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1. Introdução
O presente Plano de Ação (PA) visa atender ao Termo de Referência nº
2017.0601.00072-9 que tem por objetivo realizar a mobilização de atores locais (pescadores
e instituições públicas e privadas), organização de eventos e capacitação de lideranças da
pesca artesanal dentro do subprojeto de integração com as comunidades, a ser
desenvolvido no território da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), de
forma integrada e cooperativa com o outro consultor, responsável pelas atividades na
Reserva de Vida Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos, doravante denominado consultor
REVIS.
Especificamente, esta proposta busca a promoção da articulação e fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais residentes em
Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo GEF-Mar (ou delas usuárias), visando à
utilização sustentável de recursos naturais nas UCs e no seu entorno. Fortalecimento não
implica na resolução das demandas finalísticas indicadas na agenda política, mas o processo
de dotar as organizações de competências para mediar conflitos de enfrentamento aos seus
problemas. Uma capacitação voltada para o fortalecimento das organizações de base
comunitária também mobiliza potencialidades dos sujeitos, ao invés de focar somente nos
problemas. Parte de uma estratégia de fortalecimento consiste em trazer outros públicos e
realizar eventos setoriais e ampliados. Desta forma, além da APABF e da REVIS Ilha dos
Lobos, o projeto visa uma ação regional que contemple outras UCs de Santa Catarina (SC),
como as de Florianópolis (comunidade Ratones e RESEX Pirajubaé) e da Baía da
Babitonga, situada no litoral norte.
Além das atividades de mobilização, organização de eventos e capacitação, a
consultoria prevê que o seu desenvolvimento seja acompanhado e monitorado, de maneira
articulada, entre a equipe gestora da REVIS Ilha dos Lobos, APA da Baleia Franca e o
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e
Comunidades Tradicionais (CNPT). Para tanto, as atividades serão acompanhadas por um
consultor vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (consultor MMA).
Inicialmente será apresentada a proposta metodológica para o desenvolvimento das
atividades, onde serão descritas as etapas de organização do planejamento para execução e
de mobilização social. A capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal informa
o fluxo e a proposta de cinco eventos previstos no contrato, com maior grau de
detalhamento para os dois primeiros, previstos para agosto de 2018, e seu cronograma de
execução. Este documento encerra com a descrição dos conteúdos previstos para os
relatórios parciais e final circunstanciado. Ao final de cada seção são informadas as datas
previstas para entrega dos produtos.
2. Proposta Metodológica para o Desenvolvimento das Atividades
Em reunião realizada no dia 30 de maio foi definido o fluxo para encaminhamento
dos produtos. Os produtos serão enviados simultaneamente, através de correio eletrônico, à
chefia da APABF, REVIS e CNPT para correções e aprovação no prazo de uma semana,
sendo a manifestação final é da APABF. Após aprovados, o CNPT encaminhará o Produto

para o Sistema Cérebro programar o pagamento e também fará cópias para o Funbio;
Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), alocada no Departamento de Áreas Protegidas
Ministério do Meio Ambiente (DAP/MMA) e Unidade de Implementação do Projeto
(UIP), alocada na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (DIMAN)
do ICMBio. O Produto 3 do Consultor MMA constitui o Produto 2 dos consultores
APABF e REVIS (Plano de Ação). O Consultor MMA deve incorporar os Produtos das
UCs, descrever como será a sua participação e elaborar os TdRs dos PAs das UCs. Desta
forma, o PA do Consultor MMA depende dos PAs dos Consultores APABF e REVIS.
O consultor APABF irá desempenhar a mobilização de atores locais, organização
de eventos e capacitação de lideranças da pesca artesanal dentro dos nove municípios
catarinenses que compõe a APABF, sendo eles: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes,
Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão e Balneário Rincão. Cada município
possui características particulares de mobilização política dos pescadores artesanais e de
relações de conflito e cooperação com a APABF. Desta forma, a estratégia de aproximação
será contexto específico, respeitando o histórico de relações já estabelecidas entre os atores
locais e a APABF. As ações e os produtos resultantes serão detalhadas e descritas nos itens
a seguir.
2.1. Organização do planejamento para execução
De acordo com o TdR, esta etapa previa a realização de 03 reuniões com as equipes
envolvidas e atores-chaves para a construção participativa do Plano de Ação. O Apêndice 7
fornece a lista de presença dos eventos prévios realizado para a elaboração deste Plano de
Ação.
Conforme descrito no Produto 1, no dia 16 de março foi realizada uma reunião de
alinhamento e planejamento do Sub-Projeto de Integração APABF – REVISIL em
Florianópolis, SC. Na ocasião foi realizado o planejamento das ações do sub-projeto
integração APABF-REVISIL em conjunto com equipes das Unidades, CNPT e
representantes CONFREM.
Entre os dias 16 e 19 de abril, o consultor participou de uma imersão no Hotel
Ravena, em Laguna, da II Oficina de Planejamento Participativo (OPP) para construção do
Plano de Manejo da APABF. Estiveram presente na II OPP as principais lideranças de
pescadores dos setores sul, centro e norte da APABF. Durante a oficina o consultor
participou dos grupos de trabalho onde os pescadores estavam presentes, sendo possível
levantar uma série de demandas convergentes com a elaboração do Plano de Manejo. Estas
demandas foram expressas pela criação de áreas de exclusão para a pesca industrial e
amadora, zoneamento e controle da extração de mariscos dos costões, alterações em
legislações pesqueiras específicas e aumento da fiscalização. Questões da organização
política também apareceram, como o reconhecimento da mulher na pesca e a necessidade
de maior conhecimento da legislação existente.
No dia 03 de maio foi realizada uma reunião na sede da APABF com o bolsista
GEF-Mar Jonatas Prado, e equipe da APABF, Ronaldo Cataldo Costa e Cecil Roberto de

Barros, onde foi analisada a versão 2 do Plano de Trabalho em relação ao Termo de
Referência (TdR) e às demandas atuais da APABF em relação aos pescadores artesanais.
Os cinco eventos previstos no TdR foram balizadores do planejamento, sendo priorizado o
debate sobre as ações imediatas para atingimento do primeiro evento, previsto para agosto.
No dia 04 de maio foi enviada uma nova proposta de Plano de Trabalho que, após
avaliação da equipe da APABF, foi reformulada e debatida em reunião presencial dia 9 de
maio. Durante os dias 14 e 15 de maio foram realizadas duas reuniões adicionais (a primeira
com o CEPSUL e a segunda com a CONFREM) que resultaram na versão final do Plano
de Trabalho. No dia 30 de maio de 2018 foi realizada uma reunião via skype com os
consultores GEF Mar Rafael, Rodrigo e Roberto, Aline do REVISIL, Cecil e Ronaldo da
APABF, Carolina Alvite do CNPT Florianópolis e a bolsista GEF Mar do CNPT Janina.
Na ocasião foram discutidos os fluxos de aprovação de produtos, sistemática do trabalho
dos consultores e parâmetros gerais de planejamento. Por fim, no dia 06 de junho foi
realizada uma reunião via Skype com os consultores GEF Mar Rafael, Rodrigo e Roberto,
Aline do REVISIL, o bolsista GEF Mar da APABF Jonatas, Ronaldo da APABF, Carolina
Alvite do CNPT Florianópolis e a bolsista GEF Mar do CNPT Janina.
O Apêndice 01 do Plano de Trabalho informa os atores que foram contatados para
elaboração deste PA e detalhamento do Curso de Formação de Lideranças.

Prazo de Entrega do Produto 2: 06 de junho de 2018

2.2. Mobilização Social
As atividades de mobilização social incluem: (i) Organizar e realizar eventos locais e
regionais (cerca de 06 eventos); (ii) Participar de 01 (um) evento nacional; (iii) Sistematizar
dados e informações relativas às agendas políticas levantadas pelas comunidades
envolvidas, visando subsidiar os eventos desta etapa e as capacitações futuras e (iv) Realizar
análises e sínteses entre as agendas levantadas nos eventos locais e regionais com as
agendas de gestão das UCs envolvidas, indicando pontos de convergência e/ou divergência
entre elas e propondo ações de articulação e promoção da participação social dos
pescadores na gestão das UCs.
Esta etapa estará voltada para a identificação dos agendas políticas das organizações
e das lideranças de pescadores artesanais atuantes no território da APABF e no cruzamento
destas informações com as temáticas já debatidas para elaboração do Plano de Manejo. Ao
final do processo de mobilização se espera que as organizações e lideranças de pescadores
artesanais estejam envolvidos e comprometidos com a agenda de eventos de capacitação
proposta pelo Componente 1.4. GEF-Mar. Além disso, ao final desta etapa, os relatórios
apresentarão dados e informações sistematizadas sobre o cruzamento entre as agendas
políticas levantadas pelas comunidades envolvidas e as demandas que foram incorporadas
ao longo da construção do Plano de Manejo.

As organizações e indivíduos indicados pelas lideranças contatadas durante a
elaboração do Produto 2 serão buscadas nesta etapa de mobilização social visando levantar
as suas expectativas para elaboração do curso de formação de lideranças e do encontro
regional. A divulgação dos eventos previstos pela consultoria também será realizada a partir
de visitas aos ranchos de pesca do território da APABF. A relação com os contatos das
organizações de pescadores está sendo constantemente atualizada e será informada em
todos os relatório (Apêndice 06).
No período de 1º de Maio a 31 de Julho inicia a pesca da tainha e os pescadores
artesanais passam a ficar concentrados nos ranchos de pesca na espera dos cardumes,
constituindo o loci privilegiado para a mobilização. Os ranchos de pesca dos nove
municípios do território da APABF serão visitados para conversas guiadas por questõeschave que buscam levantar subsídios, interesses e expectativas em relação ao processo
formativo e aos eventos (Apêndice 2). O resultado esperado com esta atividade é a: (i)
aproximar os pescadores da APABF; (ii) divulgar a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças e a 1ª Oficina Regional e identificar agendas políticas e demandas para o evento
e; (iii) identificar lideranças para apoiar a realização dos eventos.
Como forma de facilitar o diálogo com determinadas lideranças locais, serão
buscadas formas de interações com os pescadores alternativas às reuniões, por meio da
minha inserção no cotidiano do mundo do trabalho da pesca artesanal. Todas as vias de
comunicação disponíveis serão mobilizadas, como a participação em festas populares e
pescarias, uma vez que as dinâmicas de interações dos pescadores não são ajustadas aos
ambientes formais de reuniões. Durante a mobilização serão realizadas visitas a todas as
comunidades e/ou grupos sociais do território indicadas no Plano de Ação e, sempre que
possível, serão acompanhadas pescarias de diferentes artes de pesca e safras.
Os encontros com os pescadores serão precedidos por um contato prévio com a
equipe da APABF que será convidada a participar dos eventos de mobilização. O registro e
posterior sistematização dos dados e informações relativas às agendas políticas existentes
nas comunidades de pescadores será realizado por meio de um diário de campo e gravação.
A sistematização das informações objetiva detalhar os conteúdos e a logística dos eventos
que estão previstos.
Na primeira semana de julho está prevista a realização de uma reunião entre a
coordenação local do projeto (CNPT, APABF, REVIS e consultores) e a coordenação
nacional da CONFREM, visando realizar um planejamento conjunto das Oficinas
Regionais e do processo formativo. A reunião tem o propósito de alinhar
metodologicamente as proposta de eventos que iniciam em agosto.
Os Produtos 3 e 4 que finalizam esta etapa serão constituídos de um relatório que
deverá ser pago ao consultor em uma única parcela, e que conterá os: (i) resultados
sistematizando das atividades, eventos, oficinas e reuniões realizadas em cada território; (ii)
análise do andamento dos subprojetos em relação ao planejado e; (iii) propostas de ajustes,
quando necessário. Este relatório apresentará informações sobre as agendas políticas
identificadas nas comunidades, as quais servirão de suporte para a produção do Projeto de
Fortalecimento Institucional (PFI), uma relação de convidados externos e as principais

temáticas abordadas e a programação detalhada do curso da 1ª etapa do Curso de
Formação de Lideranças e da 1ª Oficina Regional.
Prazo de Entrega dos Produtos 3 e 4: 15 de julho de 2018

2.3. Capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal
As atividades de capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal incluem:
(i) Planejamento participativo das ações/projetos de capacitação a serem desenvolvidas,
sendo uma ação de fortalecimento institucional e uma ação de formação de lideranças em
cada território; (ii) Organização e realização dos projetos de capacitação (nos âmbitos
metodológico e operacional), juntamente com as equipes das UCs e CNPT e; (iii) Avaliação
do subprojeto e das ações/projetos de capacitação junto às comunidades beneficiadas, com
proposição de encaminhamentos e desdobramentos para continuidade do subprojeto nos
territórios.
A proposta de capacitação para os territórios foi definida de forma participativa, a
partir das temáticas que emergiram nas mobilizações e de uma análise das demandas dos
pescadores surgidas na II Oficina de Planejamento Participativo (OPP) do Plano de
Manejo da APABF e das inovações existentes em cursos de formação de lideranças. A
análise desta primeira etapa gerou uma proposta para integração dos eventos e ações de
capacitação previstas para o processo formativo (Figura 1). A realização da 1ª Etapa do
curso durante um dia em cada setor do território da APABF permite o grau de inclusão
necessária para um processo reivindicatório que necessita do envolvimento dos pescadores
no amadurecimento de uma agenda política (Figura 1).
A perspectiva é que seja constituído na 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças um grupo interessado em levar o debate sobre as temáticas adiante e o espaço
para isso seriam as Oficinas Regionais e a 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças,
que poderão culminar com a elaboração e submissão de um projeto sobre o tema. A
devolutiva é um exercício para as lideranças repassarem para a base o que foi debatido, uma
prática que será estimulada ao longo de todo o processo, mas que foi indicada no fluxo
apenas para a I Oficina Regional.
As cinco etapas principais que integram o processo formativo serão descritas a seguir:
I. Curso Formação de Lideranças
A 1ª Etapa está prevista para a segunda quinzena de agosto de 2018, constitui o
primeiro evento de grande vulto, sendo realizado durante 1 dia (consultar o planejamento
de despesas no Apêndice 03). Nesta primeira etapa, será realizado um curso em cada setor
da APABF (norte, centro e sul) com limite para 60 participantes, sendo pelo menos 10%
mulheres pescadoras ou que atuam na cadeia produtiva do pescado. O curso de formação
será voltado para facilitar a identificação dos pontos potenciais a serem incorporados no
PFI e será uma etapa de construção da I Oficina Regional.

