeirinhas, pois elas 

subverteram o espaço do evento que as condicionava somente às funções do 

âmbito privado, ou seja, as atividades ligadas à extensão do espaço doméstico. 

Neste sentido, através da representante do grupo, elas tiveram voz apresentando às 

autoridades presentes no evento uma pauta de reivindicações acerca dos seus 

direitos de cidadãs. 

 

Imagem 03: A voz da mulher na 7ª Festa da Melancia, comunidade de Nazaré, Porto 

Velho/RO. 

 
                          Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 

As mulheres ribeirinhas pertencem a um grupo social que, historicamente, foi 

discriminado principalmente em virtude do seu modo de vida diferenciado e com 

características próprias. Desta forma, elas se autodenominam como 

agroextrativistas, chefes de família, pescadoras artesanais, descendentes de 

indígenas e nordestinos, que constituem o espaço rural ribeirinho. De acordo com os 

apontamentos de Silva (2009), a concepção da construção social que transforma 

fêmeas e machos humanos em homens e mulheres, considera os gêneros 

masculino e feminino condicionando aos papéis a serem desempenhados 

socialmente. 

Neste contexto, o conceito de gênero se contrapõe às construções sociais e 

culturais das diferenças biológicas, enfatizando que a hierarquização tem caráter 

relacional. Então, as discussões no tocante às relações sociais de gênero já 

permeiam o espaço rural ribeirinho expresso no movimento de mulheres, de modo 
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que possibilitaram identificar o anseio pela equidade de gênero no aspecto sócio-

espacial do local e, desta maneira, as mulheres buscam a garantia dos seus direitos 

de cidadania. Quando questionadas sobre a importância delas em participar deste 

espaço, obtivemos as seguintes respostas: 

 
“Participo para unir força, para resolver os problemas de comunidade” 
(Maria Paula, 36 anos, assentada, reside na comunidade de Nazaré). 
 
“Para benfeitorias da comunidade” (Lurdes, 40 anos, assentada, reside na 
comunidade de Nazaré). 
 
“Benefícios coletivos” (Alzira, 34 anos, assentada, reside na comunidade de 
Nazaré). 
 
“Melhorar a vida do produtor” (Ariana, 37 anos, assentada, reside na 
comunidade de Nazaré). 
 
“Espero melhorias através de projetos” (Cátia, 36 anos, assentada, reside 
na comunidade de Boa Vitória). 
 
“Fortalecer o movimento” (Regina, 49 anos, assentada, reside na 
comunidade de Nazaré). 
 

Em conformidade com o que foi expresso nos relatos, não se trata do olhar de 

“fora”, pois o movimento emergiu de “dentro” e é direcionado para as políticas 

públicas, sobretudo as que se referem ao “anseio” das mulheres na busca do 

reconhecimento e valorização da sua força de trabalho. Aponta, ainda, que somente 

será possível igualdade entre mulheres e homens quando elas conquistarem a 

autonomia econômica, ou seja, quando as mulheres tiverem renda própria sem 

depender dos seus companheiros. 

A autonomia financeira possibilita que façam suas escolhas e, principalmente, 

a liberdade para administrar sua renda da maneira mais conveniente, com o 

reconhecimento de suas potencialidades. Esse é um cenário propício para o 

engajamento das mulheres na luta social e, a partir de então, pode-se vislumbrar a 

ascensão aos cargos com representatividade política na comunidade, principalmente 

na AMPAN que, ao longo de sua existência, nunca teve um presidente do sexo 

feminino. Ressalta-se, no entanto, que o único cargo ocupado por uma mulher foi o 

de secretária, o que, para os homens, é visto como uma extensão das funções do 

lar, como “o servir e o cuidar”, sendo para elas uma oportunidade de “subversão”. 
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3.5 Uma Política Especial para os Agricultores Familiares dando Foco Central 

para as Mulheres 

 

Nos anos de 1994/1996, o INCRA, em parceria com a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), realizou um estudo que 

propunha vários instrumentos de política destinados à agricultura familiar. De acordo 

com Ortega (2008), a referência de agricultura familiar está caracterizada na base 

produtiva com os seguintes aspectos: 

 

 
Fonte: Ortega (2008). Organizado e adaptado por Alencar, 2015. 

 

Ao levarmos em consideração os aspectos acima mencionados, em 28 de 

junho de 1996, mediante o decreto nº 1.946, foi criado o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), com o objetivo de promover o 

“desenvolvimento sustentável” dos agricultores familiares, para fomentar a 

capacidade produtiva e, consequentemente, aumentar a renda familiar. Os recursos 

disponibilizados por intermédio do PRONAF são provenientes de quatro fontes 

controladas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR): Banco Central, Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundos Constitucionais e Recursos do Tesouro 

Nacional. 

Constituído o PRONAF, estabeleceram-se três linhas principais de 

financiamento: capacitação, infraestrutura e serviços de crédito. A designação dos 

recursos para as duas primeiras linhas são orientadas pelos Planos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, sendo que os recursos são para as 

comunidades rurais, contudo individualizados para cada família. 

Propriedade 

Agrícola 

Indivíduos, laços 

de sangue ou 

casamento 

Destinação 

majoritária do 

tempo de 

trabalho 
propriedade 

familiar dos 

meios de 

produção 
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Desde a criação do PRONAF, no governo Fernando Henrique Cardoso, até o 

início do Governo Lula, o volume de recursos esteve estabilizado em torno de R$ 2 

bilhões. No entanto, observa-se o constante crescimento das linhas de créditos, 

conforme o Quadro 01, abaixo: 

 

Quadro 01: Linhas de crédito PRONAF 

 
PRONAF Grupo A 

 

É o primeiro crédito para os assentados da reforma 
agrária, sendo destinado à estruturação de suas 
unidades produtivas. 

 
 

PRONAF Grupo B 
 

É a linha de microcrédito criada para combater a 
pobreza rural. Os recursos de investimento são 
destinados a agricultores com renda familiar anual 
bruta de até R$ 2 mil para financiar qualquer atividade 
geradora de renda. 

 
PRONAF Grupo C 

 

Beneficia, com crédito de custeio e de investimento, os 
agricultores com renda familiar anual bruta superior a 
R$ 2 mil e inferior a R$14 mil. 

 
PRONAF Grupo A/C 

 

É o primeiro crédito de custeio para as famílias 
assentadas de reforma agrária que já receberam 
financiamento do Grupo A. 

 
PRONAF Grupo D 

 

Beneficia, com crédito de custeio e de investimento, os 
agricultores com renda familiar anual bruta superior a 
R$ 14 mil e inferior a R$ 40 mil. 

