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RESUMO 

O artigo discute a educação como mecanismo para a 
organização política dos pescadores da Colônia de Pescadores 
Z-7 em Autazes-AM. O debate se situa no contexto de luta dos 
pescadores na região Amazônica na busca e defesa de direitos 
de uso dos recursos pesqueiros e de acesso a bens e serviços 
sociais. Para tanto, o estudo desenvolveu-se por meio de 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A análise dos 
dados baseou-se numa leitura crítica. A educação se configura 
como possibilidade de qualificar a atuação dos pescadores e 
seus representantes nos espaços de tomada de decisão. 
 
Palavras-chave:  Organização Política, Educação, Políticas 

Sociais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O tema do artigo é um recorte metodológico da pesquisa intitulada: O perfil educacional dos pescadores 
associados na colônia de pescadores em Autazes – Z7.  Esta faz parte de uma pesquisa de doutorado que 
trata sobre a Organização Política dos Pescadores no Amazonas. Destarte e se configura ainda como Trabalho 
de Conclusão de Curso das alunas finalistas do curso de Serviço Social do Centro Universitário do Norte. 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

A organização política dos pescadores reconhecem a organização política como 

possibilidade de acesso aos recursos pesqueiros, bens e serviços sociais e direitos sociais e 

trabalhistas no que concerne ao exercício da atividade. Nesse sentido, o artigo discute a 

caracterização da educação como mecanismo para a organização política dos pescadores 

da Colônia de Pescadores Z-7 em Autazes-AM, destacando o perfil educacional dos 

pescadores no município.  

A pesquisa foi realizada por meio de pesquisa documental, bibliográfica e de campo, 

tendo um caráter exploratório. Os sujeitos da pesquisa foram os pescadores associados na 

Colônia de Pescadores Z-7 em Autazes. A escolha do locus da pesquisa deu-se pela 

possibilidade de acesso aos pescadores, bem como conhecimento prévio das atividades 

da Z-7. Destaca-se a dificuldade do deslocamento até o município, pois para ter acesso 

são quase 4 (quatro) horas de viagem, sendo 2 horas de balsas e 2 horas de estrada. No 

decorrer da viagem é visível a falta de estrutura urbana, com buracos que oferece risco 

para quem trafega, pois os dois lados da estrada são de várzea e durante a noite a falta de 

iluminação pública dificulta a trajetória, onde boa parte da estrada somente é iluminada 

pela claridade do céu e alguns picos de luz de residências. 

A pesquisa de campo foi realizada na Colônia Z-7, junto aos pescadores associados, 

com uso de formulário semi-estruturado para realização da entrevista. Foram entrevistados 

34 pescadores, destes 58% do sexo masculino e 42% do sexo feminino. Dos entrevistados 

43% possuem estado civil de união estável, 30% casados.   A sistematização dos dados 

considerou os aspectos quantitativos e qualitativos, os quais foram analisados a partir de 

uma leitura crítica, pois compreende-se que para a apropriação da realidade, faz-se 

necessário a partir das diversas dimensões da vida social, bem como de todos os fatores 

que configuram uma dada realidade. 

O estudo identificou que o nível educacional dos pescadores é baixo, porém estes a 

consideram importante para o fortalecimento da organização política. Os resultados 

apontam fragilidade na educação formal dos pescadores, sendo um indicador limitador para 

melhor organização política destes, tendo em vista que a educação influencia no modo 

como estes, sobretudo, os representantes dialogam e negociam com o poder público e 

órgãos externos aos movimentos da pesca. Pois, no contexto atual, o novo modelo de 



 
gestão das políticas públicas, onde prevê o controle social apresenta um conjunto de regras 

e formatações que exige dos sujeitos maior propriedade para condução das negociações. 

Destaca-se que a organização política dos pescadores em Autazes articula-se a um 

conjunto de mudanças ocorridas no setor da pesca ao longo da história da região. Vale 

ressaltar que, os pescadores constituem parte de um conjunto diversificado de segmentos 

sociais na Amazônia, os quais possuem características próprias a partir de suas crenças, 

mitos, costumes etc. Essas características constituem uma identidade singular dos 

pescadores, que mesmo desenvolvendo uma pluralidade de atividades produtivas (pesca, 

agricultura, avicultura etc), se reconhecem como pescador. Tal identidade é influenciada pelo 

vinculo associativo e pelo tempo demandado a atividade produtiva, neste caso a pesca. 