Figura 01 – Proposta de fluxo para integração dos eventos da mobilização para o
processo reivindicatório de construção da agenda política de pescadores no
território da APABF e ações de capacitação previstas.
O Apêndice 05 fornece uma análise das entrevistas que foram realizadas para
elaboração da presente proposta do Curso de Formação de Lideranças e sua relação com o
Plano de Manejo da APA.
A manhã da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças será destinada a
recepção dos participantes às 9h com uma dinâmica de apresentação, seguida por uma
palestra de abertura realizada por uma liderança reconhecida. Após o intervalo será
realizado um debate sobre o Componente 1.4. GEF-Mar, as Unidades de Conservação
(UCs), seus conselhos e a construção participativa do Plano de Manejo. Os conselheiros
representantes das organizações de pescadores e participantes do processo de construção
do Plano de Manejo serão convidados a dar um depoimento. Esta parte do processo
formativo visa aprofundar a participação qualificada na gestão ambiental do território
através da inserção na APABF e em outras instâncias participativas de discussão.
Ao final da manhã será realizada uma validação dos temas geradores que emergiram
da análise integrada o Plano de Manejo e das entrevistas às sete lideranças (Apêndice 05).
Com o refinamento metodológico dos eventos, os seis temas geradores propostos poderão
ser revistos e alterados no decorrer do processo. Caso os temas geradores se mantenham, a
partir da validação será realizada uma divisão em grupo:
1) Jovens e o futuro da pesca artesanal – A maioria dos pescadores que atuam no território
da APABF possuem mais de 40 anos, o que gera uma preocupação com relação a
continuidade desta atividade pelos jovens. Neste grupo serão abordadas metodologias

adequadas para a inserção dos jovens na pesca artesanal, bem como, a construção de pautas
específicas que mobilizem este segmento.
2) Mulheres: identidade e direitos – Apesar das mulheres terem um papel crucial no
cotidiano da pesca artesanal, há uma invisibilidade das suas atividades, baixa identidade
como pescadora e muitas vezes seus direitos não respeitados. Este grupo visa fomentar a
visibilidade da mulher como pescadora e criar estratégias para a afirmação das questões de
gênero na pesca por meio de políticas públicas voltadas para este grupo no território da
APABF.
3) Unidades de Conservação Marinhas-Costeiras e a gestão da pesca: reflexões e estratégias
para o território – O foco da discussão é aprofundar as implicações das UCs assumirem a
gestão da pesca. Existem propostas de criação de RESEX Marinho-Costeiras adjacente ao
território da APABF paradas há mais de 10 anos no ICMBio de Brasília. Ao mesmo tempo
há um debate em curso sobre UCs Marinhas-Costeiras assumirem a gestão pesqueira. Este
grupo se propõe a alinhar uma proposta para a região da APABF e poderá culminar na
proposição de encaminhamentos, ações ou estratégias indicando uma posição dos
pescadores artesanais sobre as UCs Marinhas-Costeiras.
4) Cadeia Produtiva do Pescado: reflexões e estratégias sobre a agregação de valor no
território - Grande parte da cadeia produtiva do pescado é dominada por atravessadores no
território da APABF. Esse tema gerador pode estar voltado para a criação de um selo de
reconhecimento do pescador que atua dentro das normas ambientais, podendo agregar
valor a um ‘pescado amigo da Baleia’. O estímulo ao consumo de pescado fresco é outra
ação que pode estar associada a este tema gerador. O debate sobre a reestruturação da
cadeia produtiva passa pelo avanço na regularização dos ranchos de pesca e dos desafios
sanitários envolvidos no processamento do pescado.
5) Gestão da pesca e monitoramento: regras legais e locais e o seu cumprimento no
território – Muitos grupos apresentam necessidade de desenvolver processos formativos
para a intervenção qualificada em processos decisórios envolvendo o uso e acesso aos
recursos naturais. Assim, seriam esclarecidas as lacunas entre as regras existentes e as
demandadas pelo processo de elaboração do Plano de Manejo, visando avançar na
definição do zoneamento. Este grupo seria composto por lideranças já estabelecidas e que
estão situadas dos desafios envolvendo a gestão pesqueira no território da APABF. Este
processo formativo visa a atuação qualificada no enfrentamento de conflitos com a pesca
industrial, entre pescadores artesanais e na proposição de alternativas às carências de
fiscalização dos órgãos ambientais. O monitoramento da pesca vinculado à gestão e a
criação de regras ajustadas à diversidade de modalidades de pesca artesanal existentes no
território também serão debatidas por este grupo. Foram elaboradas perguntas provisórias
para guiar a discussão do grupo: (i) Qual regra deve ser dada prioridade para promoção de
mudança no território da APA? (ii) Qual o objetivo de apoiar um processo de
monitoramento dos dados de captura? (iii) Como deveria ser realizado o monitoramento da
pesca?
6) O pescador artesanal e a gestão ambiental do território: poluição das águas e exclusão de
espaços comuns – Este processo formativo visa a atuação qualificada no enfrentamento de

conflitos com a especulação imobiliária, veranistas, ocupação de margens de lagoas e com
grandes empreendimentos. A democratização de um processo de licenciamento ambiental
extremamente complexo como o existente no Brasil, requer a organização e a capacitação
dos grupos vulneráveis do ponto de vista ambiental para atuarem na gestão ambiental.
Neste sentido, as temáticas voltadas para temas indiretamente relacionados com a pesca,
mas que afetam a qualidade e disponibilidade do pescado, assim como o modo de vida do
pescador, serão incluídos neste grupo.

A mediação dos grupos será realizada pelos consultores e funcionários do ICMBio.
Parceiros da APABF, que atuam como experts nos temas, serão convidados para atuar
como mediadores e deverão, no início de cada seção, realizar uma exposição sobre como a
temática está sendo abordada, quais esforços já foram despendidos (histórico) e quais ações
estão em andamento. Após um debate que busca ajustar as ações às especificidades dos
locais e a identificação dos principais atores envolvidos, serão levantadas as lacunas por
competências através de uma autoavaliação (olhar para si), facilitada por perguntas-chave.
Neste primeiro momento haverá maior autonomia de cada UC para levar os Temas
Geradores para a I Oficina Regional.
A parte da tarde será destinada ao trabalho em grupos com uma socialização dos
debates e a escolha de pescadores para participarem da comissão organizadora da I Oficina
Regional. Caberá a esta comissão apoiar o processo de mobilização comunitária, propor a
dinâmica dos eventos e avaliar o processo, em conjunto com a equipe do Projeto (UCs,
CNPT e CONFREM). O encerramento do curso ocorrerá às 18h.
A 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças será realizada no território da
APABF, está prevista para novembro e terá 3 dias de duração. A programação detalhada da
1ª Etapa do curso e da 1ª Oficina Regional (Produtos 3 e 4) será elaborada pelos
consultores da APABF e REVIS, que estarão atuando como mediadores para um processo
que envolverá ambas UCs. Esta estrutura de curso aposta na troca de experiências
enquanto estratégia de formação. Os pescadores da APABF que participarem da 2ª Etapa
do Curso de Formação de Lideranças deverão realizar um evento para devolutiva na
comunidade, preferencialmente em dezembro. O Projeto buscará recursos para o lanche
dos eventos de devolutiva, que não contarão com a presença dos consultores e do ICMBio.
II. I Oficina Regional
Prevista para um dia entre 14, 15 e 16 de setembro de 2018, será realizada no
território do REVIS e deverá contar com a presença de lideranças da APABF e do Rio
Grande do Sul e de outras regiões de Santa Catarina (consultar o planejamento de despesas
no Apêndice 04). Será previsto uma recepção com uma dinâmica para a apresentação dos
participantes e uma palestra (sugestão A.C. Diegues – NUPAUB/USP). As atividades de
debate no sábado (15) serão realizadas em grupos e no domingo (16) será realizada uma
saída de campo (manhã), a socialização dos debates em grupos e encaminhamentos. Além
dos pescadores que participam do processo de formação de lideranças, os convidados

também serão indicados pela CONFREM em consulta à equipe gestora do Componente
1.4. GEF-MAR (gestores da APABF, REVIS, CNPT e consultores). Os parceiros citados
durante a 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças também serão convidados para
participar da I Oficina Regional.
A partir desta 1ª Oficina Regional serão mapeadas as lacunas de competências e
indicadas datas e temas para os cursos de formação de lideranças (2ª Etapa) e de elaboração
de projetos. Os pescadores da APABF que forem escolhidos para participar da 2ª Etapa do
Curso de Formação de Lideranças em conjunto com os pescadores da REVIS também
estarão envolvidos na organização da 2ª Oficina Regional e deverão realizar pelo menos
uma reunião de planejamento com o consultor e um evento de devolutiva da 1ª Oficina
Regional na comunidade.
III. Curso de capacitação em gestão de projetos
Conforme definido na oficina realizada em 16 de março de 2018, a Proposta de
Fortalecimento Institucional (PFI) consistirá em um processo formativo voltado para o
desenvolvimento de habilidades de elaboração de projetos para captação de recurso,
fomentando assim a Proposta de Fortalecimento Institucional (PFI) no Sul do Brasil. A
PFI deverá contemplar a elaboração/organização de capacitação para gerenciamento de
projeto, cujas propostas serão amadurecidas até a data de realização do processo formativo.
Serão realizados dois cursos para no máximo 25 participantes cada (um no território da
APABF e outro no do REVIS), que terão estrutura similar. Os cursos deverão ocorrer na
segunda quinzena de março de 2019, com 3 dias de duração cada e sendo ministrado pelo
consultor MMA como parte do PFI. No curso da APABF o público será formado por
atores vinculados às organizações de pescadores artesanais de Santa Catarina (APABF e
parceiros) que sejam estruturadas e capazes de submeter, executar e prestar contas de
projetos. Este evento tem recursos próprios do MMA e deve ser focado em um público
mais capacitado, que pode não ser o mesmo que participará do Curso de Formação de
Lideranças.
O consultor MMA irá acompanhar virtualmente a elaboração dos projetos até uma
possível submissão para editais previamente definidos. Caberá aos consultores APABF e
REVIS realizar a mobilização para o evento e levantar as demandas específicas por
formação para compor a programação. O público-alvo são jovens, especialmente filhos e
netos de trabalhadores da pesca artesanal, tendo o mesmo critério de seleção utilizado para
o primeiro curso (representantes por setor da APABF). Os pescadores da APABF que
participarem do Curso de Elaboração e Gestão de Projetos deverão realizar um evento para
devolutiva na comunidade, preferencialmente em março ou início de abril, com o objetivo
de informar sobre o projeto que está sendo elaborado.
IV. II Oficina Regional
Será realizada em abril de 2019 e deverá prever a aplicação de um questionário para
análise de redes sociais com as mesmas lideranças entrevistadas na I Oficina Regional. Este
é o evento que marca o final do projeto e será voltado para apresentação dos resultados
parciais já atingidos, inclusive dos projetos que estão sendo elaborados. A logística, a

mobilização dos pescadores artesanais e a construção participativa deste evento estará a
cargos das consultorias APABF e REVIS. O consultor MMA fará o processamento e a
análise das informações extraídas dos questionários de redes sociais e contribuirá com a
concepção do evento.
V. Encontro Nacional
Ocorrerá em agosto de 2019 e os pescadores da APABF serão acompanhados pelo
consultor, que já terá finalizado seu contrato.
O processo formativo deverá viabilizar a presença de lideranças da APABF, Baía da
Babitonga, UCs de Florianópolis (Estação Ecológica de Carijós e RESEX Pirajubaé) e do
Parque Nacional da Lagoa do Peixe, visando favorecer uma troca de experiência, que
tivesse como resultado final a criação ou fortalecimento de uma organização em rede.
Diversas redes de pescadores formalmente constituídas podem ser mobilizadas para
fomentar as ações de formação de lideranças e de desenvolvimento institucional. Um
objetivo estratégico final deste processo é fazer com que a comunidade pesqueira seja mais
parceira da equipe da APABF.

Os Produtos 5 e 6 serão entregues em um mesmo relatório e contemplarão uma
proposta de curso de capacitação em gestão de projetos (PFI), contendo a estrutura
metodológica, insumos necessários, cronograma de organização e atores a serem
mobilizados. Estes Produtos irão focar no relato da 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças e da 1ª Oficina Regional e na análise das suas contribuições para o PFI.
O Produto 7 contempla o relato da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças
e do curso de gestão de projetos (PFI), contendo a estrutura metodológica, programação,
atores mobilizados e registros visuais da sua realização, além do registro das: (i) reuniões
realizadas; (ii) análise do andamento dos subprojetos em relação ao planejado e; (iii)
propostas de ajustes, quando necessário. Este produto também conterá uma análise da 2ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças e dos desdobramentos para a 2ª Oficina
Regional proposta para abril de 2019.
Prazo de Entrega dos Produtos 5 e 6: 15 de outubro de 2018
Prazo de Entrega do Produto 7: 15 de fevereiro de 2019

2.3.1

Cronograma de execução

O cronograma de execução do processo de capacitação indica o prazo para as
solicitações dos insumos voltados para a realização dos eventos e a previsão das pessoas
que serão envolvidas em cada etapa. A elaboração dos TdRs para solicitação dos insumos
será realizada pelo Consultor GEF-Mar MMA, Rafael, sempre dois meses antes das datas
para os eventos.