 
Grupo E 

(Proger Familiar Rural) 
 

Abrange os agricultores com renda familiar anual bruta 
entre R$ 40 mil e R$ 60 mil, que passaram a ter direito 
a linhas de crédito para o financiamento e custeio da 
produção. 

Fonte: Ortega (2008). Adaptado por Alencar, 2015. 
 

Observamos que as linhas de crédito do PRONAF são postas de forma 

genérica para atender os seguimentos da agricultura familiar de maneira ampla. 

Contudo, existem linhas específicas para os agricultores familiares em situação de 

vulnerabilidade social, os denominados grupos especiais de acordo com o Quadro 

02. 
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Quadro 02: Linhas específicas do PRONAF. 

 
 

PRONAF Alimentos 

Crédito especial para estimular a produção de cinco 
alimentos básicos da mesa dos brasileiros: arroz, 
feijão, mandioca, milho e trigo. Os agricultores terão 
50% a mais de crédito, em relação à safra anterior, 
para a produção dessas culturas. 

 
PRONAF Semi-Árido 

Crédito especial para os agricultores da região semi-
árida. Os agricultores terão recursos específicos para a 
construção de obras hídricas como cisternas e 
irrigação. 

 
PRONAF Mulher 

As mulheres agricultoras poderão acessar crédito de 
até 50% superior aos dos financiamentos dos grupos C 
e D para viabilizar seus projetos no campo. 

 
 

PRONAF Jovem Rural 

Os jovens que estiverem cursando o último ano em 
escolas técnicas agrícolas de nível médio, com idade 
entre 16 e 25 anos, poderão acessar crédito daté 50% 
superior aos dos financiamentos de investimentos dos 
grupos C e D. 

 
PRONAF Pesca 

Linha de investimentos para pescadores artesanais 
com renda familiar anual bruta de até R$ 40 mil. Tem 
como objetivo oferecer aos pescadores recursos para 
modernizar e ampliar suas atividades produtivas. 

 
PRONAF Floresta 

 

Estimula o plantio de espécies florestais, apoiando os 
agricultores familiares na implementação de projetos 
de manejo sustentável de uso múltiplo, reflorestamento 
e sistemas agroflorestais. 

 
 

PRONAF Agroecologia 

Incentivará projetos, seja para a produção 
agroecológica ou para a transição rumo a uma 
agricultura sustentável. Mediante essa linha, o governo 
pretende estimular o adequado manejo dos recursos 
naturais, agregando renda e qualidade de vida aos 
agricultores familiares. 

PRONAF 
Pecuária Familiar 

Crédito para aquisição de animais destinados à 
pecuária de corte (bovinos, caprinos e ovinos), outra 
importante fonte de renda para a agricultura familiar.  

PRONAF 
Turismo da Agricultura 

Familiar 

Os agricultores familiares terão mais recursos para 
desenvolver projetos de turismo rural em suas 
propriedades, como pousadas, restaurantes e cafés 
coloniais, por exemplo. 

PRONAF 
Máquinas e Equipamentos 

Crédito para os agricultores familiares modernizarem 
suas propriedades, melhorando a produção e a 
produtividade. 

Fonte: Ortega (2008). Adaptado por Alencar, 2015. 
 

É importante destacar que algumas dessas linhas específicas do PRONAF 

vão ao encontro da política do Programa Fome Zero, criado pelo Governo Federal 

no ano de 2003. Nesse sentido, é valido ressaltar que, além das Políticas de 
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Financiamento, fazem-se necessários outros modelos de políticas públicas voltadas 

especificamente para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade no 

meio rural. 

Deste modo, a questão é onde está a saída para o desenvolvimento de uma 

agricultura que não vise o mercado, visto que a agricultura familiar está sempre 

atrelada às questões do mercado consumidor e em condições de inferioridade 

(MANÇANO, 2014). É imprescindível à criação de políticas públicas emancipadoras, 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que é uma política que tem 

avançado muito junto às comunidades camponesas. Criado em 2003, o PAA é uma 

ação do Governo Federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da 

pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. 

Este programa está sendo executado nas regiões rurais ribeirinhas com 

auxílio da EMATER. Na ocasião do nosso trabalho de campo, no mês de dezembro 

de 2013, participamos de uma reunião com a equipe responsável por sua 

implantação na comunidade. O PAA destina-se a comprar a produção do agricultor 

familiar, sendo o público-alvo do Programa em Nazaré os produtores assentados do 

PDSA. Os produtos são destinados às escolas para a preparação da merenda 

escolar e, no Baixo Madeira, são 15 escolas atendidas pelo PAA, cujos principais 

objetivos são escoar a produção, diminuir a insegurança alimentar e incentivar a 

produção. 

Para participar deste programa, é exigida a Declaração de Aptidão Pronaf 

(DAP). Eis, então, um entrave para a efetivação do PAA, qual seja: a falta de 

esclarecimento quanto aos procedimentos burocráticos, uma vez que para os 

assentados quem emite a DAP é o INCRA, e para os produtores não assentados é a 

EMATER. O governo compra de cada família, no máximo, R$ 4.500,00 por ano. 

Atualmente, a comunidade recebeu recursos do Governo Federal e Estadual 

para implantação de uma agroindústria e, desse modo, novas espacialidades irão se 

estabelecer no espaço ribeirinho. Contudo, existem os entraves das exigências nos 

quesitos de higiene no local da produção e rotulagem com o valor nutricional para 

comercializar os produtos. 

Nesta fase, o programa esbarra nas dificuldades vivenciadas pelos ribeirinhos 

por anos de descaso e falta de planejamento, pois a comunidade não conta com 

nenhum sistema de tratamento de água ou coleta de resíduos sólidos. As casas são 

abastecidas por meio de poços amazônicos ou com a água do próprio rio, sem 
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nenhum tipo de tratamento, comprometendo, assim, a qualidade de vida das 

pessoas que ali residem. Configura-se, portanto, como um entrave significativo para 

o desenvolvimento local em diversos aspectos. 

O programa se utiliza de mecanismos de comercialização que favorecem a 

aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, 

estimulando os processos de agregação de valor à produção. Parte dos alimentos é 

adquirida pelo governo diretamente dos agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades 

tradicionais, para a formação de estoques estratégicos e distribuição à população 

em maior vulnerabilidade social. 

 

Imagem 04: Exposição do PAA, na 7ª Festa da Melancia, comunidade de Nazaré, 

Porto Velho/RO. 2013. 

 
                                   Fonte: Acervo próprio, 2013. 