Ressalta-se que o processo de organização política dos pescadores da Colônia Z-7, 

apresenta-se como mecanismo para o fortalecimento da organização política destes 

sujeitos. Nesse contexto, a educação formal se constitui como instrumento unificador de 

forças políticas dos pescadores nos espaços de tomada de decisão. Vale sinalizar que, no 

âmbito das lutas políticas desses pescadores, a educação informal também tem sido um 

divisor de águas no fortalecimento da organização política. Uma vez que, a vivencia destes 

no processo de mobilização tem garantido conquistas significativas para o setor da pesca. 

  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESCA 

A pesca é uma atividade econômica do setor primário, constituindo-se no Amazonas 

como fonte de alimento do caboclo, abastecimento do mercado, renda e lazer para grande 

parte da população que vivem em municípios ainda considerados rural. Destacando-se 

como uma das expressões culturais da região, identificando assim o ribeirinho em suas 

peculiaridades amazônica. 

A política nacional de desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca, em seu 

art. 2°, I, define recursos pesqueiros: "os animais e os vegetais hidróbios (que são os que 

vivem na água) passiveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de 

subsistência, científica, comercial e pela aquicultura".  

Costuma-se considerar o início da atividade pesqueira o período colonial, 

historicamente as áreas eram demarcadas definidas onde os índios poderiam pescar, bem 

como esclarece Oliveira (2007) ao citar Veríssimo afirmando que tais pesqueiros existiam 

nos Estados do Amazonas, Pará e Maranhão (1970). 



 
No início da era republicana, a pesca era realizada sem métodos, mas no século XX 

houve a introdução da tecnologia, a salientar aparelhos de pesca como as urnas de gelo e o 

barco pesqueiro. Em 1962, criou-se pelo governo federal a SUDEPE –Superintendência do 

desenvolvimento da pesca, institucionalizando no Brasil a atividade pesqueira. Atualmente a 

SUDEPE foi substituído pelo IBAMA.     

Segundo Oliveira (2007), a regulamentação do setor da pesca no Brasil ocorreu a 

partir do século XVIII, a qual teve início a partir de diversas ações promovida pelo Estado, 

que se constituíram como mecanismos de controle, tais como: a cobrança de “dízimos do 

pescado” (por ordem régia de 23/08/1727, pela Provedoria da Fazenda Real) e o 

“alistamento obrigatório” dos pescadores junto às Capitanias e Portos e Costas e Distritos de 

Pesca (criado em 1846). Para Campos “a pesca no Brasil sempre foi um atividade 

econômica rentável, que enchia os olhos da Coroa Portuguesa desde o Brasil Colônia. 

Na trajetória histórica da pesca na região Amazônica, os pescadores vivenciaram um 

conjunto de mudanças (inserção de técnicas e tecnologia inovadora no processo de captura; 

inserção de novos agentes sociais; intensificação da exploração do peixe; precarização do 

trabalho do pescador, a partir do surgimento de pescadores assalariado entre outros) 

contexto este que se expandiu por toda a região amazônica. Tais mudanças desencadearam 

uma série de problemáticas no contexto da atividade pesqueira, uma vez que a concepção 

que orientava as referidas mudanças desconsiderou o modo de vida desse contingente que 

milenarmente vive na Amazônia.  

No decorrer das décadas de 60 e 70, dentre as problemáticas ocorridas no setor da 

pesca, destaca-se a ocorrida na produção pesqueira, caracterizando-se pela expansão do 

parque industrial pesqueiro, tendo como conseqüência o aumento da jornada de trabalho 

dos pescadores, delineando novos perfis de trabalhadores.  Com isso, deixa de existir 

somente a figura do pescador que vive em comunidades e/ou cidades próximas de 

pesqueiro, ou seja, surgem pescadores profissionais, incluindo-se inclusive aqueles que 

residem nos centros urbanos (CHAVES, 2003).  

Segundo o autor, o surgimento de novos agentes sociais, a exemplo do pescador 

profissional, no contexto da pesca influenciou a adoção de novas técnicas de captura do 

pescado, aumentando a produtividade pesqueira para a região Amazônica. Com isso, 

desencadeou-se conflitos entre esses agentes. E no caso dos pescadores ribeirinhos esse 

contexto, exigiu a busca de novos mecanismos de luta pelo direito de continuar a ter acesso 

ao recurso pesqueiro, financiamento entre outros bens e serviços sociais para proporcionar 



 
a subsistência e reprodução social de seu grupo familiar.  Pautando-se o desafio dos 

pescadores, sobretudo, os ribeirinhos se colocarem no âmbito dos espaços de decisão para 

o processo de tomada de decisão.   