Atividades
Solicitação dos
insumos para os três
eventos da 1ª Etapa do
Curso de Formação de
Lideranças (1 dia – 60
pessoas cada evento,
total 180 pessoas)
Mobilização para os
três eventos da 1ª
Etapa do Curso de
Formação de
Lideranças
Entrega dos Produtos
3e4
1ª Etapa do Curso de
Formação de
Lideranças (1 dia - 60
pessoas)
Solicitação dos
insumos para I Oficina
Regional (3 dias - 100
pessoas)
Mobilização para I
Oficina Regional
I Oficina Regional
Solicitação dos
insumos para 2ª Etapa
do Curso de Formação
de Lideranças (3 dia 30 pessoas)
Entrega dos Produtos
5e6
2ª Etapa do Curso de
Formação de
Lideranças
Solicitação dos
insumos para Curso de
elaboração e Gestão de
Projetos (3 dias - 30
pessoas)
Entrega do Produto 7
Solicitação dos
insumos para II
Oficina Regional (3
dias - 100 pessoas)
Curso de elaboração e
Gestão de Projetos
II Oficina Regional
Entrega do Relatório
Final – Produto 8
Encontro Nacional
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2.4. Relatório Final circunstanciado
O último produto contempla a realização de um evento e o relatório final contendo
a sistematização e a análise da realização das ações e do cumprimento dos objetivos
propostos pelo subprojeto, consolidando as boas práticas executadas e sugerindo atividades
para dar prosseguimento aos processos iniciados. O Produto 8 consiste no relatório da 2ª
Oficina Regional, a ser realizada em abril de 2019, que inclui o processo de construção do
evento e uma análise dos ganhos obtidos pelos participantes em termos formativos e de
fortalecimento institucional. Esta análise será utilizada para subsidiar o Encontro Nacional
da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas
(CONFREM), previsto para o segundo semestre de 2019. Desde já, reforço meu
compromisso em participar deste evento, mesmo que a consultoria já tenha sido encerrada.
Prazo de Entrega do Produto 8: 30 de abril de 2019

3. Considerações Finais
O PA foi organizado em função dos cinco principais eventos previstos pelo TdR (1ª
Oficina Regional, Curso de Formação de Lideranças, 2ª Oficina Regional, Projeto de
Fortalecimento Institucional e Encontro Nacional da CONFREM) e das datas acordadas
durante a 1ª Oficina do Componente 1.4 GEF-Mar. Estas datas foram escolhidas em
função de 2018 ser um ano eleitoral (7 outubro 1º turno e 28 de outubro 2º turno) e das
dinâmicas que as comunidades costeiras passam durante os meses de verão. Nesse sentido,
vale salientar que o processo de mobilização e capacitação de pescadores artesanais no
território da APABF constitui um ato político e não pode ser reduzido a indicadores
quantitativos de eficiência. Desta forma, indico abaixo alguns objetivos estratégicos
discutidos na 1ª Oficina do Componente 1.4 GEF-Mar, que podem ser associados com o
sucesso da consultoria proposta:
• Aumentar a representação e da qualificação das lideranças da pesca artesanal de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul junto a CONFREM.
• Fornecer condições para o aumento da representatividade e da qualificação dos
pescadores artesanais no Conselho Gestor da APABF.
• Dotar as organizações de pescadores artesanais do território da APABF de
autonomia para elaborar e gerir projetos com financiamento.
• Identificar novas lideranças de pescadores artesanais e proporcionar sua
participação em processos formativos.
Por fim, para evitar que a avaliação da consultoria não seja processual, os resultados
parciais deste projeto serão divulgados e avaliados junto a um Grupo de Trabalho
(constituído pelo CNPT, UCs beneficiárias, CONFREM e consultores) que será instituído
para acompanhamento da execução do projeto e através de informes no Conselho Gestor
da APABF.

Apêndices

Apêndice 1 - Roteiro para reuniões visando elaborar o Plano de Ação

Durante o mês de maio foram contatadas as organizações presentes na tabela
abaixo visando estabelecer um diálogo que sirva de orientação para o
desenvolvimento do Plano de Ação. O discurso de apresentação junto às lideranças
da pesca artesanal será de que a APABF retomando as discussões do Plano de
Manejo, por meio de um projeto de fortalecimento das organizações de pescadores
artesanais. Na oportunidade será informado às lideranças a agenda de eventos
prevista e a intenção da consultoria em realizar visitas aos ranchos de pesca
durante a safra da tainha para a mobilização dos pescadores. O diálogo será
guiado pelas seguintes questões norteadoras:
1) O que vocês entendem por fortalecimento das organizações de pescadores
artesanais?

2) Quais as demandas da sua organização por capacitação (o que deveria ser
tratado)?

3) Como deveria ser um processo formativo em termos de metodologia?

4) Qual a forma que vocês consideram mais efetiva para um processo
formativo (quantidade de eventos, tempo de duração e público)?

Apêndice 2 – Roteiro para levantamento das agendas políticas com os
pescadores durante a etapa de mobilização
Os encontros iniciarão com uma breve apresentação dos participantes e uma fala do
consultor sobre os objetivos e as principais atividades previstas para a consultoria. Em
seguida serão realizadas perguntas para os participantes, visando organizar um diálogo que
tem por objetivo criar uma estratégia de engajamento e integração dos pescadores
artesanais com a APABF.

Questões-chave durante a etapa de mobilização

1) Como os pescadores estão organizados nesta comunidade?
2) Quais as principais problemas que os pescadores enfrentam nesta comunidade?
3) Qual o histórico de relação dos pescadores desta comunidade com a APABF?
4) De que forma vocês acreditam que a APABF pode ajudar os pescadores a
enfrentarem seus problemas?
5) O que vocês esperam de um curso e de um encontro de pescadores?
6) Que assuntos vocês consideram importantes para serem tratados em um curso e
um encontro de pescadores?
7) Quais pessoas vocês consideram que deveriam ser convidadas para participar de um
curso e um encontro de pescadores (nome e contato)?

Apêndice 03 - Planejamento de despesas para a 1ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças na APABF
GRUPO/TIPO DE DESPESA
Diária
Faixa
Bloco de notas
Pincel atômico
Pastas
Caneta
Impressão
Bloco flip chart
Combustível
Aluguel de micro-ônibus
Aluguel de Van
Almoço
Lanche para intervalos
Camisetas para os participantes
TOTAL GERAL

Unidade Quantidade
unidade
18
unidade
1
unidade
180
unidade
12
unidade
180
unidade
180
Unidade
360
unidade
6
litros
200
diária
3
diária
3
unidade
180
unidade
180
unidade
180

Valor unitário
170,00
50,00
1,00
1,50
1,50
1,50
0,5
45
4,50
800,00
600,00
15,00
8,00
12,00

TOTAL (R$)
3.060,00
50,00
180,00
18,00
260,00
1,50
180,00
360,00
900,00
2.400,00
1.800,00
2.700,00
1.440,00
2.160,00
15.060,00

Apêndice 04 - Planejamento de despesas para a I Oficina Regional em
Torres-RS (APABF e REVIS)
GRUPO/TIPO DE DESPESA
Diária
Passagem aérea
Material Escritório (bloco de
notas, pastas, caneta, faixa)
Combustível
Aluguel de ônibus
Aluguel de van (FlorianópolisTorres)
Aluguel de barco
Diária com refeições no Hotel do
SESC Torres
Lanche para intervalos
Camisetas
TOTAL GERAL

Unidade Quantidade
unidade
9
unidade
20

Valor unitário
170,00
1.500,00

TOTAL (R$)
1.530,00
30.000,00

unidade

100

6

600,00

unidade
diária

100
2

4,50
1.500,00

450,00
3.000,00

diária

2

1.000,00

2.000,00

diária

1

1.500,00

1.500,00

unidade

200

150,00

30.000,00

unidade
unidade

500
100

12,00
12,00

6.000,00
1.200,00
76.280,00

Apêndice 05 - Análise das entrevistas e sua relação com o Plano de Manejo da APA para elaboração dos Temas Geradores da 1ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças.

ORGANIZAÇÃO/
CONTATO

Tiago (Pinheira):
Associação dos
pescadores
profissionais
artesanais de emalhe
costeiro de Santa
Catarina

João Picollo
(Balneário Rincão)
Colônia Z-33
Entrevista por
telefone em 24/05

O que vocês entendem por
fortalecimento das organizações de
pescadores artesanais?

Quais as demandas da sua organização por
capacitação (o que deveria ser tratado/quais as
reivindicações)?

O fortalecimento é em termos de
informação e conhecimento. A
Portaria da tainha é um exemplo. A
gente explicou porque a gente precisa
das questões e saiu na portaria. A
questão é buscar pescadores para
participar do processo. Há muita
distância entre pescadores e
pesquisadores e isso leva a visões
distorcidas de ambos os lados. O
pescador acha que quando fala de
APA é problema. Quando vi que
estava sendo proibido a rede de
caceio ancorada! Isso não existe!
Rede de caceio é solta! Chega a ser
piada. São as distorções do que
acontece. Em dois anos de
associação chegamos a vários
resultados positivos com a Oceana
que são exemplos de fortalecimento.
Pescador quer pescar. O pessoal mais
antigo não tem capacidade nenhuma
de participar desse processo.
As políticas públicas para os
pescadores estão aquém do que se
espera. É preciso garantir que os
pescadores permaneçam na atividade.
Os jovens estão saindo fora da pesca.
O reconhecimento da categoria é
preciso. O pescador não está sendo

Quando vai tratar do pescador é preciso estar ligado na
época. Às vezes uma semana dá muita diferença.
Novembro é ruim, mas início de dezembro é bom. Para
envolver o pescador precisa estar ligado nisso. Agosto –
metade para o final - pode ser bom (transição da
anchova para corvina) e muito vento nordeste.
É preciso deixar todos a par do que está acontecendo.
Questão de legislação: o que é feito em Brasília não
chega aqui. É preciso fazer com que o pessoal tenha
noção do que está acontecendo para desenvolver um
senso crítico. Muitos entraram em uma irregularidade
porque as representações na época e os próprios
pescadores não participaram da construção das regras.
A gente conseguiu, na Portaria 24 deste ano. O emalhe
anilhado entrou na IN 10 (artigo 6º). Isso é um
reconhecimento de que, com trabalho sério, se
consegue. A APA precisa reconhecer isso para melhorar
as coisas. Com a legislação que está aí, só pode piorar
a situação. Nosso sistema é diversificado, entra em
contradição com a IN 10 e 12. Cada época tem um alvo
e as artes são complementares. Não tem um principal.
Antes de 2012 (IN 12) a diversificação era prevista e
hoje tem que ter uma licença para cada método.
O Plano de Manejo deve garantir a atividade aos
pescadores artesanais. A fiscalização dos locais onde a
pesca é proibida; as portarias que os pescadores devem
ser discutidas junto com os pescadores, não pode vir de
cima para baixo. As épocas do defeso são
estabelecidas em gabinete. A preservação das espécies
deve ser discutida. A consciência é preciso

Como deveria ser um processo
formativo em termos de
metodologia?

Qual a forma que vocês consideram mais
efetiva para um processo formativo
(quantidade de eventos, tempo de duração e
público)?
Estourando dois dias, mas um dia seria o
ideal. O tempo da oficina em Laguna a
pesca estava ruim, mas se tivesse pesca
seria difícil.

As dinâmicas funcionam bastante,
mas elas devem ser perto da
realidade para que eles entendam o
porque delas. Naquela semana foi
interessante, é válido, mas tem que
aproximar da realidade do pescador.
Não adianta mandar o pessoal
meditar que não adianta. É muito
importante conscientizar todos do
que se quer com o processo. Onde
se quer chegar, para evitar rumores,
que são levam a outras
interpretações.

Fazer os módulos regionalizados,
senão vai um ou dois pescadores.
Na pesca da tainha a gente pode
visitar os pescadores e conhecer as
artes de pesca, pois são atividades
diferentes. Aqui as canoas vão em
cima dos caminhões e fazem

Acho que deve chamar todos para que
venham os interessados. Se aponta um que
tem capacidade e não tem interesse e deixa
outro de fora que até teria interesse, mas
não tem capacidade, mas pode aprender. O
ideal é fazer o evento de forma
descentralizada. Se tiver que sair daqui e ir
para Laguna o pessoal não vai. Aqui no
norte a gente tem uma parte na ilha e outra
no continente, que é bem distante
geograficamente. No nosso caso há esse
limitante. Quando tiver um esqueleto do
evento pode passar que a gente contribui. É
importante passar por aqui mesmo, porque
eu vejo que a APA é muito centralizada em
Imbituba, Garopaba, Laguna e as decisões
que são tomadas afetam a gente aqui.
Não tem como dividir o público (jovens,
mulheres), deveria juntar todos. Mas podem
ser feitos subgrupos.. O ideal é um dia,
começando de manhã e fechando pela
noite. Se tiver recurso pode ser dois dias no
máximo.