 
O Programa de Assistência Técnica e Sócio Ambiental (ATES), desde o ano 

de 2008, trabalha articulado com o Programa de Organização Produtiva de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária. Especificamente 

na comunidade de Nazaré, o ATES foi fundamental, pois capacitou os produtores 

rurais, em especial as mulheres, para agregar valor à melancia, com cursos de 

produção de bolos, doces variados e até licores. 

No capítulo seguinte, daremos ênfase às questões levantas por meio do 

nosso instrumento de coleta de dados, sendo detalhados os dados quantitativos de 

nossa pesquisa, sem perder de vista as questões subjetivas dos sujeitos de nosso 

estudo. 

  



83 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

POSSIBILIDADES E POTENCIALIDADES DO ESPAÇO RIBEIRINHO EM 

“TRANSIÇÃO” 
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O espaço ribeirinho, atualmente, passa por um período de transição entre o 

“tradicional” e o “moderno”. Contudo, mostram-se presentes em seus moradores o 

elo com o rio e com a floresta, da mesma forma com os aspectos imateriais, a 

exemplo das narrativas míticas que resistem à “modernidade” e se fazem presentes 

no cotidiano da comunidade. Diante deste contexto, trouxemos para as nossas 

análises e discussões os dados obtidos com a aplicação dos 53 questionários 

socioeconômicos que foram direcionados aos titulares de lote do PDSA. 

Ressaltamos que, além dos dados quantitativos, foram considerados valores 

subjetivos dos sujeitos. 

 

 
Fonte: Banco de Dados-GEPGÊNERO 2010/2012. Organizado por Alencar, 2015. 

 

Entre os titulares dos lotes foi identificado que o papel de “chefe da família” é 

representado pela figura masculina, com a responsabilidade pelas principais 

decisões referentes ao lote, como: o plantio, os modos de produção e a destinação 

dos produtos excedentes. Neste contexto, houve relatos de duas mulheres de que 

as decisões referentes aos benefícios de seus lotes são tomadas, em sua maioria, 

pelo casal, porém, não especificaram quais. 

Observamos que o trabalho da mulher ribeirinha na roça não é considerado 

como trabalho por seus companheiros, que os classificam apenas como “ajuda”. As 

atividades das mulheres ocorrem, geralmente, em dupla ou tripla jornada, pois além 

do trabalho na lavoura há, também, os afazeres domésticos como cuidar da casa, 

dos filhos, de criações de animais domésticos e do cultivo de fruteiras e hortaliças. 

Estas atividades são socialmente atribuídas quase que exclusivamente ao sexo 

Sexo e Titulação 

79% 

21% 

MASCULINO FEMININO 
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feminino e invisibilizados no espaço privado (casa) pela comunidade, por seus 

companheiros e até mesmo por elas. 

A divisão do trabalho ocorre por meio natural, ou seja, por idade, por força e 

por sexo. Identificou-se o casamento como instituição privada que tem um papel 

importante no tocante às formas de produção e de organização do espaço social. 

 

 
Fonte: Banco de Dados-GEPGÊNERO 2010/2012. Organizado por Alencar, 2015. 

 

Constatou-se que a maioria dos assentados é casada, o que corrobora com o 

papel do masculino conforme exposto no gráfico anterior. Observou-se que a 

permanência de homens e mulheres jovens na comunidade está quase sempre 

associada ao estado civil, visto que os jovens que não contraem o matrimônio 

acabam migrando para a cidade, sendo, na maioria das vezes, o destino Porto 

Velho, em busca de outras oportunidades e melhorias da qualidade de vida. 

Foi constatado que a maioria dos casais é formada por pessoas idosas. Em 

virtude da idade que não lhes propicia o mesmo vigor físico que os jovens, sua 

produtividade na lavoura geralmente prioriza o autoconsumo familiar e somente os 

excedentes da produção são destinados à comercialização. 

A exceção é a produção da melancia na várzea, cuja produção é destinada 

quase que exclusivamente para a comercialização, abastecendo, principalmente, as 

cidades de Manaus-AM e Porto Velho-RO, o que corrobora com a transição para um 

novo modo de produção ribeirinho. 

Tradicionalmente, as famílias ribeirinhas constituíam-se com grande número 

de filhos. Contudo, foi observado durante a pesquisa que está ocorrendo uma 

mudança de comportamento e fecundidade, em virtude das informações advindas 

das tecnologias, das políticas públicas e, sobretudo, das novas demandas 
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socioeconômicas que se fazem presentes no espaço ribeirinho com maior 

frequência. 

 

 
Fonte: Banco de Dados-GEPGÊNERO 2010/2012. Organizado por Alencar, 2015. 

 

Foi identificado que o menor número de filhos para os casais jovens, que 

significa novas espacialidades que ocorrem principalmente em virtude do acesso às 

informações do planejamento familiar e dos métodos contraceptivos. Segundo 

Rossini (2006), a fecundidade, enquanto capacidade reprodutiva da população, 

comportamento reprodutivo de mulheres e casais, deve ser analisada do ponto de 

vista da classe social. 

Diante desta configuração, ocorrem modificações nos modos de organização 

sócio-espacial com as novas espacialidades da produção e da lavoura, visto que 

poucos filhos acarretam pouca mão-de-obra para o trabalho na área ribeirinha. 

Assim também para os afazeres domésticos há, consequentemente, uma 

sobrecarga dos trabalhos para as mulheres ribeirinhas. 

Para essas mulheres, além dos afazeres domésticos, existem aqueles da 

várzea. Na época da vazante, tem que subir e descer os barrancos íngremes do rio 

diariamente e participam da produção artesanal de farinha de mandioca e da pesca 

artesanal, mesmo diante de limitações em função das especificidades físicas do 

hábitat ribeirinho. As mulheres ribeirinhas demonstram o sonho da ascensão social 

por meio da educação, pois algumas delas cursam o Projeto Ribeirinho que tem 

como finalidade a conclusão do ensino fundamental II. 

Os ribeirinhos passaram por um longo período que ficaram às margens não 

somente do rio, mas também da educação. No entanto, o cenário vem se 

modificando por meio das políticas, a exemplo do Projeto Ribeirinho da Prefeitura do 
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Município de Porto Velho, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), com a 

inauguração da Escola Estadual, no ano de 2013, que oferecerá aos alunos todo o 

ensino médio. 

 

 
Fonte: Banco de Dados-GEPGÊNERO 2010/2012. Organizado por Alencar, 2015. 

