
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de atividades realizadas junto às comunidades no 
entorno do empreendimento florestal da empresa PAMPA 

Exportações, Vigia de Nazaré, Pará, Brasil. 
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 Engª Agrônoma, Mcs. Em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável (NCADR\UFPA) - 

Coordenadora de Gestão Socioambiental (PAMPA) 



1. INTRODUÇÃO 

No contexto de certificação do empreendimento florestal da empresa Pampa 
Exportações, cinco comunidades rurais (Santa Maria do Guarimã, Baiacu, 
Quaxinduba, Quatro-Marco e Água Clara) localizadas no município de Vigia de 
Nazaré, Pará, Brasil, vem sendo atendidas através de ações para o 
desenvolvimento social através de ações continuadas no sentido de promover 
a emancipação individual e também a consciência coletiva necessária para a 
superação da dependência social e dominação política.  

Conforme já abordado nos demais relatórios de atividades da empresa, ainda 
em 2012, logo ap·s a realiza«o do estudo intitulado ñDiagnóstico sobre as 
condições socioeconômicas e ambientais das comunidades no entorno 
do reflorestamento da empresa Pampa Exportações, Vigia de Nazaré, 
Pará, Brasilò e validação das demandas para elaboração do Plano de Gestão 
Socioambiental, foi dado início a implementação de algumas ações de 
desenvolvimento, sendo elas: realização de cursos de associativismo, de corte 
e costura (continuado), de informática a partir de doação de computadores ás 
comunidades, de formação de professores. Essas ações consistem num 
exercício de fortalecimento da organização social local por garantir uma maior 
interação, favorecendo assim, o processo de problematização das questões 
sociais de interesse do grupo.  

Por se tratar de ações continuada, a coordenadoria de gestão social vem 
efetuando trabalhos mensais junto às famílias das comunidades envolvidas. 
Conforme descritas na próxima seção, no período de 08 a 14 de maio de 2013 
foram realizadas as seguintes ações: realização de uma reunião para 
entrega\doação de 3 (três) computadores para a comunidade Baiacu; apoio na 
manutenção dos três computadores doados à comunidade Santa Maria e 
acompanhamento\avaliação do curso de informática já em andamento; 
realização de uma reunião junto aos moradores das comunidades Quaxinduba, 
Quatro-Marco e Água Clara para efetuar uma doação de madeira para 
construção de um espaço comunitário e também, para discutir sobre o 
interesse do grupo em trabalhar de forma comunitária na instalação de uma 
horta comunitária; apoio ao grupo de mães da comunidade Santa Maria na 
realização da comemoração do dia das mães; levantamento de registros 
fotográficos para elaboração de uma matéria sobre reflorestamento e 
integração da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO ÀS COMUNIDADES 
LOCALIZADAS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO FLORESTAL 
DA EMPRESA PAMPA EXPORTAÇÕES. 

 

Dia 09\05\2013 ï Doação dos computadores para a comunidade Baiacu. 

Considerando a inclusão digital como mais uma ferramenta de inclusão social, 
a empresa Pampa Exportações doou três computadores para a comunidade 
Santa Maria do Guarimã e três para a comunidade Baiacu. Na comunidade 
Baiacu os computadores foram instalados em uma sala da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Jader Barbalho.   

Segundo moradores da comunidade Baiacu, a escola foi construída já com 
uma sala de informática devidamente planejada para o recebimento de 
computadores que deveriam ser instalados pela secretária de educação do 
município. Porém, a instalação dos mesmos não aconteceu conforme o 
prometido.  

Para os moradores tanto da comunidade Baiacu com da comunidade Santa 
Maria, os computadores doado pela empresa surgem como uma oportunidade 
que virá a facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho, uma vez que a 
maioria dos empregos tem exigido conhecimento\domínio em informática. De 
acordo com informações dos moradores, no presente momento, poucos 
moradores tiveram acesso ao ñmundoò da inform§tica devido ¨s dificuldades 
financeiras. Pois, somente podem contar com curso de informática na cidade 
de Vigia de Nazaré em escolas técnicas particulares o que acaba onerando o 
acesso. Cabendo ainda destacar que os jovens que atualmente estão 
frequentando um curso de informática na cidade de Vigia têm que dispor de 
recurso para os gastos com o transporte e alimentação. 