Maria Aparecida dos
Santos e Maria
Regina (Laguna):
União das
Associações de
Pescadores das Ilhas
– UAPI e Pastoral da
Pesca
Entrevista presencial
em 22/05

valorizado e são preciso políticas
públicas com menos burocracia. Toda
produção está na mão do
atravessador: deve entrar a agregação
de valor do pescado, políticas de
infraestrutura. Já tivemos cursos de
capacitação, culinária... O pescador
envolve a família agregando valor. Na
merenda escolar o pescado pode ser
introduzido, mas envolvendo o
pescador, não a agroindústria, pois o
pescador não entra.
O fortalecimento deve ser na base. Há
lideranças que a gente vê que são
muito capacitadas, mesmo que não
tenha estudo, mas não tem um
entendimento das coisas como podem
ser. O padre Domingos (vem da
Pastoral da Terra) está na base
fazendo esse trabalho (está como
nosso assessor). A Cidinha e o Carti
são exemplos. .Capacitar a base para
que eles tenham o empoderamento e
começam a ter a resistência e a voz
própria. Eles precisa deixar de ser
representados e se reconhecer como
pescadores, entendendo seus diretos
e deveres e de organização e não
deixar que as pessoas venham fazer
isso por eles. Mostrar para eles o
caminho de como buscar as leis mais
adequadas pelo conhecimento que
eles tem. As vezes as leis não são
mostradas para que eles continuem
na dependência. Tem muita gente que
fala: ‘agora você vem aqui resolver o
meu problema’ e não é isso. A gente
queria acabar com isso. Para que eles
possam pegar as contribuições de fora
e somar com o que já está sendo feito

arrastão. Tem também, corrico

Além da legislação, como a gente trabalha muito em
parceria, seria interessante abordar esse tema: ‘como
trabalhar em parceria sem ser mais do que o outro, mas
sendo igual’. Isso para formar maior união entre eles. O
que não deveria faltar seriam o aprofundamento nos
acordos de pesca. O problema mais forte hoje é que nós
estamos criando o Fórum Lagunar e nós precisamos
trabalhar como formar esses acordos. A proposta de IN
foi discutida com os pescadores em 143 (desde 2005)
reuniões e os pescadores entenderam que o defeso
deveria ser de 15 de julho a 15novembro, malha 7 mm
para as redes de emalhe e 2,5 mm para o aviãozinho no
complexo lagunar. Amilton Rodrigues foi uma referência.
Com tudo que foi discutido, retiraram o defeso do
camarão e colocaram de 15 de julho a 15 de novembro.
Mas não era assim que a gente queria. Nós queríamos
um processo educativo ao longo da região sobre o
defeso. Gente que não quer organização começou a
bagunçar o que foi acordado. No nosso entendimento,
deveria haver 4 meses da Lagoa descansada, sem
pesca alguma. No mar, os camarões estão saindo e os
barcos de arrasto estão pegando e que acabe o gerival
no complexo lagunar. As pessoas que não querem que
aconteça desse jeito estão dizendo que a data agora
está errada. O acordo de pesca tem um método, um
passo-a-passo para ser implementado. O Marcelo Appel
se propôs a nos ajudar a construir esse acordo do
defeso aqui. Como santo de casa não faz milagre, seria

O diálogo, com roda de conversa é
o principal. Uma coisa importante
são as místicas, para que os
pescadores sintam que aquele é o
território dele, para que eles sejam
envolvidos e sentir que eles estão
no seu território. Tem gente,
principalmente em SC, que quando
senta para uma conversa com
pescador parece que está em uma
reunião de executivos. É importante
que eles se abram, se sintam a
vontade para falar. Isso filtra, passa
uma espiritualidade para os eventos.
A metodologia deve ser fácil para
eles digerirem os temas. Não chegar
com o que temos que fazer, mas
sentir o que o pescador quer, como.
É preciso ouvir primeiro, pois há
uma carência deles em ser ouvidos.
Você pode falar dos impactos da
rede de arrasto sem falar em
proibição, mas o entendimento.
Senão fica um ambiente de
acusação. Vocês tem um
entendimento maior que nós sobre
essa parte dos impactos. Isso seria
interessante de abordar sem bater

Há problemas para inserir os jovens, que
deveriam ter um atendimento diferenciado.
Nós estamos pecando muito ainda no nível
nacional. Precisa se aprofundar neles.
Quando trabalhar, só no período da noite, só
final de semana, precisa achar um espaço
para eles. É preciso pensar em um modelo
que seja atrativo para eles. Eles deveriam
ser tratados dentro de um subgrupo
específico nos cursos. O mês de agosto é
bom, porque na Lagoa a pesca do camarão
está parada e para o pessoal do mar já
acabou a tainha, mas começa a anchova,
mas é a melhor data. No curso de formação
de lideranças seria ideal dois dias bem
aproveitados, para que no final o pessoal
pense: que pena que acabou. Para o curso
de gestão de projeto teriam que ser pessoas
selecionadas. Aqui tem a Jeniffer (UAP e
mov. dos pescadores, faz engenharia de
pesca, filha de pescador) e nós também
queríamos participar. Tem que incluir
pessoas compromissadas e que querem
ajudar. As vezes você pode incluir pessoas
que podem usar esse conhecimento contra
nós, então deve haver um cuidado.

por eles mesmos. É esse crescimento
que a gente deseja, mas são muito
poucos. Nós tocamos a Pastoral com
ou sem recurso. A formação deve
partir das bases e é isso que nós
estamos fazendo esse ano. A gente
pode aproveitar os momentos e de
certa forma estamos construindo
juntos esse processo.

Márcio/Carti (Farol de
Santa Marta Laguna):
Associação de

bom vir pessoas de fora para mostrar como montar
esses acordos. A proposta de vocês deve estar no
mesmo caminho que está sendo percorrido. A prof.
Michelli da UDESC é uma parceira nesse processo.
Todo o trabalho do Amilton foi muito construtivo, foi feito
um estatuto. Hoje a discussão do camarão está em
Brasília, no MMA. A prof. Michelli ajudou a construir
esse documento novo e a equipe do MMA está com um
olhar de carinho para legitimar esse processo. Outra
questão é a fiscalização. Na última reunião, os
pescadores colocaram que a APA e a Prefeitura não
estão dispostas a fiscalizar juntos. A Polícia Ambiental
tem poucos efetivo e houve capacitação para o
reconhecimento, pelos órgãos de fiscalização, do
pescador como fiscal colaborador, em conjunto com
esses órgãos. O monitoramento da pesca (estatística
pesqueira) também é algo que devemos tratar no
processo formativo. A Mônica (Brick Peres) está no
ICMBio novamente (ajudou muito a comunidade) e
tratou comigo sobre o reconhecimento das RESEX para
regularizar os documentos dos pescadores. Nós temos
muito problema com documentação, muitos pescadores
estão irregulares, pois tem 2 meses para revalidar a
carteira. Nós gostaríamos de que houvesse um
processo de reconhecimento do que eles perdem se
passar a data de validação. Além das RESEXs há uma
intenção para inserir a APABF como projeto piloto para
fazer a gestão da pesca. Isso seria muito interessante.
Ter um mapeamento dos problemas com documentação
de pescadores na área da APABF. Se a APA
conseguisse regularizar essa documentação seria um
grande benefício. Para nós da Pastoral, em Imbituba
(Volnei), em Garopaba do Sul (Jaime) essa questão é
uma prioridade. Deveríamos enviar um documento em
conjunto com as organizações de pescadores da APA
para Brasília indicando que gostaríamos que a APA
fizesse a gestão da pesca.

de frente. Independente de religião,
é preciso buscar uma absorção dos
participantes. Há uma resistência
para o pescador mostrar que a luta
é deles mesmo, há medo de se
mostrar, de haver represálias
depois. É preciso um entendimento
de que aquele é o território do
pescador artesanal. O Estado,
parece que quanto mais confuso,
mais desentendimento e repartido
melhor.

Pescadores
Artesanais

Jaime: Assoc.
Pescadores Lagoa
Garopaba do Sul
Entrevista por áudio
de whatsapp em
24/05

Cidinha (Ibiraquera):
CONFREM
Entrevista presencial
em 15/05

Nós vivemos do camarão e das outras
spp. que entram: linguado, tainha,
corvina, peixe rei...como organização,
nós somos organizados, temos até
uma pessoa que sabe montar
projetos, mas a APA nos trava. Nós
temos uma barra que precisa ser
calçada de pedra, nós temos áreas na
lagoa precisando ser desassoreadas e
ela não nos ajuda, trava
documentação, fica 3 anos parado. A
gente busca a fiscalização dos
ranchos de pesca, que é a 2ª casa do
veranista (a lagoa tem dono – cada
veranista comprou um pedacinho da
borda da lagoa). A parceria da APA é
interessante porque eu preciso da
lagoa, eu sou um fiscal da lagoa e não
ganho para brigar contra veranistas
que joga esgoto na lagoa. Então a
defasagem da APA com os
pescadores é muito grande, o recurso
só vai para eles e não vem um real
para nós, que só sobra o lixo na lagoa.
Esse tema é algo que se discute muito
na CONFREM. Contexto de
recategorização da APA e da disputa
no CONFREM com a categoria de
RESEX.
Objetivo-chave: as comunidades
devem estar mais unidas após o
projeto, inclusive entre as UCs e entre
os estados.
Um resultado deste processo de
formação poderia ser a ampliação das
vagas para organizações de
pescadores no conselho da APA.

Uma parceria com a APA seria de ela ter autonomia
para fiscalizar, o MP levantar as casas de veranistas
que estão dentro da lagoa, para que a borda da lagoa
ser livre para todos usarem. No verão temos uma
grande incidência de jet-ski e não temos o apoio de
ninguém. A APA diz que não pode fiscalizar.

Selo ambiental: será fechada as entradas do Rosa e
cobrado um pedágio. Elitização do turismo no local. A
discussão será promovida pelo CCI. O Plano de Manejo
não pode deixar de ser tratado. Além disso, é importante
inserir o tema da mulher na pesca, enquanto portadora
de direitos. O tema do monitoramento também é
importante. entender o que é a APA, o que é ser
conselheiro (gestão do território)

Não se pode basear nas carteiras
de pesca para definir o pescador.
Aqui a Colônia emitiu 137 carteiras,
mas pescadores mesmo só tem 70.
Eu quero a APA para ela se adequar
junto com nós.

Participativo, com a presença de
lideranças de outros estados nos
eventos regionais.
O Evento Regional é da CONFREM.
Serão buscados candidatos e
trabalhadas as propostas alinhadas
às RESEX. Kátia, Carlinhos (BA), S.
Valdomiro (RS) + uma do RS, uma
pessoa do Pará. Kátia está
desenhando esta proposta.
Deve ser protocolado o convite para
as oficinas

Pescador gosta de receber benefício, mas
não gosta muito de discutir. Não deve ser
pensado em um evento para muita gente.
Um pescador não pára três dias em um
curso. Eu fico até uma semana, porque eu
gosto e estou acostumado. Aqui nós temos
espaço para abrigar um curso, temos uma
sede com banheiro e lugar para montar
barraca.

A formação para elaboração e gestão de
projetos pode envolver um público diferente.
Na formação de lideranças é preciso
trabalhar o posicionamento firme e a defesa
do território.
Idéia de concentrar o Evento Regional é da
CONFREM em um dia. Importância de
escolha das lideranças que serão
trabalhadas e formadas ao longo do
processo. Ex.: Ademar e Alemão são
lideranças com posições políticas
complicadas. Anderson também, mas não é
pescador. Indica para o curso de formação

A capacitação funciona melhor com
intercâmbio, como por exemplo,
pegar um grupo de pescadores
daqui e conhecer a APA de
Guapimirim. → sugestão de projeto
para ser elaborado. A troca de
experiências é a melhor formação.
Buscar a troca de experiências.
Essa é a forma mais voltada para
quem está nos ranchos.

de lideranças: Keila, Lédio, Alana, Ana,
Juninho
Quem deveria participar do curso de gestão
de projetos?
Juninho do Totó
Alice (Taiá-terra)
Claudete (Taiá-terra)
Maiara (Taiá-terra) e Dani → casados
Francis
Renê
Liniquer
Gelson: apicultor
Fernando: sobrinho da Cidinha

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1) É preciso sincronizar as agendas dos eventos com as organizações. A Pastoral tem eventos nacionais programados para entre 25 e 29 de
agosto. O Fórum da Pesca também tem uma agenda organizada pela profa. Michelli (UDESC).

Apêndice 06 - Relação atualizada com os contatos das organizações de pescadores.

ORGANIZAÇÃO
1.

PRESIDENTE (P)

ENDEREÇO

TELEFONE

Joca

Armação - Florianópolis

99962-3237

Saturnino Ribeiro

Rua Manoel Vidal, Vila

(Toninho)

Olavo, nº 115 – Pântano

Dario – Restaurante

do Sul – Florianópolis/SC –

Canoa Grande

CEP 88067-140

CONTATO (C)

CORREIO ELETRÔNICO

REGIÃO

Associação de Pescadores
Artesanais da Armação do

NORTE

Pântano do Sul - APAAPS
2.

Associação de Pescadores
do Pântano do Sul

3.

Associação de Pescadores
da Guarda do Embau – OS

Gabriel Correa

MAIAS

Guarda do Embaú Palhoça

COLÔNIA Z- 15

Karla (secretaria)

(48) 3389-2673 (Dario)

3283-2844

moradadogabriel@hotmai.

99958-0314

com

NORTE

99959-7121 (esposa)

Pinheira - Palhoça

3283-2554

karla.sophia@hotmail.com

99607-2788 (Carla)

Florianópolis

3283-1250 – 3222-3873

Pinheira - Palhoça

98486-9990

5.

SINDIPESCA/SC

Juarez dos Santos (C)

6.

Federação dos

Ivo da Silva

R. Pres. Coutinho, 69,

3028-1557

Mariana (Secretaria)

Centro - Florianópolis

99983-1546 (Ivo)

Pescadores do Estado de SC -

NORTE

coloniaz-15@hotmail.com

Salésio Azevedo
4.

98496-3147 (Toninho)

NORTE

sindipesca@outlook.com.b
r
fepesc@gmail.com

TODAS

TODAS

FEPESC
7.

Federação das
Associações dos Pescadores
Artesanais do Estado de
Santa Catarina

Obadias Gonçalves

Rua Leoberto Leal, 126

Barreiros (P)

88790-000

Pedro Guerreiro (C)

LAGUNA - SC

Sr. Valmiro

Associação de Pescadores
Artesanais de Garopaba APG

Seu Hilario, Maneca e

Garopaba

da Comunidade de Ibiraquera
– ASPECI
10.

COLÔNIA Z-12

11.

COLÔNIA Z-13

12.

Associação de Pescadores
da Praia do Porto

Lédio Silveira
Seu Anastácio Silveira

CENTRO

Totó)
3354-0301
Ibiraquera - Imbituba

98854-5385

CENTRO

3355-5385 (Anastácio)
Manoel Alves de Araújo,

Tuane (Secretaria)

100 - Garopaba

Volnei Silveira (P)

tuane_1988@hotmail.com
3254-4803

coloniaz12@hotmail.com

R Tres de Outubro, 870 -

3255-1045

coloniadepescaz-

Imbituba

99934-0003

13@hotmail.com

Sayonara Nascimento
Luis Paulo

99985-5148 (Seu Alcino)
3354-0665; 99160-3883 (Seu

Jair João Ribeiro

ou

com

3254-4633 (Seu Joca)

Seu Alcino (Ferrugem)
Seu Totó (Ouvidor)

Associação de Pescadores

TODAS

3254-6101 (Seu Aído)

Seu Joca (Silveira)
9.

pedroguerreiro.pg@gmail.

