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RESUMO 

A pesquisa investiga a organização social enquanto forma legítima de cidadania e 
participação advinda de um processo sócio-educativo nas comunidades rurais amazônidas. 
Apresentamos neste artigo o cenário de conflito no território da pesca na comunidade de 
Segredinho, município de Capanema-PA e a organização social enquanto elemento promotor 
da participação local na formação de instrumentos legais para o uso e apropriação do lago e a 
educação como vias para o que se almeja. Objetivamos com isso, fomentar a discussão para 
analisar a importância da Associação de Produtores Rurais da Comunidade; discutir 
elementos sócio educativos com a comunidade e promover o desenvolvimento local. 
Utilizamos enquanto metodologias: visitas a comunidade, observação, reuniões periódicas e 
entrevistas com os moradores.  
 
Palavras-Chave: Educação, Cidadania e Organização Social. 

 

ABSTRACT 

The research investigates the social organization as a legitimate form of participation and 
citizenship arising from a socio-educational process in rural communities Amazonians. We 
present here the scene of conflict within the fishing community Segredinho, municipality 
Capanema-PA and social organization as a promoter element of local participation in the 
training of legal instruments for the use and ownership of the lake and education as ways to 
what is longs. Our objective with this, encourage discussion to analyze the importance of the 
Association of Rural Producers in the Community, to discuss items educational partner with 
the community and promote local development. Methodologies used as: visits to community, 
observation, regular meetings and interviews with residents. 

Keywords: Education, Citizenship and Social Organization. 
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Introdução 

As crescentes dificuldades econômicas enfrentadas pelas comunidades rurais 

amazônicas apontam para a necessidade de criação de alternativas para consolidar os modos 

de vida baseados em atividades tradicionais como a pesca e a agricultura. A cada dia 

intensifica-se a necessidade de discutir a questão ambiental. Os discursos e debates levam a 

refletir sobre a realidade, pois o modo de vida na modernidade impulsiona práticas produtivas 

que cada vez mais provoca a destruição do meio ambiente. Nesse cenário, identificamos 

algumas práticas educativas na gestão de organizações sociais, que surgem como foco de 

resistência frente ao avanço do capital internacional no panorama amazônico. Tais práticas 

buscam contribuir com a formação de cidadãos fomentadores de ações coletivas para atuar na 

defensiva do meio ambiente.  

Precisamos de uma mudança da nossa visão de mundo e da visão da nossa inserção no 

mundo. Esta transformação está presente numa concepção que permite o florescimento do 

potencial de cada indivíduo, vendo-o como um ser inteiro, em todas as suas dimensões: física, 

mental, emocional, espiritual. Uma compreensão que vê o mundo como um sistema vivo, que 

se perpetua através de uma imensa rede de relações entre esta incrível diversidade de 

elementos que se complementam e são todos interdependentes (MORIN, 2003). 

Diante dessas assertivas de Morin, nos deparamos com realidades transfiguradas no 

seu cotidino. No que concerne a pesca artesanal, atividade desenvolvida por inúmeras 

comunidades situadas em áreas ribeirinhas e costeiras, o enfrentamento de graves problemas 

ambientais, culturais, sociais e econômicos, exigem uma postura de participação e 

organização social, políticas públicas e educação necessária para a manutenção e 

sobrevivência destas comunidades que vivem em conflitos com uma estrutura maior, como 

afirma Diegues (1996) que mais do que repressão, o mundo moderno necessita de exemplos 

de relações mais adequadas entre homem e natureza. 

Em consonância com tais problemas referendados, enfrentados pelas comunidades 

rurais, acrescentam-se outros referentes ao uso e delimitação do território onde é desenvolvida 

a atividade da pesca. A complexa realidade amazônica e paraense em particular, urbana e 

rural, pauta desafios e projeta a importância estratégica da Educação no contexto loco-

regional, principalmente no fomento do desenvolvimento rural no Estado do Pará.  
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O contexto social, econômico e político do Brasil, em que grande parte dos 

camponeses brasileiros não tem acesso à educação escolar, levaram os movimentos sociais a 

articularem-se em torno de uma luta e uma proposta pela Educação do Campo que respeite as 

especificidades locais (indígenas, quilombolas, sem-terras, ribeirinhos, pequenos proprietários 

rurais, etc). Nesse sentido,  novos paradigmas educacionais foram pensados em uma educação 

que não esteja desvinculada das raízes dos sujeitos educativos,  que possibilite a emancipação 

dos mesmos, favorecendo assim  a participação no seu ambiente local. 