 

Os jovens do sexo masculino, em sua maioria, permanecem na comunidade e 

reproduzem o mesmo ciclo de vida de seus pais. As moças quando não contraem o 

matrimônio com pouca idade, migram para a cidade e, na maioria das vezes, ficam 

morando em casas de parentes ou conhecidos. Porém, frequentemente sem 

condições financeiras para dar continuidade aos estudos, acabam se submetendo 

ao trabalho de empregada doméstica. 

O Projeto Ribeirinho foi implantado pela SEMED no ano de 2005, cujo 

objetivo é justamente oferecer o ensino fundamental I e II, sendo que as aulas foram 

iniciadas com 167 alunos nas escolas: Francisco Braga, no Lago do Cuniã; Floriano 

Peixoto, no Distrito de Nazaré; Castro Alves, em Santa Catarina; Aquiles Chaves 

Paraguassu, em Papagaios e na João de Barros Gouveia, no Distrito de 

Demarcação. 

Atualmente, o projeto atende 300 alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental II nestas comunidades. O método aplicado é a Pedagogia de 

Alternância – os alunos participam de 15 dias de aulas presenciais e 15 dias 

desenvolvendo parte da sua aprendizagem em conjunto com os familiares e a 

comunidade. 

A Escola Estadual que objetiva oferecer a finalização da educação básica foi 

inaugurada em 2013, vindo a agregar novos significados e perspectivas para os 

jovens e para toda a comunidade de Nazaré, assim como das outras comunidades 
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adjacentes, uma vez que possui boa estrutura física para atender a demanda 

regional. 

 

 

4.1 Religiosidade Ribeirinha 

 

Tradicionalmente, as práticas religiosas das comunidades ribeirinhas são 

predominantemente católicas e expressas, mais especificamente, nos momentos de 

festejos onde as comunidades ao longo dos rios se reúnem para festejar os santos 

padroeiros de cada localidade. Em Nazaré e Boa Vitória ocorrem os festejos da 

padroeira Nossa Senhora de Nazaré, São Sebastião, São Pedro e São Francisco, 

respectivamente. 

 

 
Fonte: Banco de Dados-GEPGÊNERO 2010/2012. Organizado por Alencar, 2015. 

 

As comunidades contam, atualmente, com três igrejas católicas: a de Nossa 

Senhora de Nazaré, a de São Sebastião e a de São Francisco, em Boa Vitória. O 

aspecto religioso se confunde com o cultural, e o próprio nome da comunidade 

configura tal situação, pois o nome da localidade faz alusão à Santa Padroeira do 

lugar: Nossa Senhora de Nazaré. 

Os eventos religiosos realizados pela igreja católica são de grande 

importância para a comunidade ribeirinha que, mesmo sem a presença permanente 

de um sacerdote, tem no festejar os dias dos santos uma forma de integração social 

e de lazer. O que chamou a atenção na ocasião de um festejo foi o erguimento de 

um mastro com uma variedade de frutos regionais, entre eles cana-de-açúcar, 

mamão, coco, banana verde e pupunha que, de certa forma, simbolizam a produção 
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da lavoura e a solidariedade entre os membros da comunidade; na derrubada do 

mastro, cada pessoa levou um dos frutos. Durante o festejo houve missa, novenas e 

procissão. 

Contudo, emergem com muita força as igrejas pentecostais na comunidade 

que, atualmente, abriga quatro igrejas: duas da Assembleia de Deus, uma 

Adventista do Sétimo Dia, em Nazaré, e outra da Assembleia de Deus, em Boa 

Vitória. 

As instalações de igrejas evangélicas na comunidade, de acordo com relatos 

de moradores, contribuíram, em parte, para a perda da cultura e da tradição religiosa 

da comunidade ribeirinha, pois ocorreram divergências entre amigos e familiares, 

bem como a quebra de laços e tradições típicas do catolicismo, como o compadrio 

que se caracteriza em ajuda mútua entre as pessoas da comunidade. Estabelecem-

se, então, conflitos nas relações sociais com a quebra de confiança que interfere nas 

formas de produção e, sobretudo, nas formas de organização social. 

Conforme constatado, a predominância da religião católica corrobora com a 

discriminação sofrida por uma assentada por parte de seus parentes em virtude da 

mudança da religião católica para a evangélica. Outro fato relatado por uma 

assentada foi a discriminação sofrida por ocupar um cargo de direção no posto de 

saúde local, em virtude de seu baixo nível de escolaridade. 

Foi desta forma que se identificou o espaço vivido da comunidade ribeirinha 

de Nazaré e Boa Vitória, um espaço geográfico com marcante presença dos laços 

afetivos presentes no imaginário. Repassado culturalmente e presente no modo de 

vida de cada morador, é com a força desses pensamentos que a cultura adquire 

características peculiares, expressas nos modos de vida da comunidade. Conforme 

evidenciado nos relatos quando questionados sobre: “como é morar na 

comunidade?” 

 
“Gosto de morar aqui pela tranquilidade, e por ter nascido aqui, meu pai e 
minha mãe são sepultados aqui” (Rosário, 49 anos, assentada, residente na 
comunidade de Nazaré). 
 
“O problema era o estudo dos filhos, mas agora com a escola do Estado vai 
melhorar” (Lúcia, 26 anos, assentada, residente na comunidade de Boa 
Vitória). 
 
“Já tentei sair daqui mais voltei. A cidade não é pra mim, gosto do mato, do 
rio, de pescar” (Ana, 35 anos, assentada, residente na comunidade de 
Nazaré). 
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“Tudo que tenho devo a esta aqui, tudo que a gente planta dá: milho, 
banana, macaxeira, feijão e a melancia” (Cristina, 45 anos, assentada, 
residente na comunidade de Nazaré). 
 

Costatamos que mesmo diante das adversidades próprias do lugar, a mulher 

ribeirinha mantém uma relação de respeito com a natureza, demonstrando o apego 

ao lugar. O modo de vida ribeirinho possui uma estreita relação com os ciclos 

sazonais e, em função desta condição, durante os períodos de enchente e vazante 

sofrem limitações no quesito dieta alimentar. 

Na comunidade ribeirinha de Nazaré, um das principais gerações de renda 

ocorre por meio da produção artesanal da farinha de mandioca, com destaque para 

a atuação da mulher em todas as fases da produção, que compreende descascar a 

mandioca, lavar, sevar (ralar) e torrar. Foi observado durante uma “farinhada” 

(produção da farinha) que, para as mulheres ribeirinhas, essa atividade é também 

um momento de descontração e lazer, pois podem conversar à vontade; nesta 

ocasião, na maioria das vezes, só elas participam da produção. 