99115-4526 (Mano)

Sergio-Siriu
Aído – Gamboa

99672 5000 / Pedro

fed.apaesc@gmail.com

99907 – 1382 (Walmiro)

Mano - APG
8.

99106 4333

9909-8145 / 98833-4964
Imbituba

99991 -6304 (Luis Paulo)
99928-1426 (João Batista)

nara.imb@hotmail.com

CENTRO

CENTRO

CENTRO

3255-2659 (Seu Lourinho)
Seu Lourinho
13.

Autônomos de Itapirubá

Seu Oswaldo e Samuel
Leno

3255-7541 / 99609-0856
Imbituba/ Itapirubá

Luiz Gonzaga

14.
15.

APAMPE-A
Associação dos
pescadores e proprietários de
embarcações de Itapirubá

16.

Associação de Pescadores
do Farol - APAFA

17.

Adão Vilmar Marques

Julio Cesar da Silva
Attanásio
Baca

Associação dos

Associação está sem

Pescadores da Barra do

diretoria

Camacho

Albertino (articulador)
Antõnio Manoel de

18.

COLÔNIA Z-14

Souza
Graça / Secretaria

19.

COLÔNIA Z-21

Domingos Santana

(Samuel)

CENTRO

99916-5006 (Leno)
3356-0134 (Luiz Gonzaga)

Itapirubá - Imbituba

Itapirubá - Imbituba
Farol de Santa Marta Laguna

9936-7186/ Pampo

pampohumano@hotmail.c

9937-3345 / Adão

om

99148-4055

ad.pescadores@bol.com.br

48 - 3646-3057

Barra do Camacho -

48 - 3624-6051

Laguna

99951-3497

CENTRO
/
SUL
CENTRO
/ SUL
SUL

SUL
coloniaz14@brturbo.com.b

R Vol Fermiano, 22 Centro - Laguna

48 - 3644-0528

Av Duque de Caxias, 413 -

48 - 3624-2135

an 1 - Jaguaruna

99607-0185

r
coloniaz14@gmail.com

SUL

SUL

48 - 3468-1369
20.

COLÔNIA Z-33

João Picollo (Colonia)
Rogerio (Abacate)

Balneário Rincão - Içara

99996-9330 (João)
98481-5151/cida-esposa joao

coloniaz33sc@bol.com.br

SUL

99600-9398 (Abacate)
21.

União das Associações de
Pescadores das Ilhas - UAPI

Maria Aparecida dos
Santos-

48 - 3647-4014
Laguna

Maria Regina

99991-0512 ; 98412-6332

cida.s.ramos@hotmail.com

SUL

(cida)
48 -3644-5972, 99679-3701

22.

Associação de Pescadores
Artesanais

Rinaldo Florentino

Laguna

(Rinaldo)

SUL

99860-1366 (Arthur – no
Farol)

Pça. Da República Juliana,
23.

Sindicato de Pescadores
de Laguna

Gilberto Silva

nº 153 – Centro –

48 - 3644-6148

sindpescalaguna@hotmail.

Laguna/SC

9966-3413

com

SUL

CEP 88790-000
24.

Assoc. Pescadores Lagoa
Garopaba do Sul

Jaime

99664-6284; 99807-7065
99928-9916 (Cidinha)

Cidinha (Ibiraquera)
25.

Outras lideranças Pesca

João Batista (Farol)
Mazinho (Naufragados)

99676-1671 (João
Batista)
3237-6609 / 99920-5327
(Mazinho)

SUL

cidaibiraquera@gmail.com
ong_rasgamar@hotmail.co
m
mazinhoespiritosanto@gm
ail.com

Apêndice 7 - Lista de presença dos eventos prévios realizado para a
elaboração do Plano de Ação.
Lista de Presença
Eventos Prévios
Nome
Organização
Sandra Severo
Fundação Gaia
Gabrielle Soeiro
ICMBio-CNPT
Ronaldo Cataldo Costa
APABF
Carolina Alvite
ICMBio-CNPT
Martin Perez
REVIS
Maria Aparecida Ferreira
CONFREM
Gilberto Ribas
CONFREM
16 de março 2018
Iara Vasco Ferreira
ICMBio-CNPT
Janina Huk Schamberg
Bolsista GEF-Mar ICMBio-CNPT
Rafael Ummus
Consultor GEF-Mar MMA
Roberto Bruno Fabiano
Consultor GEF-Mar REVIS
Rodrigo de Freitas
Consultor GEF-Mar APABF
Cecil Roberto De Maya
APABF
Brotherhood De Barros
Aline Kellermann
REVIS
Jonatas Henrique
Bolsista GEF-Mar APABF
Cecil Roberto De Maya
APABF
Brotherhood De Barros
03 de maio 2018
Ronaldo Cataldo Costa
APABF
Rodrigo de Freitas
Consultor GEF-Mar APABF
Roberta Aguiar dos Santos
ICMBio-CEPSUL
Walter Steembock
ICMBio-CEPSUL
Cecil Roberto De Maya
APABF
Brotherhood De Barros
14 de maio 2018
Ronaldo Cataldo Costa
APABF
Rodrigo de Freitas
Consultor GEF-Mar APABF
Deisi Cristiane Balensiefer
APABF
Ronaldo Cataldo Costa
APABF
15 de maio 2018
Rodrigo de Freitas
Consultor GEF-Mar APABF
Maria Aparecida Ferreira
CONFREM
Maria Regina
União das Associações de
Pescadores das Ilhas – UAPI
22 de maio 2018
Maria Aparecida dos Santos
Pastoral da Pesca
Rodrigo de Freitas
Consultor GEF-Mar APABF
24 de maio 2018
João Picollo
Colônia Z-33 Balneário Rincão
24 de maio 2018

Rodrigo de Freitas
Jaime Mariano
Rodrigo de Freitas

28 de maio 2018

29 de maio 2018

Tiago
Márcio/Carti

Consultor GEF-Mar APABF
Associação de Pescadores da
Lagoa Garopaba do Sul
Consultor GEF-Mar APABF
Associação dos Pescadores
Profissionais Artesanais de Emalhe
Costeiro de Santa Catarina
Associação de Pescadores
Artesanais do Farol de Santa Marta
Laguna

30 de maio 2018

06 de junho 2018

Janina Huk Schamberg
Rafael Ummus
Roberto Bruno Fabiano
Rodrigo de Freitas
Cecil Roberto De Maya
Brotherhood De Barros
Aline Kellermann
Ronaldo Cataldo Costa
Carolina Alvite
Rafael Ummus
Roberto Bruno Fabiano
Rodrigo de Freitas
Jonatas Henrique
Aline Kellermann
Ronaldo Cataldo Costa
Carolina Alvite

Bolsista GEF-Mar ICMBio-CNPT
Consultor GEF-Mar MMA
Consultor GEF-Mar REVIS
Consultor GEF-Mar APABF
APABF
REVIS
APABF
ICMBio-CNPT
Consultor GEF-Mar MMA
Consultor GEF-Mar REVIS
Consultor GEF-Mar APABF
Bolsista GEF-Mar APABF
REVIS
APABF
ICMBio-CNPT
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1. Introdução
O presente documento visa atender ao Termo de Referência nº 2017.0601.00072-9
que tem por objetivo realizar a mobilização de atores locais (pescadores e instituições
públicas e privadas), organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca artesanal
dentro do subprojeto de integração com as comunidades, a ser desenvolvido no território
da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), de forma integrada e
cooperativa com o outro consultor, responsável pelas atividades na Reserva de Vida
Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos, doravante denominado consultor REVIS.
Especificamente, esta proposta busca a promoção da articulação e fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais residentes em
Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo GEF-Mar (ou delas usuárias), visando à
utilização sustentável de recursos naturais nas UCs e no seu entorno. Fortalecimento não
implica na resolução das demandas finalísticas indicadas na agenda política, mas o processo
de dotar as organizações de competências para mediar conflitos de enfrentamento aos seus
problemas. Uma capacitação voltada para o fortalecimento das organizações de base
comunitária também mobiliza potencialidades dos sujeitos, ao invés de focar somente nos
problemas. Parte de uma estratégia de fortalecimento consiste em trazer outros públicos e
realizar eventos setoriais e ampliados. Desta forma, além da APABF e da REVIS Ilha dos
Lobos, o projeto visa uma ação regional que contemple outras UCs de Santa Catarina (SC),
como as de Florianópolis (comunidade Ratones e RESEX Pirajubaé), APA Anhatomirim e
da Baía da Babitonga, situada no litoral norte.
Além das atividades de mobilização, organização de eventos e capacitação, a
consultoria prevê que o seu desenvolvimento seja acompanhado e monitorado, de maneira
articulada, entre a equipe gestora da REVIS Ilha dos Lobos, APABF e o Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades
Tradicionais (CNPT). Para tanto, as atividades serão acompanhadas por um consultor
vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (consultor MMA).
Inicialmente será apresentada a proposta metodológica para o desenvolvimento das
atividades, onde serão descritas as etapas de organização do planejamento para execução e
de mobilização social. A capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal informa
o fluxo e a proposta de cinco eventos previstos no contrato, com maior grau de
detalhamento para os dois primeiros, previstos para agosto de 2018, e seu cronograma de
execução. Este documento encerra com a descrição dos conteúdos previstos para os
relatórios parciais e final circunstanciado. Ao final de cada seção são informadas as datas
previstas para entrega dos produtos.
O presente relatório contém o Produto 3 previsto no Termo de Referência. Este
documento apresenta os resultados atingidos até o momento, incluindo (i) a sistematização
das atividades, eventos, oficinas e reuniões realizadas no território da APABF; (ii) a análise
do andamento dos subprojetos em relação ao planejado e; (iii) propostas de ajustes no
Plano de Ação. Inicialmente serão abordados os esforços despendidos até o momento para
o planejamento das ações do projeto junto aos seus executores: Consultores, APABF,
REVIS, CONFREM e CNPT.

2. Alinhamento do Componente 1.4 GEF-Mar com Consultores, CNPT,
CONFREM e UCs
A necessidade desta seção decorre do investimento de tempo necessário, até o presente
momento, para realização das ações do projeto de forma integrada com seus executores.
Assim, serão descritos todas as reuniões para alinhamento das ações do projeto realizados,
entre o final do Plano de Ação (última reunião realizada em 6 de junho), até o presente
momento.
Transcorridas cerca de duas semanas, que foram voltadas para ajustes no Produto 2
(Plano de Ação), aprovado em 12 de junho, foi realizada uma reunião na Unisul (Campus
Tubarão) no dia 28 de junho com Ronaldo e Jonatas (APABF), cujo objetivo foi detalhar
os locais onde seriam realizadas as reuniões da 1a Etapa do Curso de Formação de
Lideranças e o seu conteúdo. Avaliamos nesta reunião que os grupos previamente
sugeridos deveriam ser unificados (gestão pesqueira e de UCs) e os grupos de jovens e
mulheres excluídos (estes grupos sociais teriam participação prioritária nos eventos).
Também avaliamos a questão do transporte para os eventos, definindo que seria evitado o
esforço de logística para levar ônibus ou micro-ônibus nas comunidades. A opção de
combustível ou diárias é mais ágil para o projeto. Foi tratado também sobre a necessidade
definir as camisetas e as questões conceituais do evento junto à CONFREM.
No dia seguinte (29 de junho) foi realizada uma reunião por Skype com a presença da
Carolina Alvite (CNPT), Janina (CNPT), Ronaldo (APABF), Rodrigo, Roberto (Consultor
REVIS), Jonatas (APABF) e Rafael (Consultor MMA). A reunião teve como objetivo fazer
repasse ao grupo do andamento das atividades realizadas pelos consultores nos respectivos
territórios, além de planejar com mais atenção e detalhamentos os insumos do projeto,
tendo em vista os prazos da FUNBIO para as solicitações, o valor disponível, os
remanejamentos necessários, as estratégias para complementação do recurso e facilitação
da logística. Ainda a criação em conjunto das pautas e programação da reunião entre a
CONFREM (Nacional e Regional), gestores e consultores APABF e REVIS Ilha dos
Lobos, Consultor MMA e CNPT (Sede e Base Sul), que será realizada em Florianópolis/SC
entre os dias 05 e 06 de julho de 2018. Foi encaminhado desta reunião que seria verificado
junto ao FUNBIO como funciona o uso do cartão, dos materiais de apoio (camisetas) e do
remanejamento de insumos. Os consultores ficaram de elaborar um calendário estratégico
para os encontros do Curso de Formação de Liderança e Oficina Regional, com
planejamento de insumos. Também ficou definido que haverá um encontro dos
consultores com a equipe CNPT, dia 05 de julho pela manhã, com local a confirmar, para a
elaboração do Painel Interativo e Cronograma do Projeto, que será construído em conjunto
na reunião ICMBio e CONFREM.
Nos dias 05 e 06 de julho foi realizada uma reunião entre os membros do projeto
(Consultores, APABF, CNPT, CONFREM Nacional e Local e REVIS) no Auditório de
Educação Ambiental da FLORAM em Florianópolis-SC. Esta reunião teve por objetivo: (i)
promover o nivelamento sobre o território e a pesca artesanal na APABF e REVISIL e
Subcomponente de Integração e Fortalecimento Comunitário; (ii) Compartilhar o
andamento das atividades de mobilização social que vêm sendo feitas pelos consultores