A fim de reduzir essa distancia de acesso ao mundo da informática, a empresa 
Pampa efetuou a doação de três  computadores a comunidade Baiacu 
formalizada em uma reunião onde fizeram-se presente 22 (vinte e dois) (Ver 
anexo) moradores sendo em sua maioria jovens. 

Uma vez os computadores doados, um grupo de jovem presente na reunião 
efetuaram os primeiros encaminhamentos para dar início ao curso básico de 
informática. O primeiro encaminhamento foi o de indicar nomes de pessoas da 
comunidade para ministrar o curso. No momento da reunião três jovens se 
proporão a ministrar o curso de forma intercalada (manhã, tarde e noite); O 
segundo passo foi o de programar o levantamento de informações sobre o 
número de participantes interessados em fazer o curso ; O terceiro passo foi o 
de marcar uma próxima reunião com a presença de um maior número de 
pessoas para decidir sobre o valor da taxa de manutenção a ser paga pelos 
alunos (recurso para ñremunerarò o instrutor e ajudar na manuten«o das 
máquinas). 

Em reunião ficou definida a seguinte comissão responsável pela organização 
do curso e monitoramento das maquinas:  



01 ï Mário Lúcio R. de Moraes; 

02 ï Joel Rodrigues; 

03 ï Maria das Graças R. de Moraes; 

04 ï Raimunda Lúcia R. Moraes; 

05 ï Elzimara Pinto Moraes. 

Após finalizar as discursões sobre o curso de informática, moradoras que 
participaram do curso de corte & costura sugeriram a realização de um curso 
de manicure e de pintura em tecidos. 

 

Dia 10\05\2023 ï Articulação\definição da data para realização de uma 
reunião na comunidade Quaxinduba (para doação da madeira e discussão 
sobre o interesse de implantação de uma horta comunitária).  

Embora se tratando de três comunidades, devido a sua proximidade geográfica 
e por estarem organizadas pela mesma associação de moradores, priorizamos 
a realização de apenas uma reunião para tratar dos temas de interesse comum 
do grupo. 

Para garantir uma decisão mais democrática quanto o dia e horário para 
realização da reunião conversamos com pessoas chave das três comunidades 
envolvidas. Após negociação ficou definida a realização da reunião para o dia 
13\05\2013 às 19:00h. 

 

Dia 11\05\2013 ï acompanhamento\avaliação do curso de informática em 
andamento na comunidade Santa Maria. 

Após doação dos computadores para os moradores da comunidade Santa 
Maria do Guarimã, a comunidade se mobilizou e organizou a realização do 
curso de informática básica e avançada que deu início no final do mês de abril. 

De acordo com os instrutores do curso, os alunos estão participando de forma 
bastante efetiva. Sendo que, no período da manhã os horários foram 
preenchidos em sua maioria por crianças (Ver figura 1), o horário da tarde por 
donas de casa e o período da noite por chefes de família. Quanto as idades 
dos alunos, variam entre 7 e 65 anos. 



 

Figura 1 ï Horário matutino preenchido por crianças. 

 

Segundo a instrutora que ministra o curso no período matutino e vespertino, as 
crianças tem apresentado um excelente aproveitamento. Em entrevista a 
mesma nos relatou que a informática também tem apresentado um importante 
papel no processo de alfabetização das crianças: 

ñ[...] o computador esta sendo uma importante ferramenta no 
processo de alfabetização dessas crianças... Tenho percebido que a 
maioria das crianças possui muita dificuldade na escrita... vejo isso no 
momento que estão digitando textos. Posso destacar pra você um 
exemplo que me impressionou, é de uma menina que nunca 
procurava tirar as suas dúvidas, era muito tímida... enquanto as 
outras duas crianças do mesmo horário do curso eram bastante 
participativas, curiosas... Você sabe que quando digitamos uma 
palavra errada ela fica sublinhada de vermelho... como essa menina 
possuía muita deficiência no português, as palavras que ela digitava 
sempre ficavam destacadas de vermelho... como viu que os demais 
colegas sempre me procurava para ajudá-los nas correções, ela um 
dia desses mesmo de forma muito tímida me pediu espontaneamente 
para ajuda-la... ai aproveitei o momento para enfatizar que todos 
estavam ali para aprender, e que errar faz parte do processo de 
aprendizagem, e que por isso os coleguinhas dela perguntavam tanto 
quando não estavam conseguindo acertar...  E desse dia pra cá ela 
começou a perguntar... a não ter vergonha de procurar tirar as suas 
duvidas. Concluindo a história, dias depois desse acontecido a mãe 
dela veio me procurar para me agradecer, e disse: olhe a minha filha 
chegou pra mim e disse que não tem mais medo de errar.ò (Tayane 
Soeiro do Amaral). 