Outas atividades econômicas importantes na geração de renda para as 

famílias ribeirinhas são o extrativismo e o cultivo na várzea. Ambas apresentam 

relevante importância para a manutenção da familiar, contando com a participação 

expressiva das mulheres nas fases de produção. Contudo, ainda persistem 

restrições no âmbito das negociações, espaço onde predomina a atuação 

masculina. 

 

 

4.2 Organização Social 

 

No tocante à participação dos(as) assentados(as) em organização social, 

verifica-se que no universo ribeirinho é pouco expressiva, sobretudo para as 

mulheres. Isso se deve, em partes, à própria tradição do modo de vida ribeirinho e a 

sua, até então, divisão natural do trabalho voltada para as necessidades imediatas. 

Constatou-se que a participação dos(as) assentados(as) em organizações 

sociais se restringe à AMPAN, pois, segundo relato do presidente da entidade, são 

80 sócios, em sua maioria agricultores e homens. A inexpressiva participação 

feminina se deve, recorrentemente, em virtude da dupla jornada de trabalho da 

mulher. 
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Apesar de poucos (as) assentados (as) participarem ativamente da 

associação, já houve conquistas importantes de bens materiais, como a aquisição 

de equipamentos: um trator com carrocinha, duas roçadeiras, um motor 40HP com 

voadeira, uma motosserra e uma despolpadora que ainda não foi instalada por falta 

de espaço físico adequado, segundo as normas da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

A AMPAN conta com sede própria, atualmente alugada para EMATER. 

Consoante o presidente da associação, o valor é pago anualmente e que, no 

primeiro ano de sua gestão, em 2010, o aluguel foi pago com um motosserra. 

O aluguel do ano de 2013 encontrava-se em negociação e, possivelmente, 

seria pago em dinheiro, sendo que tal recurso destinar-se-á à construção do espaço 

físico para abrigar o programa Casa Digital, cujos equipamentos (computadores) 

serão doados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). O programa tem 

como objetivo a inclusão digital dos sócios e da comunidade em geral. 

O valor da mensalidade é de R$ 5,00 (cinco reais) pagos pelos(as) 

associados(as), que podem usufruir dos equipamentos custeando somente sua 

manutenção, quando necessária. No caso da utilização do trator, o pagamento do 

operador é combinado conforme o serviço a ser executado. 

Quanto ao motor 40HP e a voadeira, encontram-se cedidos para o Posto de 

Saúde para atender as necessidades da comunidade em geral, cabendo à 

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) todas as despesas em relação à sua 

manutenção. 

O presidente ainda destacou a importância da parceria com a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (EMATER) na organização da 

Festa da Melancia, evento que está se agregando à cultura ribeirinha com grande 

potencial econômico para a comunidade. Isso porque reúne praticamente toda a 

comunidade local e atrai pessoas de outras localidades do Médio e Baixo Madeira, 

inclusive pessoas que saem da cidade de Porto Velho para prestigiar o evento 

ribeirinho que ocorre anualmente durante a safra. 

No encerramento da festa acontece a escolha da Garota Melancia, que é 

eleita por um corpo de jurados constituído, geralmente, por autoridades da cidade de 

Porto Velho e lideranças locais, sendo que um dos requisitos principais é ser filha de 

agricultor cultivador da melancia, podendo participar do concurso jovens a partir dos 

12 de idade anos. 
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4.3 Assistência Social 

 

Para minimizar essas deficiências, os ribeirinhos contam com o apoio de 

Benefícios do Governo Federal. O Programa Bolsa Família é exemplo que atende as 

famílias ribeirinhas e consistem no repasse de recursos financeiros às famílias 

aferidas como pobres ou em extrema pobreza, e que tenham em sua composição 

gestantes, nutrizes, crianças entre zero e 12 anos ou adolescentes até 15 anos. 

O repasse do recurso mensal contempla prioritariamente as mulheres, que 

constituem as responsáveis pelas famílias cadastradas no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico). A política pública de assistência social realiza-se de 

forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades sócio-

territoriais, visando seu enfrentamento a garantia dos mínimos sociais, ao 

provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 

direitos sociais. 

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

Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Destina-se, ainda, à população que vive em 

situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da privação (ausência de 

renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou da 

fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social (discriminações 

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

Ressalta-se, também, a importância dos direcionamentos dos serviços e dos 

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

especificamente das mulheres. Constatou-se que os benefícios do Governo Federal 

estão atendo parte dos(as) assentados(as), com uma maior incidência do Programa 

Bolsa Família em razão dos seus filhos crianças e adolescentes, pois uma das 

finalidades deste programa é incentivar a educação. 

O Seguro Desemprego, também podendo ser Seguro Defeso ou Auxílio 

Pescador, é uma assistência financeira temporária concedida ao pescador 

profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individual ou em regime de 

economia familiar, ainda que com os auxílios eventuais de parceiros. 

Verificou-se que os(as) assentados(as) idosos(as) não recebem o benefício 

concedido pelo Governo Federal, em virtude de já serem aposentados por idade. Foi 
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observado durante a aplicação do instrumento de pesquisa que a concepção do 

ribeirinho diante do direito à aposentadoria é de que a mesma seja um benefício. 

Ao descrever nossas análises, podemos afirmar que os questionários 

aplicados tiveram um aspecto importante para a pesquisa como um todo, sobretudo 

nas questões abertas que permitiram captar a subjetividade dos sujeitos da 

pesquisa, em especial ao que tange às questões de gênero. Ao final, podemos 

perceber proximidades entre as mulheres e os homens que vivenciam este espaço 

diferenciado. Contudo, não se esgotam as possibilidades de análises com enfoque 

deste conceito, pois o mesmo é dinâmico e possue várias nuances envolvendo 

diversos aspectos sociais. 

Na sequência, reservaremos uma série de imagens do cotidiano da 

comunidade e de suas espacialidades, sobretudo as advindas dessa nova 

conjuntura. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

RETRATOS DO COTIDIANO E DAS ESPACIALIDADES DA COMUNIDADE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“As fotografias que expressam as peculiaridades da pesquisa, com o espaço 

das paisagens e lugares pode-se viajar em momentos vividos” (CHIAPETTI, 2009). 
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Imagem 05: Barco no Rio Madeira, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Esta imagem nos apresenta o barco “recreio”16, um dos poucos meios de 

transporte existentes,visto que a única via de acesso às comunidades é a fluvial. Os 

barcos recreios fazem rota pelas regiões do Baixo Madeira, três vezes por semana, 

transportando diversas mercadorias, desde materiais de construção a gêneros 

alimentícios para abastecer os pequenos comércios locais. 