GEF Mar (MMA e locais), em conjunto com equipe APABF e REVISIL e; (iii) Pactuar o
cronograma e metodologia das atividades previstas para o próximo semestre (Etapa 1 do
Curso do Formação de Liderança e 1ª Oficina Regional). Os encaminhamentos desta
reunião foram: 1) a criação de um folder do projeto para ser utilizado durante a etapa de
mobilização; 2) a indicação de participantes da CONFREM Nacional para a 1ª Oficina
Regional; 3) Nivelamento dos pescadores da APABF e REVIS para participar do Seminário
Nacional de Extrativismo Costeiro e Marinhos; 4) Alinhar os objetivos do componente 1.4
com a execução do projeto no PARNA Lagoa do Peixe; 5) Produção de uma Cartilha
contendo os resultados do Projeto APABF/REVISIL visando sistematizar experiências e
aprendizados e fornecer uma devolutiva às comunidades. Para a APABF, ficou definido
que o formato da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças será mais simples do que
anteriormente previsto, consistindo de uma reunião na comunidade com eventos de
mobilização prévios. Este formato foi preterido por possibilitar uma quantidade maior de
eventos, simplificando a logística do transporte.
No dia 30 de julho foi realizada uma oficina, organizada pela ONU Meio Ambiente e
ICMBio, sobre monitoramento participativo da pesca em Florianópolis (Apêndice 1). Na
ocasião fui apresentado para o coordenador nacional da CONFREM que apresentou suas
expectativas em relação ao desenvolvimento do Componente 1.4. no sul do Brasil. Na
ocasião também foi conversado com o CNPT e os gestores da APA sobre a possibilidade
de mudança de local e data da I Oficina Regional devido as dificuldades para agendar Hotel
em Torres.
No dia 31 de julho foi realizado um Skype com a Carolina (CNPT), Janina (CNPT),
Ronaldo (APABF), Rodrigo, Rafael (Consultor MMA) e Roberto (Consultor REVIS).
Como não havia disponibilidade de hospedagem para 14 à 16 de setembro em Torres, a
reunião tratou sobre a possibilidade de mudança de local da 1ª Oficina Regional. Foi
sugerida a possibilidade da Oficina ser realizada em Tubarão, tendo em vista o auditório da
UNISUL sem custo, ou em Florianópolis devido a diversidade de opções de hospedagem
com pensão completa e auditório. Caso não haja tempo hábil para a contratação dos
serviços para a data, foi considerada a possibilidade do uso de diária (trâmite mais rápido e
mais burocrático em função do levantamento de dados do beneficiário) ou alteração da
data da realização da Oficina (sugestão de adiamento para 19 à 21 de outubro de 2018).
Rodrigo, Janina e Carolina saíram da reunião com a tarefa de levantar custos dos locais
disponíveis para abrigar o evento em Santa Catarina.
Após interações entre os gestores do ICMBio (CNPT, REVIS e APABF) durante o
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (CBUC), realizado na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC, Florianópolis), foi agendada uma reunião para o dia 06
de agosto visando definir as datas e locais dos futuros eventos. O replanejamento dos
eventos ocorreu em virtude de ajustes no orçamento global do projeto e das dificuldades
para agendamento de hotel e local para o I Oficina Regional em Torres, previstos para os
dias 14 a 16 de setembro. Como resultado, a I Oficina Regional foi reagendada para os dias
9, 10 e 11 de novembro e a 2a Etapa do Curso de Formação de Lideranças será realizada
durante um dia inteiro em cada território de UC, agendada para, no máximo, até o dia 01
de dezembro. Em Torres, a 1a etapa do Curso de Formação de Lideranças ocorrerá em

diversos pequenos eventos, com fechamento coletivo no dia 15 de setembro, quando
contará com a participação do Consultor APABF. Foi tratado também dos
encaminhamentos para a impressão do folder e dos convites para os parceiros.

3. Sistematização das atividades realizadas no território da APABF
Conforme definido no Produto 2, o consultor APABF irá desempenhar a
mobilização de atores locais, organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca
artesanal dentro dos nove municípios catarinenses que compõe a APABF, sendo eles:
Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão e
Balneário Rincão. Cada município possui características particulares de mobilização política
dos pescadores artesanais e de relações de conflito e cooperação com a APABF. Desta
forma, a estratégia de aproximação será contexto específico, respeitando o histórico de
relações já estabelecidas entre os atores locais e a APABF. As ações de mobilização
realizadas e os eventos de formação previstos foram definidos de forma integrada com os
Consultores APABF e REVIS e a equipe estendida do projeto (CONFREM e gestores da
APABF, REVIS e CNPT).
As ações envolvidas na etapa de mobilização descritas neste relatório incluem:
- Promover mobilização social dos atores envolvidos / público de interesse do subprojeto:
esta ação está em andamento e serão descritas as atividades realizadas até o momento;
- Organizar e realizar eventos locais e regionais (cerca de 06 eventos): os eventos se referem
a I Etapa do Curso de Formação de Lideranças, que consistirão de 08 reuniões nas
comunidades que estão sendo planejadas para ocorrerem durante nos meses de agosto e
setembro;
- Participar de 01 (um) evento nacional: a participação neste evento está prevista para o
final do projeto;
- Sistematizar dados e informações relativas às agendas políticas levantadas pelas
comunidades envolvidas, visando subsidiar os eventos desta etapa e as capacitações futuras:
os resultados destas sistematizações serão apresentados nas Propostas de Programação para
a I Etapa do Curso de Formação de Lideranças;
- Realizar análises e sínteses entre as agendas levantadas nos eventos locais e regionais com
as agendas de gestão das UCs envolvidas, indicando pontos de convergência e/ou
divergência entre elas e propondo ações de articulação e promoção da participação social
dos pescadores na gestão das UCs: esta análise será realizada na Proposta de Programação
para a I Oficina Regional.
3.1. Mobilização social dos atores
No dia 9 de Junho de 2018 foi realizada uma saída de campo na Praia de Cima da
Pinheira, com o objetivo de averiguar com os pescadores a melhor forma de realizar a 1ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças e divulgar o projeto (Figura 01). Na
oportunidade foi realizado o contato com Tiago, um pescador que se destacou nas oficinas
de elaboração do Plano de Manejo e com o Sr. José Henrique, atual Secretário de Pesca do

município de Palhoça, que relatou seus esforços para fomentar a pesca no contexto da
FIESC.

Figura 01 – Visita ao rancho de pescadores durante a safra da tainha de 2018.
No dia 15 de junho foi realizada reunião do Fórum de Pesca do Complexo Lagunar
Sul, na Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), em Laguna. A reunião tratou
do estatuto do fórum e do seu modus operandi. A partir desta reunião, me comprometi a
participar enquanto Unisul, mas também como forma de contribuir com os objetivos do
projeto de fortalecimento das organizações de pescadores. A próxima reunião ocorrerá no
dia 13 de agosto de 2018.
No dia 17 de julho foi realizada uma visita ao S. João, presidente da Colônia de
Pescadores de Balneário Rincão (Figura 02). A Colônia conta com excelente infraestrutura
e, na oportunidade, foi possível acompanhar o trabalho da equipe que apoia o seu
presidente (advogado, secretária, professor de inclusão digital e ajudante de serviços gerais).
Durante a reunião foram apresentados os eventos previstos pelo projeto e agendada a data,
local e horário da mobilização e da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças
(Apêndice 2).
No dia 18 de julho foram realizadas reuniões com representantes de organizações
de pescadores de Ilhas, Farol de Santa Marta e Garopaba do Sul (Figura 03, 04 e 05).
Durante os encontros foram apresentados os eventos previstos pelo projeto e agendada a
data, local e horário da mobilização e da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças
(Apêndice 3, 4 e 5).

Figura 02 – Visita a Colônia Z 33 de Balneário Rincão.

Figura 03 – Visita a Sede da Pastoral da Pesca, em Ilhas (Laguna).

Figura 04 – Visita ao Rancho de Pesca do Presidente da Associação de Pescadores
do Farol de Santa Marta (Laguna).

Figura 05 – Visita ao Presidente da Associação de Pescadores de Garopaba do Sul,
(Jaguaruna).

Todas estas lideranças vem mantendo contato frequente através do WhatsApp. A
liderança de Garopaba do Sul (S. Jairo) vem realizando convites para as festividades da
associação (até o momento não atendidas). No caso de Cida Ramos (Ilhas), houve um
convite para participar de duas oficinas (3 e 5 de setembro) de avaliação da safra da tainha
de 2018, objetivando resgatar o histórico de uso das redes de emalhe anilhadas. Esta
situação demonstra um fato positivo: já começa a haver um movimento contrário, de
procura de apoio do consultor, ao invés do consultor ir até as comunidades.
No dia 19 de julho foi realizada uma reunião com a equipe do Projeto Toninhas e
com Carolina (CNPT), na sede da Base Avançada do CNPT em Florianópolis (Apêndice 7
– além dos citados a coordenadora, Marta Cremer, participou por skype). Como a equipe
do Projeto Toninhas tem atividades planejadas com os pescadores do território da APABF
durante 2018 e 2019 (oficinas de mapeamento das áreas de pesca com emalhe,
levantamento de informações sobre a pesca na área da APABF, entrevistas e oficinas com
pescadores), a reunião teve o intuito de trocar apresentações sobre os projetos para avaliar
possíveis colaborações. Foi encaminhado que a equipe do Projeto Toninhas poderia
acompanhar a 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na condição de ouvintes, para
que possam conhecer os pescadores e as lideranças visando facilitar o contato posterior
com os mesmos.
Na tarde do dia 31 de julho foi realizada uma visita a Praia da Pinheira com
Ronaldo (ABABF), onde foi conversado com outro pescador chamado Tiago (o Tiago da
Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais de Emalhe Costeiro de Santa Catarina APPAECSC) é localmente conhecido com Tiago do Escritório, referente ao nome do seu
barco), e seu irmão, que embarcavam a rede de corvina. A Colônia de Pescadores
encontrava-se fechada, pois funciona somente no período da manhã.
Posteriormente foi feita uma visita para José Henrique, Secretário Municipal de
Pesca, na Prefeitura de Palhoça (Apêndice 7). Na oportunidade o secretário nos cedeu
gentilmente os slides de uma palestra que ele realizou na Câmara Setorial da Pesca (FIESC),
sobre propostas para os atuais conflitos dos limites de navegação e normas legais de pesca
(IN Interministerial MPA/MMA 12/2012).

3.2. Organização dos Eventos Locais e Regionais
A Figura 06 expressa o entendimento do grupo sobre o panorama geral dos
eventos previstos para todo projeto, incluindo total de participantes financiados pelo
projeto, local e data de realização. A partir desta 1ª Oficina Regional serão mapeadas as
lacunas de competências e indicadas datas e temas para os cursos de formação de
lideranças (2ª Etapa) e de elaboração de projetos. Os pescadores da APABF que forem
escolhidos para participar da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças em conjunto
com os pescadores da REVIS também estarão envolvidos na organização da 2ª Oficina
Regional e será estimulada a realização de pelo menos uma reunião de planejamento com o
consultor e um evento de devolutiva da 1ª Oficina Regional na comunidade.

Figura 06 - Panorama geral dos eventos previstos pelo Projeto GEF-Mar
Componente 1.4. no Sul do Brasil
A Tabela I apresenta a agenda parcial da 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças construída até o momento com as lideranças de cada um dos setores da
APABF. Com o adiamento da I Oficina Regional para novembro, as localidades onde
ocorrerão os próximos eventos da Tabela I deverão ser agendados para setembro e
outubro. Para cada evento também está sendo agendada uma data para mobilização com
entrega do folder que está sendo produzido pela equipe do projeto (liderado pelo
Consultor MMA).
Com a mudança da I Oficina Regional de Torres para Santa Catarina, desde o final
de julho venho buscando locais para viabilizar a realização deste evento e buscando
equalizar, junto com a equipe, o orçamento do projeto com o público. Até o momento, a
melhor opção de local encontrada para a I Oficina Regional foi o Centro de Treinamento
de Tubarão (CETUBA) da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (EPAGRI, Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca). Seguem alguns
motivos para escolha do CETUBA: 1. É simples e amigável ao meio do pescador; 2. Barato:
não será gasto todo recurso no início e garantimos que, a medida que temos resultado em
termos de mobilização social, possamos fazer um evento maior que envolverá mais
recursos; 3. Equidistante: Fica localizado a apenas 2h de Torres e de Florianópolis; 4. Flexível:
Podem ser hospedados mais participates (caso parceiros venham a confirmar próximo do
evento) em Gravatal, onde tenho várias opções a preços acessíveis e; 5. Intenso: ao contrário
de outras opções, o lugar é isolado, não tem onde fazer turismo.

Tabela I – Datas, horários e locais previstos para realização da 1ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças nas comunidades.
Localidade
Praia da Pinheira,
Palhoça
Garopaba do Sul,
Jaguaruna

Data Curso

Mobilização

Horário

16/08

16/08, manhã

14h

25/08

20/08, tarde

15h

Balneário Rincão

24/08

20/08, manhã

19h

29/08

28/08, manhã

9h

10/10

08/10

18h30

Farol de Santa
Marta
Canto da Lagoa,
Ilhas e Campos
Verdes, Laguna
Pântano do Sul,
Florianópolis
Imbituba e
Laguna
Imbituba e
Garopaba

Local
Sede da Colônia de
Pescadores
Sede da Associação de
Pescadores
Associação de Moradores
da Barra do Torneiro
Rancho de Pesca do Carti
(Márcio)
Canto da Lagoa
Pântano do Sul
Itapirubá
Salão Paroquial de
Ibiraquera

Para apoiar a elaboração dos TdRs elaborados pelo Consultor MMA foram
buscadas, além das opções de hospedagem, empresas de transporte. A 1ª Etapa do Curso
de Formação de Lideranças deverá envolver 240 participantes (30 em cada um dos oito
encontros) tendo um custo aproximado de R$ 2.720,00 (impressão de mapas e lanches). O
custo da I Oficina Regional para o projeto está estimado em R$ 29.285,00, sendo realizado
no CETUBA e contanto com os seguintes participantes: 17 pescadores da REVIS, 22
pescadores da APABF, 2 CNPT, 2 APABF, 2 REVIS, 3 consultores, 1 CEPSUL, 2
pescadores da RESEX Pirajubaé, 2 pescadores da ESEC Carijós, 1 ICMBio CR9, 2
pescadores da APA Anhatomirim, 2 pescadores do PARNA Lagoa do Peixe, 2 pescadores
do PARNA Ilha dos Currais e 3 representantes da CONFREM. Além destes estão
previstos ainda três pescadores da Baía da Babitonga que virão com recursos de parceiros,
totalizando 66 participantes. A seguir será realizado o detalhamento da proposta de
programação dos eventos previstos para 2018: oito encontros da “1ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças” e “I Oficina Regional”.