Oliveira (2007) ao realizar estudos no setor da pesca, pontua que o fato dos 

trabalhadores da pesca não se fazerem presente no cenário das discussões e decisões das 

políticas para o setor ao longo de sua história, ocasionou a invisibilidade desta categoria no 

contexto social, seja como profissionais e/ou cidadão.   Para essa autora tal invisibilidade 

está associada, também, em virtude das políticas nas décadas de setenta/oitenta, serem 

destinadas a regulamentação exclusiva da atividade pesqueira empresarial.  A autora realça 

que os pescadores passaram a vivenciar as dificuldades do acesso aos recursos 

pesqueiros, por não deterem capital para investir e concorrer no mercado com os 

pescadores profissionais, intensificação, portanto, a restrição ao acesso aos recursos 

pesqueiros, o que influencia diretamente as condições sociais dos pescadores. 

                                                                                                                      

2.1. Caracterização do movimento social da Pesca no Amazonas 

 

Há cerca de oito mil anos quando a região era explorada pelos índios, os peixes se 

constituíam como recursos naturais, esse sendo importante para a subsistência da 

população indígena. A atividade pesqueira na Amazônia somente teve reconhecimento no 

período colonial com a criação dos pesqueiros reais, onde os índios eram obrigados a 

pescar para sustento dos militares, religiosos e os funcionários da Fazenda Real (Chaves, 

2003). O que se destaca é que há um lago dentro da comunidade de Careiro denominado 

"Lago do Rei" certamente uma alusão a tal acontecimento. Em si os pescadores estão 

divididos em zonas de pesca, o Amazonas sendo a zona intermediária.  

     Os pescadores são um grupo que possuem uma cultura específica, pudesse até 

comparar aos indígenas como algo bem peculiar. Em geral, essa população possuem 

conhecimentos sobre a natureza e seus dinamismos que atravessam várias gerações, 

Oliveira (2007) ao citar Paiola e Tomanik (2002) onde se referem a práticas artesanais, ou 

seja, o empirismo, que esse são aprendidos no convívio familiar e no contato direto com a 

natureza sendo utilizadas por essa categoria para a subsistência. 

O debate dos movimentos sociais dos pescadores nos remete debater acerca da  

organização política da sociedade civil, entendida como a capacidade de participação e 

mobilização nas lutas sociais na reivindicação e proposição de políticas públicas junto ao 



 
Estado, nas suas diversas instâncias – municipal, estadual e federal – expressa a 

configuração destas, como instrumento na busca de alternativas para enfrentamento das 

dificuldades vivenciadas pela população.  

Para Chaves (2003) a participação política no processo de tomada de decisão, para 

alguns segmentos sociais, diante de grupos sociais com maior poder de organização e força 

na esfera econômica e política, intensificam sua participação na defesa de interesses de 

seus grupos, tendo em vista que os grupos considerados “fortes” articulam-se para a defesa 

de interesses que na maioria das vezes, não contempla o interesse, por exemplo, dos 

pescadores. 

Chaves (2003) afirma que a natureza político-institucional das instituições públicas 

está subordinada às condições de reprodução da força de trabalho, ou seja, da acumulação 

privada do capital, as quais configuram-se na dinâmica contraditória e complexa das 

relações de forças sociais, políticas e institucionais que se expressam nas alianças entre 

diferentes segmentos sociais com articulações que variam de acordo com a conjuntura, os 

interesses em pauta e a força política dos atores sociais em cena. Para a autora no contexto 

do processo organizativo, a participação consubstancia-se em fio condutor da práxis nas 

organizações, ao considerar que a participação é o próprio processo de recriação do homem 

ao pensar e agir sobre os desafios com os quais se defronta.  