Além das mercadorias, vêm diversas pessoas a bordo, entre moradores, 

familiares, funcionários públicos que trabalham na comunidade, turistas estrangeiros 

e pesquisadores de variadas instituições. Da cidade de Porto Velho ao Distrito de 

Nazaré a viagem tem duração de cerca de seis horas, variando de acordo com a 

sazonalidade. Em virtude das várias horas de viagem, possibilita-se a aproximação e 

as conversas com os demais passageiros, bem como se embalar na rede ao sabor 

dos banzeiros, observar os botos que fazem “festa” ao longo do rio e se deleitar com 

a paisagem exuberante da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16Embarcação denominada pelos ribeirinhos de barco recreio. 
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Imagem 06: Chegada do barco na comunidade de Nazaré. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Aspectos do desembarque dos passageiros, na ocasião da 7ª Festa da 

Melancia. Grande parte das pessoas que ali chegavam eram visitantes que foram 

prestigiar o evento em Nazaré, o qual ocorre anualmente no período da safra da 

melancia. 

 

Imagem 07: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Rondônia. 2013. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

A maioria das pessoas das comunidades se mobiliza e participa do evento, 

sendo que a comunidade de Nazaré é ornamentada com as imagens e as cores da 

melancia. Ilustrado as boas vindas aos visitantes, uma faixa foi exposta logo na 

subida do barranco. 
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Imagem 08: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

Entrada principal da comunidade de Nazaré, onde há esta pequena praça em 

formato de melancia e com as cores da fruta. Este espaço é um dos poucos que a 

comunidade dispõe e serve como ponto de encontro dos jovens e para todos que 

queiram apreciar a beleza do Rio Madeira. 

 

Imagem 09: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

O calçadão é uma espécie de avenida principal em Nazaré e, como citado 

anteriormente, todo o ornamento é em razão da Festa da Melancia. No ano de 2013, 

houve a ampliação dos calçadões, os quais foram construídos para melhorar o 

acesso das pessoas até o campo principal da comunidade de Nazaré, onde 

acontece o evento da Festa da Melancia. 
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Imagem 10: Unidade de Saúde em Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Em atenção à saúde dos moradores de Nazaré e demais comunidades 

adjacentes, a prefeitura municipal instalou essa Unidade Básica de Saúde que conta 

com equipe permanente no local, composta por médico, enfermeiros e técnico em 

laboratório, de modo que somente os casos que requeiram maiores cuidados 

médicos são encaminhados para a capital, como é o caso de acidentes com animais 

peçonhentos, muito recorrentes na área ribeirinha; para tanto, contam com uma 

ambulancha17. Destaque, também, para o Programa Saúde da Família que valoriza 

a preservação à saúde por meio da educação, contando com uma equipe na 

unidade de saúde e dispondo de serviços de educação em saúde e de planejamento 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17Embarcação de pequeno porte dotada de motor potente e conhecida como voadeiras, alusão à 
velocidade. 
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Imagem 11: Escola Estadual da comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Uma grande conquista para os ribeirinhos foi a concretização da construção e 

o funcionamento da Escola Estadual, que possui excelente estrutura física e de 

equipamentos, sendo que seu quadro de docentes possui qualificação para ministrar 

aulas em nível de ensino médio. É marcada por um período de transição entre o dito 

tradicional e o moderno e, deste modo, o vislumbre de novas perspectivas para as 

crianças e os jovens ribeirinhos. 

 

Imagem 12: Pousada Águia de Ouro, Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Esta imagem nos mostra uma das três principais pousadas que existem na 

comunidade de Nazaré. Ela situa-se na entrada principal da comunidade e conta 

com boas condições de acomodação, tendo café da manhã e um atendimento 

receptivo; por diversas vezes nós, pesquisadoras da UNIR, ficamos ali hospedadas. 

Na oportunidade do trabalho de campo, ela serviu como ponto de apoio à equipe do 
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PNDTR. Cabe frisar, ainda, que em Boa Vitória, durante os trabalhos de campo, não 

foram identificados pontos comerciais, uma vez que somente em Nazaré se 

desenvolvem as espacialidades comerciais, agregando a função de um centro 

comercial. 

 

Imagem 13: Restaurante da Comunidade de Nazaré, Rondônia. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

O único restaurante que existe na comunidade de Nazaré faz jus ao nome: 

“Delícias do Madeira”, com um cardápio exclusivo de peixes regionais e galinha 

caipira preparados com capricho pela proprietária, dona Meire, conquistando o 

paladar dos visitantes. Durante a festa da melancia, o tempo de espera é longo em 

virtude do grande número de pessoas e, fora da época dos eventos, é servido 

almoço por meio de reservas, tanto para os servidores públicos que trabalham na 

comunidade quanto para o público em geral. 

 

Imagem 14: Lago Peixe Boi Comunidade de Nazaré, Rondônia. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 
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Este é o igarapé Peixe Boi ou Boca do Furo, divisão física entre as 

comunidades de Nazaré e Boa Vitória. O mesmo possui características de 

patrimônio material e imaterial para ambas as comunidades, pois são inúmeras as 

histórias contadas a respeito do mesmo. Segundo relatos de uma das moradoras 

mais antigas de Nazaré, o lago foi aberto na força da enxada para facilitar o 

escoamento do látex, na época áurea do II Ciclo da Borracha. 

Atualmente, o igarapé é utilizado como via de transporte na época das cheias 

para a pesca artesanal e para a utilização de água no consumo doméstico, servindo, 

ainda, como uma das raras opções de lazer para as comunidades. O valor imaterial 

simbólico é repassado nas canções do Grupo Musical Minhas Raízes e nas 

narrativas míticas que são transmitidas pela oralidade, uma vez que o lago faz parte 

da memória coletiva das comunidades. 

 

Imagem 15: Via de circulação do Distrito de Nazaré, Rondônia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Alencar, 2013. 
 