Diante disso, o anseio por uma organização social está ancorada a educação dos 

sujeitos que dela depende para atuação  em seu território,  considerando este  um espaço 

natural ou humanizado, onde ocorre uma delimitação qualquer, com um uso ou múltiplos usos 

que implica em uma manifestação de poder, podendo gerar ou não conflitos entre os 

personagens que vivem ou que se apropriam subjetivamente deste espaço. Assim, verifica-se 

que a problemática que envolve apropriação do espaço por diversos personagens deve causar 

preocupação e interesse no que se refere às concepções de gestão do espaço humanizado, 

apropriado pelo homem.  

No momento em que as territorialidades conflitantes emergem entre os personagens 

que compõem o espaço, a partir dessas apropriações, apresentam-se indícios de que as formas 

de gestão territorial – ordenamentos territoriais, devem levar em consideração a diversidade 

de atores e de interesses, para que se possam entender as diversas territorialidades existentes 

no espaço apropriado, como enfatiza Milton Santos: 

 

O território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, 
não território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 
o fundamento do trabalho, o lugar de residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 1996, p.10, ). 

 

Em consonância com as considerações de Santos (1996), apresentamos uma 

discutimos sobre o território de pesca numa comunidade no interior da Amazônia. Trata-se da 

Comunidade Segredinho, localizada no município de Capanema-PA, em seu entorno  

encontramos o Lago Segredo, de onde grande parte dos moradores depende da atividade 

pesqueira para garantir a sua reprodução social. As relações que orientam as noções de 

ocupação e apropriação desse território refletem relações econômicas, históricas e 

conflituosas, que demonstram a fragilidade e falta de uma gestão desse espaço, pois os atores 
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sociais locais se deparam com inúmeras conflitos relacionados a falta de um ordenamento no 

espaço físico e social.  

Nesse contexto, estamos desenvolvendo uma pesquisa nesta Comunidade que tem 

como única organização social a Associação de Produtores Rurais da Comunidade 

Segredinho. Nesse ínterim, buscamos analisar as práticas organizativas desenvolvidas, bem 

como as estratégias realizadas,  não somente como elemento que vai  instigar a participação 

da comunidade enquanto agentes de mudanças, mas, sobretudo a possibilidade de criar tática 

de sobrevivência coletiva que considere as especificidades locais e o bem comum fomentando 

de políticas públicas por uma educação no campo mais emancipatória.  

 

Objetivos 

Acerca do contexto acima apresentado, a fim de analisar os conflitos de territórios 

existentes na comunidade Segredinho-PA, e ampliar o debate sobre educação e participação 

social, definimos como objetivos:  

• Analisar a atuação social da Associação de Produtores Rurais da Comunidade 

Segredinho-PA; 

• Identificar as ações e estratégias implementadas pela Associação; 

• Discutir elementos sócio-educativos sobre a organização social; 

• Compreender a dinâmica da comunidade em sua relação com o Lago Segredo. 

• Propor alternativas de desenvolvimento local através de uma educação voltada 

para a especificidade dos sujeitos nas escolas do campo; 

A concretização dos objetivos está aliada ao processo permanente de mudança, uma 

vez que este trabalho volta-se constantemente para uma reflexão crítica com os sujeitos 

envolvidos e o direcionamento das ações previstas. 

 

Fundamentação teórica 

 As transformações causadas atualmente na produção de vida material provocam 

transformações na organização política. As demandas atuais cobram um sujeito social 

engajado e envolvido no processo político, com sensibilidade e conhecimento para interferir 

de forma positiva na definição de ações que possam definir seu bem estar econômico e social. 
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 Todas as mudanças sociais dependerão da percepção de que a história se faz quando a 

ela estão aliados interesses comuns, e quando a participação é o elemento motor para a 

consolidação de direitos, pois segundo Buffa “O povo é agente de sua constituição como 

sujeito histórico” (BUFFA 2003,p.86).  Muitos problemas enfrentados hoje por muitas 

sociedades, principalmente, pelas mais carentes, requerem o entendimento de que as forças 

locais acham-se desarticuladas, isoladas e enfraquecidas, isso tem favorecido a perpetuação de 

práticas reprodutivas que contribuem para anulação de direitos adquiridos ao longo da 

história. 