Para Demo (1999) apesar das dificuldades de articulação, principalmente em virtude 

da situação política e do nível de repressão, nos mais diversos espaços onde há 

aglomeração de grupos sociais, surgem diferentes formas de organização popular que 

resultam da capacidade desses grupos de exigir e expor publicamente suas demandas em 

prol de melhores condições de vida e de acesso a direitos sociais básicos.  O autor enfatiza 

que o processo organizativo resguarda a cidadania e os direitos fundamentais do ser 

humano, pois se entende que a cidadania democrática que se apóia na liberdade, na 

igualdade e na solidariedade, prevê a participação do indivíduo ou do grupo organizado nas 

mais variadas áreas de atuação na sociedade.  

Para Demo (1999) a participação demanda uma construção gradual, contínua – um 

constante vir-a-ser, que depende do potencial organizativo dos envolvidos, mas também dos 

mecanismos e estratégias de enfrentamento adotado ante o poder dos opositores, enfim da 

correlação de forças vigentes. Portanto, além de processo, a participação tem caráter 

relacional em razão de apresentar-se em meio a um jogo de forças políticas e sociais. 



 
Assim, a participação é questão central no contexto dos movimentos sociais, pois como 

processo, desencadeia maior articulação dos sujeitos sociais. 

Segundo Dagnino (1994), o processo de organização política dos M.S`s têm se 

deparado com profundas conseqüências decorridas da implantação, em âmbito global, do 

projeto neoliberal, onde é consenso a observância dos impactos na vida social resultante da 

reestruturação do Estado e da economia. A autora pontua que as feições do projeto 

neoliberal no Brasil conduzem para uma confluência perversa entre um projeto político 

democratizante, participativo, e o projeto neoliberal. No contexto atual, a crise política nos 

exige o repensar sobre a democracia, tendo em vista o desenvolvimento de uma lógica cada 

vez mais excludente e de criminalização dos movimentos sociais.    

Assim, com base nas reflexões da autora, o processo de construção democrática 

enfrenta no Brasil um dilema cujas raízes estão na existência de uma confluência perversa 

entre dois processos distintos: alargamento da democracia e desenvolvimento do sistema 

capitalista. Vale lembrar que, o processo de alargamento da democracia se expressa na 

criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil nos processos 

de discussão e de tomada de decisão relacionados com proposição de políticas públicas, 

tendo como marco legal a Constituição de 1988, que consagrou o princípio de participação 

da sociedade civil. Porém, estamos vivendo o confronto permanentemente pelas forças 

políticas da classe dominante.  

Neste contexto de contradições no que se refere os espaços de luta dos M.S’s 

encontra-se o movimento social dos pescadores no Amazonas, o qual possui um modo 

singular de organização social e política. Chaves (2003) pontua que a condição dos 

pescadores se configura enquanto segmento empobrecido da zona rural e distante dos 

processos decisórios que definem políticas públicas que influenciam definitivamente a 

realidade local, os quais historicamente não são levados em consideração no processo de 

definição das políticas do setor pesqueiro.  

Ressalta-se, portanto, a emergência das mobilizações e os movimentos sociais de 

pescadores, os quais alcançaram avanços significativos. Vale informar que, nas décadas de 

70 e 80 as colônias de pescadores foram de fato assumidas por trabalhadores da pesca, o 

que não ocorria até então.  Nesse período, houve maior mobilização no interior da categoria 

de pescadores, sendo possível aos seus representantes desenvolver um conjunto de ações 

para o acesso a direitos sociais, onde aos poucos, “outras colônias foram sendo 

conquistadas”, ainda que muitas por meio de lutas “que pareciam intermináveis, sendo 



 
preciso, em alguns casos, o embate judicial, quando não o uso da força física” (CAMPOS, 

idem, p. 237). 

Potiguar Jr. (2007), baseado em estudos a partir dos autores como Furtado, Leitão & 

Mello (1993); Mello (1995), Leitão (1995, 1997), Furtado (1997), destaca que as 

organizações formais representantes dos trabalhadores da pesca, inicialmente, ao serem 

criadas tinham como objetivo manipular e tutelar os pescadores.  O autor ressalta que a 

postura de omissão das representações oficiais dos pescadores, nas décadas de 70 e 80, 

provocou discussões e divergências entre as lideranças pesqueiras alternativas, resultando 

na criação de sindicados, associações, seja na esfera nacional, estadual ou municipal. 