Assim como ocorre nas cidades grandes, geralmente nas áreas periféricas, o 

descaso do poder público,  em Nazaré pode ser observado pela parte mais interna 

da comunidade, a qual é menos assistida em relação à área principal da mesma, 

contando apenas com esta passarela de madeira para a locomoção das pessoas. 
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Imagem 16: Igreja Católica do Distrito de Nazaré, Rondônia. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Esta é uma das igrejas católicas mais antigas da localidade, em homenagem 

a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da comunidade que dá nome à sede do 

distrito. Existe, ainda, a igreja de São Sebastião na área mais periférica da 

comunidade e, em Boa Vitória, a igreja de São Francisco. Os festejos aos santos já 

tiveram grande força no espaço ribeirinho, quando eram semanas de festa em 

homenagem aos santos católicos, com torneio de futebol, bingo, novenas e 

procissões. Estes festejos ainda hoje ocorrem, porém com menos participantes, o 

que foi uma das consequências da chegada das igrejas evangélicas na comunidade, 

ocasionando a mudança de religião e das práticas religiosas. Segundo relatos de 

pessoas das comunidades, em alguns momentos chegaram a ocorrer conflitos entre 

parentes e amigos, além de laços tradicionais terem sido quebrados, como é o caso 

do compadrio. 

 

Imagem 17: Palanque da 7ª Festa da Melancia. 2013. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 
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A Festa da Melancia atualmente mobiliza quase todas as pessoas da 

comunidade de Nazaré, que organizam atrações típicas para atender ao público. O 

evento tem início aos sábados, com torneio de futebol (categorias feminina e 

masculina) e, no domingo, ocorrem competições, das quais se destacam: a de maior 

“consumidor” da fruta e a dança com a melancia na cabeça, bem como a 

competição da maior melancia redonda e comprida colhida na safra. Todas essas 

modalidades são premiadas com brindes ligados à atividade agrícola e, também, 

prêmios em dinheiro para os vencedores. 

 

Imagem 18: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

O evento é organizado pela AMPAN, EMATER-RO e SEMAGRIG, com apoio 

da Prefeitura do Município de Porto Velho. Durante todo o período de realização do 

evento a degustação da melancia é gratuita e as pessoas podem saborear a fruta à 

vontade. 
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Imagem 19: Fruta para degustação, 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, 

Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Alencar, 2013. 

 

Imagem 20: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

A parte culinária, como função atribuída ao longo dos tempos quase que 

exclusivamente às mulheres, na Festa da Melancia não foge a regra. Assim, são 

destinadas às mulheres o preparo de todas as iguarias derivadas da melancia, 

dentre elas se destacam: geleias, licores, bolos e uma grande variedade de doces. 
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Imagem 21: Derivados de melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

Imagem 22: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

A luta da mulher ribeirinha é expressa no artesanato como forma de 

empoderamento e autonomia financeira, dispondo do espaço da Festa da Melancia 

para diversas espacialidades (espaços de lutas pelos direitos). Seus artesanatos 

têm como matéria-prima produtos da floresta e cerâmica, bem como produção de 

pães com a farinha de coco babaçu. Assim, buscam melhores condições de vida, de 

trabalho e de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Imagem 23: 7ª Festa da Melancia. Comunidade de Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

Imagem 24: Grupo Musical Minhas Raízes, 7ª Festa da Melancia. Nazaré, Porto 

Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 

 

O grupo “Minhas Raízes”, composto por jovens da comunidade, o mesmo se 

destaca como uma das atrações regionais mais esperadas da Festa da Melancia, 

além de buscar a preservação da identidade do modo de ser e de viver “ribeirinho”, 

expresso em suas canções. Nos últimos anos o grupo tem se destacando no âmbito 

nacional. 
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Imagem 25: Grupo Musical Minhas Raízes, 7ª Festa da Melancia. Comunidade de 

Nazaré, Porto Velho/RO. 

 
Fonte: Oliveira, 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho se propôs a analisar as espacialidades na comunidade 

ribeirinha de Nazaré, com enfoque para as questões de gênero, uma vez que o 

espaço ribeirinho é diferenciado de outros, seja urbano ou rural, pois possui 

características peculiares. 

As pesquisas pautadas nas concepções e análises das relações sociais de 

gênero no espaço rural, de modo geral, têm mostrado avanços significativos e 

contribuído para minimizar desigualdades de gênero entre mulheres e homens. São 

expressas, ainda, no cotidiano e com presença marcante no espaço ribeirinho, 

sobretudo nas atuações associadas ao trabalho, onde predomina a simbologia 

masculina. 

Para compreender o espaço ribeirinho, foram selecionadas famílias 

assentadas no PDSA, especificamente as mulheres. Perguntas subjetivas em 

relação ao trabalho agrícola deixaram evidente que não faz parte da tradição 

ribeirinha a produção para a acumulação de mercadoria, sendo sua produtividade 

essencialmente voltada para a manutenção da família. 

Constatamos que o nível de organização relativo ao trabalho se encontra 

ancorado na divisão natural associada à força, à idade e ao sexo dos indivíduos. 

Identificamos, ainda, que as formas de organização social caminham para uma visão 

coletiva com caráter reivindicativo expresso no Movimento de Mulheres, que pode 

possibilitar avanços importantes para a comunidade, em especial, para as famílias 

assentadas do PDSA. 

Quanto à participação dos homens em organizações sociais ocorre somente 

na associação AMPAN, e de forma distinta entre mulheres e homens, com clara 

diferenciação de gênero nesse espaço. A participação feminina na associação 

mostra-se inexpressiva em relação ao quantitativo de associadas. Contudo, o cargo 

de primeira secretária da AMPAN é ocupado por uma mulher, pois, para alguns 

homens, a função de secretária é vista como extensão das atribuições do lar, 

enquanto que, para elas, é um importante avanço nas relações de gênero, com a 

possibilidade de subverter esse espaço ao considerar que sempre estiveram à 

margem das decisões referentes ao trabalho produtivo. A mulher ribeirinha inserida 
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no espaço da associação pode vislumbrar a possibilidade de acesso aos cargos de 

maior poder de decisão. 

Do universo pesquisado, identificamos 11 mulheres como titulares dos lotes 

do PDSA Nazaré e Boa Vitória. Neste contexto, explicitam-se as desigualdades nas 

relações sociais de gênero mesmo com o acesso às informações, programas e 

políticas públicas específicas para o público rural feminino. Caminha-se a passos 

lentos rumo à equidade das relações sociais de gênero nesse seguimento da 

sociedade. 

O estudo permitiu identificar as novas espacialidades e as políticas públicas a 

partir  da implantação do PDSA Nazaré e Boa Vitória, em especial para as mulheres, 

que são: a titulação conjunta independente do estado civil do casal; o Pronaf Mulher; 

o PAA; o PNDTR que, por meio do mutirão na comunidade, facilita o acesso das 

mulheres à documentação civil básica e trabalhista. No caso da mulher ribeirinha, a 

carteira de pesca tem fundamental importância para sua autonomia financeira. 