Como podemos verificar nas figuras 2 e 3, a digitalização de texto é bastante 
praticada pelos integrantes do curso, fator este que vem contribuindo de forma 



significativa no processo de alfabetização conforme afirmou a instrutora do 
curso. 

 

Figura 2 ï Aluno efetuando digitação e formatação de textos. 

 

 

Figura 3 ï Aluno realizando digitação e formatação de texto. 



O fato a biblioteca estar integrada com a sala de informativa (Figuras 4, 5 e 6) 
também tem favorecido o processo de aprendizado por despertar a curiosidade 
e interesse dos alunos (crianças, jovens e adultos) pela leitura. 

 

Figura 4 ï Aluna do curso de informática identificando livro para leitura. 

 

 

 

Figura 5 ï Após a aula de informática alunos apreciam um livro 3D de histórias 
infantis. 



 

Figura 6 ï Alunos do curso de informática efetuando leitura em livros da 
biblioteca.  

 

No período de permanência junto aos moradores da comunidade, foi possível 
também identificar outros impactos sociais provocados pelas ações sociais 
desenvolvidas pela empresa, conforme nos relatou uma moradora da 
comunidade Santa Maria:  

ñOlhe, a dona Martha encontrava-se numa depressão profunda, mas 
depois que ela começou a se envolver nessas atividades (corte & 
costura e no curso de informática) ela se tornou numa outra pessoa. 
Hoje tenho percebido que ela está bem mais animada, alegre. Veja 
também a dona Maria, mesmo aposentada com quase setenta anos 
de idade, está todo entusiasmada com as aulas de informática. Posso 
te garantir que a maioria das pessoas daqui da comunidade nunca 
tinha pegado num computador... por isso posso afirmar que ter esses 
computadores a nossa disposição é uma grande conquista tanto para 
as crianças e jovens, como para esse pessoal de terceira idadeò 
(Noemia dos Santos).  



 

Figura 7 ï Jovens realizando curso de informática. 

 

 

Figura 8 ï Jovem efetuando digitação e formatação de texto em aula de 
informática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 ï Instrutora orientado aluna sobre o processo de formatação de texto. 

 

Para alguns moradores da comunidade, a realização do curso no interior da 
própria comunidade significa a possibilidade de retomar\reiniciar o curso de 
informática que já havia realizado há vários anos ñmas que já não se lembrava 
mais de nadaò. 

 



Figura 10 ï Após ter efetuado o curso ha vários anos, a dona de casa Noemia 
reinicia novamente o curso básico de informática. 

A partir desses casos apresentados acima podemos perceber que o curso de 
informática realizado na comunidade é muito mais que inclusão digital, é 
inclusão social.  

 

 

Dia 12\05\2013 ï Apoio na organização e realização da programação do 
dia das mães na comunidade Santa Maria. 

Para realização de uma programação de um grupo de mães, a empresa 
Pampa contribui para a compra dos brindes (Figura 11) a serem distribuídos às 
mães presentes no evento. 

 

Figura 11 ï Brindes patrocinados pela empresa Pampa. 

 

Durante as atividades as mães jogaram dominó e bingo como forma de 
descontração (Figuras 12 e 13). De acordo com as moradoras presente, pela 
primeira vez que se reúnem para efetuar esse tipo de descontração e que partir 
de então passarão a se reunir com mais frequência.  



 

Figura 12 ï Mães jogando partida de dominó. 

 

 

Figura 13 ï Crianças observando as mães disputarem partida de dominó. 

 

Ao longo de nossos trabalhos realizados junto as comunidades, podemos 
verificar que a ação coletiva tem se apresentado como uma importante 
ferramenta para o fortalecimento das relações internas.   