Essas novas organizações político-organizacional surgiram de modo positivo, tendo 

como parâmetro, sua subjugação ao processo histórico no Brasil e no Pará (Potiguar Jr., 

2007). Este fato se deu com mais ênfase nos anos da abertura política, na década de 80, 

com a criação da Comissão Pastoral da Pesca - CPP, vinculada a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), num indicativo da necessidade de uma organização mais 

sistematizada desta categoria afim de ser mais presente na vida política do país cujos 

interesses deveriam partir da discussão de sua base e de uma participação efetiva dos 

pescadores em nível local (idem). 

Esse movimento, segundo Chaves et al (2003), no que concerne ao contexto 

amazônico, ocorreu com mais intensidade e mobilização no Baixo Amazonas, mais 

especificamente, na região de Santarém e Belém.  Porém, é a partir desse momento 

histórico que o conjunto das Colônias de Pescadores ganham nova configuração. Essa  

organização ocorre a partir de uma lógica própria - construída no interior das comunidades 

pesqueiras – e influenciada por diversos fatores: sociais, étnicos, culturais e ambientais, os 

quais atribuem especificidades no modo de vida desses pescadores, porém apesar das 

feições particulares não deixam de fazer parte do todo. 

Segundo Oliveira (2007) ao citar Mello (1995) destaca que a mobilização dos 

pescadores indica a possibilidade de acesso aos recursos pesqueiros, os quais têm criado 

mecanismos próprios de utilização e gerenciamento desses recursos.  Chaves et al (2003) 

destaca que essas estratégias de mobilização política, para uso coletivo dos recursos 



 
pesqueiros, tem possibilitado a mobilização de ações estratégicas para diversos agentes 

sociais, internos e externos2 ao contexto da atividade pesqueira.   

Com isso, é possível afirmar que nos últimos dez (10) anos as representações 

formais dos pescadores se apresentam cada vez mais presentes no processo de tomada de 

decisão no que concerne a proposição de política pública para o setor da pesca, o que tem 

exigido compreensão, por partes destes, dos movimentos contraditórios que envolvem essa 

realidade, bem como maior apropriação dos instrumentos legais, assim como 

posicionamento fundamentado e qualificado por parte destes. 

A participação dessas representações nos espaços políticos representa, portanto, a 

possibilidade de legitimação das políticas voltadas para o setor da pesca, principalmente, no 

que concerne o manejo do recurso pesqueiro e acesso a bens e serviços sociais.  

 

2.2.A Educação como mecanismo de organização política dos pescadores da Colônia Z-& 

em Autazes 

A educação se configura como um processo de construção da cidadania, 

extrapolando a visão do apenas aprender a ler e escrever. Além disso, se constitui como 

direito de todo cidadão. O que motivou o estudo da educação como mecanismo para 

organização política dos pescadores da Colônia de Pescadores Z-7 no município de Autazes 

no Amazonas. 

Considerando que o II Encontro de Serviço Social na área da Educação, 

compreendemos a relevância do trabalho ora apresentado, pois a educação como direito é 

pauta de debate dos assistentes sociais, professores e da sociedade civil. Dessa forma, 

compreender a importância da educação como mecanismo de fortalecimento da 

organização política dos pescadores tem relevância a medida que a comunidade 

acadêmica, bem como o Estado conhecem e reconhecem tais realidades. Pois, o estudo 

pode subsidiar a definição de novas modalidades e estratégias de ensino. 

 O debate da educação no contexto da pesca, parte da compreensão que os 

pescadores desenvolvem um conjunto de atividades produtivas, porém se identificam como 

pescadores, em detrimento de dois elementos: 1) a pesca como atividade produtiva 

principal; 2) vinculo associativo.   

                                                
2 Neste estudo os Agentes internos são entendidos por aqueles que se localizam no interior das comunidades – 

pescadores, grupos familiares e representantes sociais; Agentes externos consideram-se pescadores de fora, 
organizações sociais, organizações governamentais.  



 
Destaca-se que nos últimos 20 anos a bandeira de luta dos pescadores está 

relacionada ao manejo pesqueiro e o acesso a direitos trabalhistas, e apesar das conquistas 

ainda se observa a ausência do Estado na criação de políticas que atendam às 

necessidades dos pescadores. Motivo que tem levado os pescadores a se associarem nas 

colônias e associações de pescadores, para que coletivamente consigam reivindicar 

direitos.  