 Com a crescente onda de  problemas sociais enfrentados hoje não só nas grandes 

metrópoles nas principalmente no meio rural, a manutenção de práticas de sobrevivência 

encontra-se ameaçada pela falta de conhecimento e colaboração de instituições e entidades 

que ignoram as comunidades, suas demandas locais, seu saber tradicional etc.  

 A partir dos anos 90, temos vivenciado um importante momento em que a articulação 

entre diversos setores caracterizam um movimento que visa contribuir para superação ou 

amenização de problemas sociais envolvendo a própria sociedade, seus sujeitos e suas 

demandas. 

 Falamos aqui dos movimentos sociais, ou melhor, da organização social advinda com 

a necessidade de superar desafios antes entregues nas mãos do Estado. Uma alternativa que 

junta objetivos e desejos comuns,  unidos por uma necessidade de  colaboração entre os seus 

pares, a definição de metas e projetos para promover o desenvolvimento,  voltado para a 

economia e as potencialidades locais, que integra todos os elementos dentro do processo de 

gestão. Resultando no associativismo e demais estratégias de justaposição de ideais. 

 Segundo Reis (2002), a organização social é a manifestação mais legitima de 

cidadania e participação social uma vez que atuam em prol da sociedade, principalmente nas 

comunidades mais carentes. Quanto à forma de organização social, podem constituir-se 

enquanto fundações públicas ou privadas, associações ou sociedades civis, cooperativas e 

cooperativas sociais. Porém, deve ter uma clara atuação social e não ser estruturada em 

propósitos lucrativos. 

 Tais compreensões são ainda enfatizadas por Assis, afirmando que “as organizações 

sociais devem ter como objetivo específico defender o interesse de seus envolvidos, daqueles 

que estão aliados a ela, que dela compõem, que nela estão integrados” (ASSIS,2001,p.23). 
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Desse modo, o  individuo compromete-se com aquilo que conhece e o comprometimento será 

tão intenso quanto maior for sua participação na definição e no planejamento do que se 

pretende atingir. 

Temos assim, na organização social um importante instrumento de emancipação 

humana, uma vez que seja dado oportunidade de participação para os agentes das 

comunidades rurais expor seus anseios, construir sua autonomia e ser provocador das 

mudanças que beneficiarão toda a comunidade. 

Entendemos que no cenário Amazônico, onde muitas comunidades rurais sofrem 

interferências econômicas que destroem seus recursos naturais, alteram seus modos de vida e 

reprodução social, o fortalecimento de práticas organizativas deverá romper com o silencio a 

que estão submetidas muitas culturas, impossibilitadas de emancipar-se pelo desconhecimento 

de sua força enquanto categoria, grupo ou associação. 

Porém, faz-se necessário entender que a mudança nos modos de vida, o engajamento 

social só é possível pela educação dos povos, instruí-los para que se vejam enquanto cidadãos, 

no sentido único da palavra livres e participantes, e com o entendimento de que são eles os 

agentes construtores  do processo e que nós seremos apenas instrumentos de mitigação para 

alcançar seus objetivos. 

Metodologia 

 O trabalho está sendo realizado desde março de 2009 na comunidade Segredinho-PA, 

com os pescadores locais. A comunidade possui na pesca sua principal fonte de renda e 

consumo. A comunidade  tem dentro de seus limites geográficos uma área de campo e no seu 

entorno  um lago que  recebe influencia do rio Quatipurú e serve de base de sustentação 

econômica para a comunidade devido a variedade e alta quantidade de peixes encontrados ali.  

Além da dependência econômica que a comunidade mantém com o lago, a representação 

social deste para os moradores é muito  significante  para a perpetuação de saberes e crenças, 

aprendidos e desenvolvidos ainda hoje, seja através de seu uso econômico ou símbolo da 

herança de seus antepassados. 

O trabalho tem sido desenvolvido através de visitas periódicas à comunidade a fim de 

mantermos uma relação de aproximação com os moradores, estabelecendo contato e 

definindo juntamente com eles o seguimento do trabalho. Entrevistas voltadas para a obtenção 
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de informações, registros fotográficos e em áudio estão sendo coletados para ser analisado em 

outro momento. 

 Além disso, são realizadas reuniões periódicas com os moradores, onde estamos 

apresentando elementos teóricos, palestras e discussões acerca da importância  da organização 

social para um melhor convício na relação entre seres humanos e natureza. Permeando todo o 

trabalho, está a observação do universo que compõem o trabalho, os atores sociais e as 

atividades por eles desenvolvidas. 