3.2.1. Proposta de programação da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças
No Quadro 1 é apresentada uma minuta do evento previsto para os meses de
agosto a outubro de 2018. O horário indicado é apenas a título de exemplo para situar a
duração total em duas horas, uma vez que o evento está sendo agendado em períodos mais
ajustados a disponibilidade do pescador em cada local. A perspectiva é que seja constituído
na 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças um grupo interessado em levar o debate
sobre as temáticas adiante e o espaço para isso seriam as Oficinas Regionais e a 2ª Etapa do

Curso de Formação de Lideranças, que poderão culminar com a elaboração e submissão de
um projeto sobre o tema. A devolutiva é um exercício para as lideranças repassarem para a
base o que foi debatido, uma prática que será estimulada ao longo de todo o processo, mas
que foi indicada no fluxo apenas para a I Oficina Regional (Figura 06).
Na Praia da Pinheira, município de Palhoça, foi acordado com o Secretário
Municipal de Pesca que o evento aproveitaria a mobilização que a secretaria está fazendo
para o 7ª Mutirão de Regularização de Embarcações, no dia 16 de agosto (Figura 07). O
caráter oportunístico deste primeiro evento foi preterido em função do histórico com a
comunidade para realização das oficinas do Plano de Manejo (a primeira tentativa de
evento não ocorreu por boicote da colônia). Se entendeu que a realização de um evento
conjunto poderia beneficiar a relação entre as organizações (colônia, secretaria e APA).
Neste evento será preciso enfocar que a APABF compreende somente o espaço marítimo
da localidade, uma vez que, início de agosto, ocorreram desapropriações e demolições de
bares e restaurantes tradicionais na Praia de Naufragados como ação de outra Área
Protegida, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A APABF é pouco conhecida e
reconhecida pelos pescadores, mas vem ocorrendo interlocuções com atores-chave. O
objetivo deste primeiro evento é identificar os pescadores dispostos a participar do projeto
e melhorar a relação dos mesmos com a APABF. Neste sentido, a APABF busca se
estreitar a relação com os pescadores, mostrando que a pesca pode ser melhor valorizada se
for aumentada sua capacidade de comunicação e de monitoramento.
Quadro 1 - Programação 1a Etapa Curso de Formação de Lideranças
14h - Abertura (realizada por uma liderança local reconhecida).
14h10 - Dinâmica de apresentação dos participantes (Rodrigo).
14h20 – Apresentação do vídeo do GEF-Mar Componente 1.4 no Sul da Bahia
14h30 – Apresentação e debate sobre objetivos gerais Componente 1.4. GEF-Mar,
apresentação da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos
Povos Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM) e do Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação da Sóciobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais
(CNPT) (representante CNPT e da APA da Baleia Franca).
15h – Lanche.
15h15 – Apresentação da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca enquanto Unidade
de Conservação de Uso Sustentável, seu conselho, a construção participativa do Plano de
Manejo e das interfaces entre o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca e a pesca na
localidade. Apresentação dos objetivos específicos Componente 1.4. GEF-Mar
(representante APA da Baleia Franca e Consultor GEF-Mar).
15h45 - Debate sobre formas de melhorar a organização dos pescadores e sua participação
na gestão da APA da Baleia Franca: o que preciso saber para avançar? (Consultor GEFMar).
16h30 - Escolha de pescadores para participarem da comissão organizadora da I Oficina
Regional.
16:45h - Encerramento.
Em Garopaba do Sul, município de Jaguaruna, (Figura 08), o evento está previsto
para a Sede da Associação de Pescadores de Garopaba do Sul, local sugerido e
disponibilizado pelo presidente da associação (S. Jaime). A associação vem se mostrando
muito ativa na promoção de confraternizações entre os associados e conta com apoio de

uma empresa de saneamento da região (Atlantis). As maiores preocupações apontadas se
referem a qualidade ambiental da lagoa e a fiscalização a certos petrechos de pesca
proibidos, como o berimbau (gerival). Há um conflito entre os usuários externos, que
possuem casa de veraneio e os nativos, e foram relatadas diversas situações desmatamento
das matas ciliares, aterramento e despejo de lixo na lagoa.

Figura 07 – Evento promovido pela Secretaria de Pesca de Palhoça que será
aproveitado para realização da 1a Etapa Curso de Formação de Lideranças.

Figura 08 – Sede da Associação de Pescadores de Garopaba do Sul, local previsto
para realização da 1a Etapa Curso de Formação de Lideranças.
No município de Balneário Rincão, o contato foi realizado com a Colônia de
Pescadores, através do seu presidente (João Picollo), que, além de ser vereador, se mostrou
muito articulado. A reunião está previsto para a sede da Associação de Moradores da Barra
do Torneiro, local que reúne maior quantidade de pescadores, inclusive de Jaguaruna. Os
desafios para esta reunião estão associados ao entendimento do perfil de pescador marinho
nesta porção o litoral de Santa Catarina que se assemelha ao Rio Grande do Sul e ao apoio
da APABF no avanço ao monitoramento e beneficiamento do pescado.
No Farol de Santa Marta, município de Laguna, o contato está sendo realizado com
Márcio Goulart Nascimento (Carti), presidente da Associação de Pescadores Artesanais do
Cabo de Santa Marta. A reunião será realizada no seu rancho de pesca, na Praia do
Cardoso, que concentra a pesca artesanal da localidade (foto da capa). Esta comunidade foi
recentemente atendida pelo Projeto de Extensão Pesqueira da Unisul
(http://pescaartesanalunisul.blogspot.com.br/), que produziu um vídeo sobre a pesca na
comunidade (https://youtu.be/SxqtaVIWXVU). A principal crítica destes pescadores,
também presente na Pinheira, foi o atraso para liberação da licença da pesca da tainha.
No Canto da Lagoa, Ilhas e Campos Verdes, município de Laguna, o evento está
sendo planejado com Maria Aparecida dos Santos Ramos, presidente da União das
Associações de Pescadores da Ilha e funcionária da Secretaria de Pesca de Laguna. Há
articulações realizadas no nível nacional (Comissão Pastoral da Pesca e Movimento de
Pescadores e Pescadoras) por esta liderança e o evento deverá focar na melhoria das
relações entre a comunidade e a APABF, abalada durante as oficinas do Plano de Manejo.
No Pântano do Sul, município de Florianópolis, está sendo realizado contato com
S. Saturnino da Associação de Pescadores. A APABF é pouco conhecida pelos pescadores

e o objetivo deste primeiro evento é identificar os pescadores dispostos a participar do
projeto e melhorar a relação dos mesmos com a APABF. Em Itapirubá, municípios de
Imbituba e Laguna, será realizado contato com Leno, vereador de Imbituba, e a Colônia de
Pescadores de Imbituba. Em Imbituba e Garopaba a reunião será realizada no Salão
Paroquial de Ibiraquera e está sendo articulada com a Cidinha (CONFREM Sul).

3.2.2. Proposta de programação da I Oficina Regional
A I Oficina Regional constitui o primeiro evento de grande vulto do projeto, sendo
realizado durante 3 dias. O evento será voltado para facilitar a identificação das agendas
políticas a serem incorporados no PFI, e será buscado entre os participantes de mulheres
pescadoras ou que atuam na cadeia produtiva do pescado e de jovens pescadores. No
Quadro 2 é apresentada uma minuta do evento previsto para entre os dias 9 e 11 de
novembro de 2018. A estrutura do evento foi planejada para: (i) promover a integração e a
troca de experiências entre os participantes, sobretudo na relação com as UCs; (ii) aportar
inovações sobre temas-chave recorrentes no debate com o setor pesqueiro e; (iii) fomentar
o aprimoramento da organização dos pescadores artesanais por meio de redes temáticas,
que irão amadurecer projetos de intervenção a serem desenvolvidos durante o Curso de
Elaboração e Gestão de Projetos. A presença dos nomes de palestrantes na programação
neste momento é fundamental para, após pactuado na equipe do projeto, ser realizado o
convite e fechada a agenda.
Até a tarde do segundo dia, a programação está voltada para integração dos
participantes, para garantia de falas marcantes de lideranças afinadas com a gestão de UCs e
para pautar o estado da arte sobre temas identificados como relevantes para o setor
pesqueiro artesanal que emergiram da análise integrada o Plano de Manejo e das consultas
às lideranças. A partir deste momento será proposta a seguinte divisão em grupo, que
poderá ser revista e alterada no decorrer do processo:
1) Jovens e o futuro da pesca artesanal – A maioria dos pescadores que atuam no território
da APABF possuem mais de 40 anos, o que gera uma preocupação com relação a
continuidade desta atividade pelos jovens. Neste grupo serão abordadas metodologias
adequadas para a inserção dos jovens na pesca artesanal, bem como, a construção de pautas
específicas que mobilizem este segmento.
2) Pescadoras: identidade e direitos – Apesar das mulheres terem um papel crucial no
cotidiano da pesca artesanal, há uma invisibilidade das suas atividades, baixa identidade
como pescadora e muitas vezes seus direitos não respeitados. Este grupo visa fomentar a
visibilidade da mulher como pescadora e criar estratégias para a afirmação das questões de
gênero na pesca por meio de políticas públicas voltadas para este grupo no território da
APABF.
3) Cadeia Produtiva do Pescado: reflexões e estratégias sobre a agregação de valor no
território - Grande parte da cadeia produtiva do pescado é dominada por atravessadores no
território da APABF. Esse tema gerador pode estar voltado para a criação de um selo de

reconhecimento do pescador que atua dentro das normas ambientais, podendo agregar
valor a um ‘pescado amigo da Baleia’. O estímulo ao consumo de pescado fresco é outra
ação que pode estar associada a este tema gerador. O debate sobre a reestruturação da
cadeia produtiva passa pelo avanço na regularização dos ranchos de pesca e dos desafios
sanitários envolvidos no processamento do pescado.

Quadro 2 – Proposta de Programação I Oficina Regional
09/11
16h Lanche de recepção.
16h30 Dinâmica para a apresentação dos participantes (Rodrigo).
17h30 Regras de convivência e programação (Roberto)
18h Mesa Redonda: “Experiências de Gestão Compartilhada da Pesca Artesanal com
Unidades de Conservação Marinho-Costeira”
Sugestões: Liderança da CONFREM, Walter Steenbock (CEPSUL), MPP, Presidentes de
Colônias e Associações
19h30 Cultural: Apresentação de Puxada de Rede (Grupo de Capoeira Cordão de Ouro)
20h Jantar
10/11
8h Café da Manhã
9h Compartilhamento das experiências dos participantes com a gestão com Unidades de
Conservação Marinho-Costeira: RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim,
PARNA Lagoa do Peixe e Ilha dos Currais e do território da Baía da Babitonga.
11h Lanche
11h15 Mesa Redonda: “Estratégias de Valorização do Pescado”
Sugestões: EPAGRI-SC,EMATER-RS, Projeto Pesca + Sustentável: Conservação
Internacional ou Marine Stewardship Council (MSC)
12h30 Almoço
14h Mesa Redonda “Mulheres e Jovens na pesca artesanal”
Sugestão: Lideranças, representante da RARE Brasil ou governo federal.
15h30 Lanche (seguido da divisão dos grupos)
15h50 Atividades realizadas em grupos
1) Jovens e o futuro da pesca artesanal
2) Mulheres: identidade e direitos
3) Desenvolvimento territorial: poluição dos recursos naturais e restrição de acesso às áreas
de uso comum. )
4) Agregação de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado5) Gestão e monitoramento da
pesca artesanal em áreas protegidas
20h Jantar
16/09
8h Café da Manhã
9h Continuação dos debates em grupo e sistematização das discussões
10h30 Lanche
10h50 Socialização dos debates ocorridos nos grupos
12h30 Almoço
14h Plenária Final: encaminhamentos do evento
16h Encerramento

4) Gestão da pesca e monitoramento em Unidades de Conservação Marinhas-Costeiras:
regras legais e locais e o seu cumprimento no território – Muitos grupos apresentam
necessidade de desenvolver processos formativos para a intervenção qualificada em
processos decisórios envolvendo o uso e acesso aos recursos naturais. Assim, seriam
esclarecidas as lacunas entre as regras existentes e as demandadas pelo processo de
elaboração do Plano de Manejo, visando avançar na definição do zoneamento. Este grupo
seria composto por lideranças já estabelecidas e que estão situadas dos desafios envolvendo
a gestão pesqueira no território da APABF. Este processo formativo visa a atuação
qualificada no enfrentamento de conflitos com a pesca industrial, entre pescadores
artesanais e na proposição de alternativas às carências de fiscalização dos órgãos
ambientais. O monitoramento da pesca vinculado à gestão e a criação de regras ajustadas à
diversidade de modalidades de pesca artesanal existentes no território também serão
debatidas por este grupo. Foram elaboradas perguntas provisórias para guiar a discussão do
grupo: (i) Qual regra deve ser dada prioridade para promoção de mudança no território da
APA? (ii) Qual o objetivo de apoiar um processo de monitoramento dos dados de captura?
(iii) Como deveria ser realizado o monitoramento da pesca?
5) O pescador artesanal e a qualidade ambiental do território: poluição das águas e exclusão
de espaços comuns – Este processo formativo visa a atuação qualificada no enfrentamento
de conflitos com a especulação imobiliária, veranistas, ocupação de margens de lagoas e
com grandes empreendimentos. A democratização de um processo de licenciamento
ambiental extremamente complexo como o existente no Brasil, requer a organização e a
capacitação dos grupos vulneráveis do ponto de vista ambiental para atuarem na gestão
ambiental. Neste sentido, as temáticas voltadas para temas indiretamente relacionados com
a pesca, mas que afetam a qualidade e disponibilidade do pescado, assim como o modo de
vida do pescador, serão incluídos neste grupo.