Na pesquisa realizada no município de Autazes, possibilitou identificar que uma das 

fragilidades se refere a não oferta de ações propositivas de educação formal para os 

pescadores. Sachs (2000, p.38) afirma que a escola teria que configurar como uma espécie 

de:  

 
agência local de desenvolvimento, envolvendo sistematicamente as 
crianças na gestão dos negócios da comunidade e dando-lhes o 
sentido de responsabilidade de cidadania como quantum de 

informações de valores científicos. 
 
 

Rampazo (2005, p.18) corrobora com posicionamento de Sachs ao afirmar que: "o 

conhecimento popular é o conhecimento do povo que nasce da experiência do dia-a-dia: por 

isso é chamado de empírico [...] é igualmente popular [...], em geral, o lavrador iletrado tem 

das coisas do campo".  Nessa direção, conclui-se que tanto a educação formal, como a 

informal fundamentam o processo de organização política, além disso configuram a 

formação de cidadãos. 

Nesse contexto, destaca-se que o pescador, pela sua vivencia cotidiana na atividade 

produtiva da pesca, possui conhecimento sobre o manuseio dos apetrechos do contexto da 

pesca passando para as gerações, o que possibilita que este ganhe reconhecimento social. 

Ressalta-se que a sociedade contemporânea não reconhece, efetivamente, o conhecimento 

tradicional no processo de proposição de estratégias educacionais no âmbito das políticas 

de educação, apesar dessa preocupação aparecer no discurso do poder público. Assim, o 

conhecimento tradicional e cientifico, no campo da organização política dos pescadores 

possibilitam maior apreensão da realidade e, consequentemente, posicionamento 

qualificado. 

 Nessa perspectiva, a relação da educação com a organização política dos 

pescadores, pauta-se na compreensão da nova configuração do Estado, onde a partir de um 



 
caráter democrático, permite a participação social, a exemplo dos pescadores, na tomada de 

decisão.  

Nesse contexto, observa-se duas questões: 1) a habilidade dos pescadores no 

manuseio do recurso pesqueiro e  conhecimento da experiencia empírica da pesca, tanto no 

que se refere ao recurso pesqueiro propriamente dito, como na defesa dos interesses 

coletivos; 2) fragilidades na representação política, referente a defesa desses mesmos 

interesses nos espaços de tomada de decisão, desencadeado pela falta de posicionamento 

mais fundamentado (dentro dos parâmetros legais) nos espaços políticos, tendo como 

indicador a fragilidade da educação, pois no campo da tomada de decisão é exigido dos 

agentes envolvidos o conhecimento e apropriação  dos instrumentos legais que formalizam 

o contexto da pesca.  

Nesse sentido, destaca-se que a educação se constitui como mecanismo de 

instrumentalidade para o posicionamento político dos pescadores no processo de tomada de 

decisão. Pois, à medida que os pescadores se apropriam dos instrumentos legais, maior 

efetividade de representação na defesa dos interesses desses se fortalecem, tendo em vista 

que a educação formal se constitui, em seu sentido pleno, na formação de cidadãos 

políticos. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem destaca no artigo 26: “Toda pessoa 

tem direito a educação. A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e ao fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais”. Nesse contexto, é direito de todos o acesso à educação como forma de 

emancipação humana, cabendo ao Estado prover meios para tais, percebendo-se no campo 

uma lacuna ao processo educacional. 

No entanto, observa-se a fragilidade no contexto das escolas na área urbana, 

agravando-se no contexto rural. Assim, as deficiências da escola rural em parte se 

apresenta como determinante que influencia na vida dos trabalhadores rurais, a exemplo 

dos pescadores. Para Pimenta (2002), o fato das escolas, no país, terem sido concebidas, 

inicialmente, para a educação das elites, acabou por determinar um descompasso entre a 

educação dos centros urbanos e a educação rural. Segundo o autor:  

 

Esse descompasso vem se materializando na inexistência de um sistema 
educacional de qualidade que ofereça educação básica no meio rural, porque, 
mesmo de forma insatisfatória, o Estado assumiu a responsabilidade do sistema 
escolar urbano, enquanto que no meio rural, na maioria das regiões brasileiras até a 
década de 1970, nem grupos escolares tinham sido construídos. Ficava a cargo da 



 
iniciativa de particulares e da comunidade a construção ou improvisação de prédio 
para funcionamento das escolas. (PIMENTA, 2002, p.46).  