 O trabalho está em fase de andamento, acreditamos que outros elementos podem 

surgir, uma vez que estamos lidando com atores sociais, num contexto social imprevisível. 

 

RESULTADOS  

 Embora reconheçamos a importância da organização social dos pescadores na 

comunidade de Segredinho-PA, sabemos que é um desafio grande a gestão da Associação dos 

Produtores Rurais, uma vez que é um processo que requer compromisso de toda a 

comunidade, pois visa trazer elementos que configure uma mudança de pensamento e de 

atitude para buscar uma melhor relação com o meio. 

 Os primeiros resultados obtidos apontam o grande número de mulheres pescadoras no 

Lago. A incidência de mulheres nessa atividade não apresenta-se de forma diferenciada que 

em outros meios aquáticos.  

Neste contexto da Amazônia, a pesca desenvolvida por mulheres é um fato etnográfico 

que precisa ser observado e interpretado, tomando o universo de trabalho como um todo. 

Devem-se observar os diferentes fenômenos que estão presentes no contexto da análise, mas 

que muitas vezes não são incorporados. Embora essas atividades não se desenvolvam nos 

mesmos espaços de realização das atividades masculinas, e com a mesma freqüência, a 

mulher possui uma relação orgânica com a pesca (MANESCHY, ALENCAR, 

NASCIMENTO, 1995). Esta assertiva reflete a condição feminina na pesca no cenário 

amazônico. É sabido que esta atividade produtiva remete à figura masculina, como a 

necessidade de força física e a resistência às variações climáticas, dentre outros.  

Tais considerações de Alencar e Maneschy refletem como é visto o trabalho feminino 

na pesca. Porém, no Lago Segredinho onde realizamos a pesquisa, a realidade é outra. Trata-
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se de uma realidade diferenciada que precisa ser melhor analisada, pois a atuação das 

mulheres não se resumem e nem se esgotam em consertar redes ou apanhar mariscos. Elas 

costumam participar ativamente das pescarias, muitas delas inclusive passam o período 

noturno no Lago, numa jornada de trabalho aproximada de 12h. 

 Os grandes conflitos que têm trazido desequilíbrio na comunidade estão sendo gerados 

pela falta de ordenamento pesqueiro no espaço aquático. Ressaltamos que no município de 

Capanema não há colônia de pescadores, bem como representação do IBAMA. Tais fatos 

podem ter provocado uma captura intensiva no logo que pode comprometer o estoque para as 

futuras gerações, pois não há respeito ao período em que a pesca deveria ser suspensa para a 

reprodução de algumas espécies e consequentemente garantir a reprodução dos peixes. 

 Os pescadores do lago alegam que sempre era respeitado o período de defeso, porém, 

mais ou menos seis anos para cá o lago tem sido explorado por pescadores de outros 

municípios e que não respeitam o período de defeso. Tal fato provocou uma captura intensiva 

no Lago. 

 Neste sentido, a Associação dos Produtores Rurais, na qual vários pescadores e 

pescadores são associados, estão buscando alternativas para garantir o ordenamento do lago. 

Os dados até então obtidos pela pesquisa foram através de entrevistas com pescadores, 

observações nas reuniões e mesmo em conversas informais na comunidade. 

Esperamos ainda, enquanto resultado desse trabalho proporcionar informações que 

possam subsidiar o fortalecimento de unidades organizativas que tendem a buscar o 

ordenamento da pesca a partir da organização de classe na Comunidade do Segredinho-PA, 

fomentando assim, junto aos moradores locais, uma política de organização para a categoria 

dos pescadores na intenção de normatizar a atividade pesqueira que há muito tempo fortalece 

a relação conflituosa entre pescadores locais e externos. 

Portanto, considerar a gestão territorial relevante nesse contexto é acreditar que através 

da gestão participativa dos atores sociais, perceba-se a  forma que os pescadores devem se 

territorializar no espaço em que atuam, além do que, possa  contribuir para reflexão sobre a 

apropriação dos recursos naturais e de que modo devem  se dá esta apropriação pelos 

pescadores. 

Até então, os resultados apresentados apontam para a necessidade do fortalecimento 

dessas organizações para garantir a reprodução social dessa categoria de trabalhadores no 

interior da Amazônia buscando políticas públicas compatíveis com a realidade. 
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