Constatamos que a Festa da Melancia emerge no bojo das potencialidades 

do PDSA como fator positivo para a visibilidade econômica da comunidade, em 

especial dos assentados e, mais especificamente, para as mulheres que têm a 

possibilidade de geração de renda através dos produtos derivados da melancia, 

como geleias, doces, bolos e licores. 

A relação entre Estado e sociedade é expressa nas organizações sócio-

espaciais na comunidade de Nazaré. Apesar de alguns avanços no aspecto social, a 

comunidade ainda não conta com uma política de saneamento básico, não havendo 

rede de distribuição de água potável e nem coleta de resíduos sólidos. Assim, esses 

fatores podem acarretar problemas de saúde, além de configurarem como entraves 

significativos para o desenvolvimento econômico do lugar. Caracterizado pela 

dificuldade da implantação da agroindústria, por falta de água tratada, da mesma 

forma que impede o desenvolvimento pleno do PAA, estes trariam relevantes 

contribuições para o espaço ribeirinho, com impulso para o desenvolvimento 

econômico do lugar. 

Verificamos que o acesso à renda consiste em questão central para a 

autonomia das mulheres rurais ribeirinhas, não somente no aspecto econômico, 

mas, sobretudo, nos aspectos pessoais e, consequentemente, trazendo-lhes uma 

maior satisfação pessoal. 
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Indiscutivelmente, as formas de organização sócio-espacial refletem o poder 

de pressão e articulação de diferentes seguimentos da sociedade no processo de 

estabelecimento e de reivindicações de demandas locais, que são elementos 

primordiais, seja na conquista de novos ou na ampliação de direitos já existentes. 

Esta pesquisa não exaure as possibilidades de estudos e aprofundamento da 

temática, pretende servir como ponto de referência para  a compreensão do espaço 

ribeirinho e suas respectivas questões de gênero no contexto da ciência geográfica. 

Espera-se, por fim, contribuir para que as futuras ações públicas que sejam 

efetivadas nas comunidades ribeirinhas considerem as peculiaridades das mulheres 

e dos homens que vivem à beira e às “margens” do rio. 
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Apêndice A: Questionário Socioeconômico   

Perspectiva de Gênero na Aplicação de Técnicas de Manejo Agro-pastoris e 
Intervenções ambientais: Um estudo comparado em Comunidade Camponesa de 
Reforma Agrária, PA Joana D´Arc III e Comunidade Ribeirinha PDSA Nazaré e Boa 
Vitória. 
 

JOANA D`ARC III  (   )                                  NAZARÉ E BOA VITÓRIA  (    ) 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

1.  FAIXA ETÁRIA 

(   ) 18 a 24 anos    (   ) 45 a 59 anos 

(   ) 25 a 34 anos    (   ) 60 e + anos 

(   ) 35 a 44 anos 

 

2.  SEXO 

(   ) Masculino          (   ) Feminino 

 

3.  ESTADO CIVIL 

(   ) Solteiro(a)         (   ) Casado(a)/vivendo com parceiro(a) 

(   ) Divorciado(a)/separado(a)  (   ) Viúvo(a) 

(   ) Outro: (detalhar)  

 

4.  ESCOLARIDADE 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Superior Completo 

(   ) Pós-Graduação 

(   ) Outra: (detalhar)  

 

5.  NÚMERO DE FILHOS 

(   ) Nenhum     (   ) De 7 a 9 
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(   ) De 1 a 3     (   ) 10 ou mais 

(   ) De 4 a 6 

 

    5.1 FAIXA ETÁRIA                            

 (   ) De 0 a 05 anos                                      (   ) De 12 a 17     

 (   ) De 06 a 11 anos                                    (   ) Maioridade  

 

6.  RELIGIÃO 

(   ) Católica     (   ) Evangélica 

(   ) Espírita     (   ) Outras 

(   ) Nenhuma     (   ) Recusa / Não sabe 

 

7.  PRODUÇÃO 

7.1. Qual a sua profissão? 

 

 

7.2. Quantas horas, em média, você se dedica ao trabalho diariamente? 

 

 

7.3. O lote que você mora está registrado em seu nome? (  ) Sim   (  ) Não 

 

 

7.4. Como se dá a divisão do trabalho entre homens e mulheres na produção e no âmbito 

familiar? 

 

 

7.5. Quem toma as principais decisões referentes ao plantio e  às benfeitorias no lote? 

 

 

7.6. Quais as técnicas  utilizadas  no lote para melhoria da produção ?  

 

 

7.7 Como é feita a preparação da terra para o plantio? 
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7.8. Você recebeu/recebe algum financiamento? 

 

 

7.9. Como funciona a rede de escoamento de seus produtos? 

 

 

7.10. Quais os produtos que você comercializa? 

 

 

7.11.  Qual o produto que dá mais lucro? 

 

 

7.12.  Quais as formas de produção destinadas à subsistência de sua família? 

 

 

7.13. Quais as maiores dificuldades encontradas para o escoamento da produção? 

 

 

8. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

8.1. Você participa de movimentos sociais? Se sim, quais? 

 

 

8.2. Qual o principal objetivo de sua participação nos movimentos sociais?  

 

 

8.3. Quais os benefícios que a comunidade conquistou através da participação política nos 

movimentos sociais? 

 

 

9. ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

9.1. Há uma preocupação com o meio ambiente na comunidade? 

 

 

9.2.  Em sua opinião, qual a importância do meio ambiente para a comunidade? 
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10. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIAIS 

 

10.1. Quais os festejos que a comunidade participa? 

 

 

10.2. Quais as atividades de lazer na Comunidade? 

 

 

10.3. O que levou você a vir morar no Assentamento? 

 

 

10.4. Você se sente realizado morando nesta comunidade? 
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11. Quais as ações realizadas no assentamento pelas instituições abaixo: 

 INSTITUIÇÃO AÇÔES/BENEFÍCIOS DURAÇÃO AVALIAÇÃO 

01 INCRA    

02 EMATER    

03 SEAGRI    

04 SEMAGRIC    

05 IBAMA    

06 SEMUSA    

07 SEMED    

08 SEMOB    

09 UNIVERSIDADE    

10 COTRARON    

11 OUTRAS    

    DURAÇÃO:                        AVALIAÇÃO: 
P = Permanente      O = ótimo 
E = Esporádico      B  = bom 
        R  = Regular 
                    P  = péssimo 
 

12. Você já sofreu algum tipo de discriminação? (   ) Sim   (   ) Não 

 

Em caso positivo especifique: 

 

 

13. Recebe algum tipo de benefício do Governo Federal? (   ) Sim   (   ) Não 

 

Em caso positivo especifique: 

 

 