 

A partir da assertiva, ao consideramos a educação plena, a organização política 

configura-se como a capacidade de um grupo se organizar, qualificando assim o processo 

organizativo dos movimentos sociais. Vale lembrar que, historicamente, do ponto de vista 

político, os pescadores organizam-se para o enfrentamento das adversidades vivenciadas 

no contexto da pesca, os quais buscam resistir desde a concorrência de métodos mais 

modernos de captura de pescado à luta contra a entrada de comerciantes não-pescadores, 

que se instalam no contexto da pesca (OLIVEIRA, 2007). 

Nesse contexto, destaca-se que a história de luta e de organização social e política 

dos pescadores na região Amazônica marcam a luta pelo direito do uso dos recursos 

pesqueiros em decorrência da grande intensificação da pesca e inserção de novos atores 

sociais na atividade pesqueira (OLIVEIRA, 2007). 

No âmbito da política social, os pescadores reivindicam direitos sociais por meio de 

suas lideranças. Com base nos resultados da pesquisa, ainda são extremamente poucos os 

que se envolvem efetivamente no processo de participação política, observando-se baixa 

participação, tendo como indicador a falta de habilidades e conhecimento para lidar com 

questões políticas, segundo resultados da pesquisa. 

Um dado importante, é o fato das capacitações serem ofertadas pelos órgãos 

públicos, onde estes direcionam como devem ocorrer os posicionamentos e reivindicações. 

Tal direcionamento, acaba por atender os interesses do Estado, tendo em vista que a 

capacitação se pauta numa postura passiva. Assim, os pescadores tornando-os alvos de 

interesses antagônicos. 

Para Demo (2001) há necessidade de trabalhar a organização política enquanto 

ponto decisivo e emancipatório no confronto entre sociedade e Estado, já que este último 

detentor da hegemonia acaba por direcionar muitas vezes a atuação dos movimentos. Para 

Chaves (2001) a condição dos pescadores se configura enquanto segmento empobrecido 

da zona rural e distante dos processos decisórios que definem políticas públicas que 

influenciam definitivamente a realidade local.  

Chaves et al (2004) afirma que a defesa do exercício da prática da pesca, por 

exemplo, e o acesso aos direitos trabalhistas e sociais dos pescadores “varia conforme o 

nível de organização e mobilização política da entidade representativa da categoria a qual 

pertence” (p.126).  Assim, a educação ganha relevância no contexto da pesca, onde os 



 
pescadores podem ser considerados como novos agentes sociais no âmbito dos 

movimentos sociais. 

 

4. CONCLUSAO   

O estudo permitiu identificar que os pescadores encontram na organização política 

uma possibilidade de acesso aos recursos pesqueiros e bens e serviços sociais como: 

assistência, direitos sociais e trabalhistas no que concerne ao exercício da atividade 

pesqueira, ainda que se perceba dificuldades no processo de posicionamento político e 

apropriação dos instrumentos legais regulamentam o setor pesqueiro. 

Os pescadores possuem baixa escolaridade, onde 37% dos entrevistados só 

possuem ensino fundamental incompleto (entre  5º  e 8º ano) e 33% (entre  1º  e 4º ano) e 

15% não alfabetizados. Portanto, o nível educacional dos pescadores é baixo. Os 

pescadores ao serem questionados acerca do retorno a escola expressaram o desejo do 

retorno, porém ressaltaram as dificuldades como: deslocamento, necessidade de trabalhar e 

não conseguirem conciliar os estudos, bem como a idade avançada que já não os permite, 

as inúmeras doenças que aparecem com o envelhecimento.  

O estudo apontou fragilidades na educação formal dos pescadores, sendo um 

indicador limitador para melhor organização política, tendo em vista que a educação 

influencia no modo como os pescadores e seus representantes dialogam e negociam com o 

poder público e órgãos externos. Identificou-se que o analfabetismo e o precário acesso às 

informações e a educação formal no município de Autazes, contribuem para uma 

diferenciação dos padrões de comunicação nos espaços de tomada de decisão. 

No município de Autazes há apenas 5 (cinco), os anexos dessas são alugados e, 

muitas vezes, a prefeitura deixa de repassar o recurso do aluguel. Além disso, vivencia-se 

a falta de abastecimento de água potável e energia, o difícil acesso como a falta do barco 

da escola que não vão buscar os alunos. Portanto, o estudo aponta para a educação como 

fator fundamental para o processo de organização política dos pescadores; 
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