A facilitação dos grupos será realizada pelos consultores e servidores do ICMBio.
Parceiros da APABF, que atuam como experts nos temas, serão convidados para, no início
de cada seção, realizar uma exposição sobre como a temática está sendo abordada, quais
esforços já foram despendidos (histórico) e quais ações estão em andamento. Após um
debate que busca ajustar as ações às especificidades dos locais e a identificação dos
principais atores envolvidos, serão levantadas as lacunas por competências através de uma
autoavaliação (olhar para si), facilitada por perguntas-chave. O registro e posterior
sistematização dos dados e informações relativas às agendas políticas existentes nas
comunidades de pescadores será realizado por relatores (estudantes de biologia da Unisul).
A reflexão em grupos e a posterior socialização está voltada para a identificação das
agendas políticas das organizações e das lideranças de pescadores artesanais e no
cruzamento destas informações com as temáticas já debatidas para elaboração do Plano de
Manejo. Ao final do processo se espera que as organizações e lideranças de pescadores
artesanais estejam envolvidos e comprometidos com a agenda de eventos de capacitação
proposta pelo Componente 1.4. GEF-Mar. O relatório do evento apresentará dados e
informações sistematizadas sobre o cruzamento entre as agendas políticas levantadas pelas

comunidades envolvidas e as demandas identificadas no Plano de Manejo, que servirá de
suporte para o Projeto de Fortalecimento Institucional (PFI).

4. Considerações Finais
O Produto 3 trouxe um relato da mobilização realizada pelo consultor e do
planejamento dos eventos previstos pelo projeto. Na análise do andamento das ações em
relação ao planejado surgiram propostas de ajustes no Plano de Ação, decorrente dos
esforços despendidos até o momento para o planejamento das ações do projeto junto aos
seus executores. O Encontro regional foi adiado pois não tivemos garantia nas reservas dos
hotéis feitas em tempo hábil e as mobilizações estão sendo iniciadas agora.
Esta experiência deve ser utilizada para gerar aprendizados no Grupo de Trabalho
instituído para acompanhamento da execução do projeto, o qual é composto pelo CNPT,
UCs beneficiárias, CONFREM e consultores. Uma primeira ação decorrente da alteração
no cronograma do Plano de Ação foi a criação de uma planilha colaborativa, contendo o
orçamento global e uma projeção do custo dos eventos previsto pelo projeto. Assim, para
o bom andamento do projeto, é desejável que, até o final de agosto, todos os Termos de
Referência para contratação de serviços previstos para novembro estejam encaminhados no
FUNBIO. Sugere-se que o mês de dezembro seja destinado a avaliação dos eventos de
novembro e elaboração de todos os Termos de Referência necessários para os eventos de
2019.
Por fim, considero que a constituição de um grupo pode ser rápida, mas o seu
entrosamento para trabalhar pode levar um certo tempo, fato que não foi devidamente
considerado no início do processo. Entendo que, nessa altura do projeto, o grupo
demonstrou ter elevada capacidade de realização e vem demostrando amadurecimento na
articulação entre seus integrantes. Estes fatos nos conduzem para um cenário positivo de
cumprimento do novo cronograma e de alcance ao nobre objetivo de fortalecer a
organização dos pescadores artesanais.
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1. Introdução
O presente documento visa atender ao Termo de Referência nº 2017.0601.00072-9
que tem por objetivo realizar a mobilização de atores locais (pescadores e instituições
públicas e privadas), organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca artesanal
dentro do subprojeto de integração com as comunidades, a ser desenvolvido no território
da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), de forma integrada e
cooperativa com o outro consultor, responsável pelas atividades no Refúgio de Vida
Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos, doravante denominado consultor REVIS.
Especificamente, este projeto busca a promoção da articulação e fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais residentes ou
usuárias dos territórios protegidos pelas Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo
GEF-Mar, visando à utilização sustentável de recursos naturais nas UCs e no seu entorno.
Fortalecimento não implica na resolução das demandas finalísticas indicadas na agenda
política, mas o processo de dotar as pessoas e organizações de competências para mediar
conflitos de enfrentamento aos seus problemas. Uma capacitação voltada para o
fortalecimento das organizações de base comunitária também mobiliza potencialidades dos
sujeitos, ao invés de focar somente nos problemas. Parte de uma estratégia de
fortalecimento consiste em trazer outros públicos e realizar eventos setoriais e ampliados.
Desta forma, além da APABF e da REVIS Ilha dos Lobos, o projeto visa uma integraação
regional que contemple outras UCs do Paraná (Parque Nacional – PARNA – Marinho da
Ilha dos Currais) e de Santa Catarina (SC), como as de Florianópolis (comunidade Ratones,
Estação Ecológica – ESEC – Carijós e Reserva Extrativista – RESEX – Pirajubaé), APA
Anhatomirim, RESEX Araranguá e da Baía da Babitonga, situada no litoral norte.
Além das atividades de mobilização, organização de eventos e capacitação, a
consultoria prevê que o seu desenvolvimento seja acompanhado e monitorado, de maneira
articulada, entre a equipe gestora do REVIS Ilha dos Lobos, APABF e do Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades
Tradicionais (CNPT). Para tanto, as atividades serão acompanhadas por um consultor
vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (consultor MMA).
No relatório anterior foi apresentada a proposta metodológica para o
desenvolvimento das atividades, incluindo a descrição das etapas de organização do
planejamento para execução e de mobilização social. Foi informado também o fluxo e a
proposta de capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal por meio de cinco
eventos previstos no contrato e seu cronograma de execução. O presente documento
descreve as atividades de mobilização e de capacitação realizadas até o momento e atualiza
o planejamento das ações esperadas até o final do contrato. Neste sentido, serão descritos
todas as mobilizações e eventos de capacitação da 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças ocorridos no território da APABF entre os dias 16 de agosto e 25 de outubro de
2018. Também será apresentada em detalhes a programação e os conteúdos previstos para
o primeiro grande evento do projeto – I Oficina Regional.
Este relatório contém o Produto 4 previsto no Termo de Referência. O documento
apresenta os resultados atingidos até o momento, incluindo (i) a sistematização das
atividades, eventos, oficinas e reuniões realizadas no território da APABF; (ii) a análise do
andamento dos subprojetos em relação ao planejado e; (iii) propostas de ajustes no Plano

de Ação. Inicialmente serão abordados os esforços despendidos até o momento para o
planejamento das ações do projeto junto aos seus executores: Consultores, APABF,
REVIS, CONFREM e CNPT.
2. Alinhamento do Componente 1.4 GEF-Mar com Consultores, CNPT,
CONFREM e UCs
A necessidade desta seção decorre do investimento de tempo necessário, até o presente
momento, para realização das ações do projeto de forma integrada com seus executores.
Assim, serão descritas todas as reuniões para alinhamento das ações do projeto realizadas,
entre a redação final do Relatório 3 (última reunião realizada em 6 de agosto), até o
presente momento (29 de outubro).
No dia 14 de agosto de 2018 foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Cecil, Janina e Rodrigo. A reunião teve como objetivo planejar a primeiro evento na
comunidade, a 1a Etapa do Curso de Formação de Lideranças prevista para o dia 16 de
agosto às 14h na Praia da Pinheira. Na oportunidade foi repassada a programação e
alinhadas as falas (conteúdo e duração) que ocorreriam durante o evento.
No dia 12 de setembro de 2018, aproveitando a presença de Kátia Barros, Roberto
Fabiano e Rodrigo de Freitas em um evento no Ministério do Meio Ambiente, foi realizada
uma reunião em Brasília com o objetivo planejar a programação da I Oficina Regional.
Kátia expressou sua preocupação em realizar um evento leve, com a presença de lideranças
da CONFREM que estariam pela primeira vez no território. A programação foi
reelaborada a partir da reunião e encaminhada para o Coletivo GEF Mar Sul.
No dia 01 de outubro de 2018 foi realizada uma reunião com o Coletivo GEF Mar Sul,
onde participaram Carolina, Janina, Ronaldo, Rodrigo, Roberto e Rafael. A reunião teve
como objetivo fazer o planejamento detalhado da 1ª Oficina Regional, com a avaliação e
análise da programação proposta, dos participantes convidados e da logística necessária
para que o evento ocorra. Especificamente, os temas tratados na pauta foram:
planejamento recurso para 2019 (planejamento do uso do recurso de GEF Mar para a
atividades de 2019, com prazo de 31 de outubro); camiseta (definição de tamanhos e
modelo para estarem disponíveis na 1ª Oficina Regional); folder (possibilidade de utilizar os
folders que vieram impressos errados); 1ª Oficina Regional (discussão dos convidados do
evento previsto para os dias 8 à 10 de novembro em Tubarão/SC no CETUBA/EPAGRI;
foi destacado que Fernando, chefe do PARNA Lagoa do Peixe, não tem interesse em
participar na Oficina) e; 1ª Etapa Curso de Formação de Lideranças (análise das 04
reuniões que faltam no território da APABF para contemplar o convite a todas as
comunidades pretendidas).
No dia 16 de outubro de 2018 foi realizada uma reunião por Skype com o Coletivo
GEF Mar Sul, onde participaram Janina, Ronaldo, Jonatas, Rodrigo, Roberto e Rafael. A
reunião teve como objetivo fazer um diálogo acerca da realização da 1ª Oficina Regional,
frente as dificuldades enfrentadas na 1ª etapa do Curso de Formação de Liderança nos
territórios. O grupo entendeu que a Oficina será produtiva no sentido de fortalecer as

lideranças já identificadas no território da APABF e das potenciais identificadas no
território da REVISIL, tendo que vista que neste o processo de organização está numa fase
inicial. O grupo destacou a importância de uma boa estruturação do andamento da oficina,
devido o número reduzido da equipe facilitadora e da diversidade de temas e níveis de
mobilização dos participantes. Foi programada uma reunião presencial para planejamento
da oficina e a 1ª Etapa Curso de Formação de Lideranças em Ibiraquera foi reagendada.
A última reunião realizada pelo Coletivo GEF Mar Sul relatada foi presencial (sede da
Base Avançada do CNPT em Florianópolis ocorreu no dia 22 de outubro de 2018), onde
participaram Janina, Carolina, Ronaldo, Jonatas, Rodrigo, Roberto e Rafael (Skype).
Inicialmente foi realizado um nivelamento sobre as etapas de mobilização e as expectativas
quanto a I Oficina Regional, que giraram em torno de trazer os benefícios da APABF para
os pescadores (Figura 01). Posteriormente foram tratados dos seguintes temas: Fio lógico
e Metodologia da I Oficina Regional; Programação da I Oficina Regional e equipes de
facilitação; Participantes de outros territórios para fechar o número total e das pendências
logísticas (arte da camiseta, hotel e transporte).

Figura 01 – Reunião presencial do Coletivo GEF Mar Sul realizada na sede da Base
Avançada do CNPT em Florianópolis no dia 22 de outubro de 2018.
3. Sistematização das atividades realizadas no território da APABF
Conforme definido no Produto 2, o consultor APABF irá desempenhar a
mobilização de atores locais, organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca
artesanal dentro dos nove municípios catarinenses que compõe a APABF, sendo eles:
Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão e
Balneário Rincão. Cada município possui características particulares de mobilização política
dos pescadores artesanais e de relações de conflito e cooperação com a APABF. Desta

forma, a estratégia de aproximação será contexto específico, respeitando o histórico de
relações já estabelecidas entre os atores locais e a APABF. As ações de mobilização
realizadas e os eventos de formação previstos foram definidos de forma integrada com os
Consultores APABF e REVIS e a equipe estendida do projeto (CONFREM e gestores da
APABF, REVIS e CNPT).
As ações envolvidas na etapa de mobilização descritas neste relatório incluem:
- Promover mobilização social dos atores envolvidos / público de interesse do subprojeto;
- Organizar e realizar eventos locais e regionais: os eventos locais se referem a I Etapa do
Curso de Formação de Lideranças, que consistiram de seis reuniões nas comunidades
durante os meses de agosto, setembro e outubro, enquanto o evento regional se refere a I
Oficina Regional, que está sendo organizada para entre os dias 08 a 10 de novembro;
- Participar de 01 (um) evento nacional: a participação neste evento está prevista para o
final do projeto;
- Sistematizar dados e informações relativas às agendas políticas levantadas pelas
comunidades envolvidas, visando subsidiar os eventos desta etapa e as capacitações futuras:
os resultados destas sistematizações estão expressos nos temas dos Grupos de Trabalho
(GTs) da I Oficina Regional, discutidas nas seis reuniões comunitárias durante a I Etapa do
Curso de Formação de Lideranças;
- Realizar análises e sínteses entre as agendas levantadas nos eventos locais e regionais com
as agendas de gestão das UCs envolvidas, indicando pontos de convergência e/ou
divergência entre elas e propondo ações de articulação e promoção da participação social
dos pescadores na gestão das UCs: esta análise foi realizada na Proposta de Programação
para a I Oficina Regional, em especial, na constituição dos GTs.
3.1. Mobilização social dos atores
A agenda de eventos da 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças foi pactuada
entre os integrantes do projeto (Tabela I). Para cada evento, além do consultor APABF,
estiveram presentes representantes da APABF (Cecil, Ronaldo e Jonatas) e do CNPT
(Janina). Duas oficinas foram canceladas. No Pântano do Sul, em Florianópolis, a diretoria
da associação de pescadores está passando por um processo de mudança e se optou pelo
contato após a nova diretoria assumir o mandato. Em Itapirubá, em Imbituba e Laguna, o
local não comportava pescadores suficientes para uma oficina e, desta forma, as vagas
foram oferecidas diretamente à única liderança e à Colônia de Pescadores de Imbituba.
Conforme explicado no Produto 3, a reunião no município de Palhoça, na Praia da
Pinheira, foi realizada dentro de um evento promovido pela Secretaria de Pesca da
Prefeitura. Para tanto, foi realizada uma articulação com o secretário José Henrique, e a
mobilização ocorreu para a 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças da Pinheira, por
meio de mensagens e telefonemas trocados com pescadores, como Thiago. Em Garopaba
do Sul foi produzido um folder para divulgação via whatsapp (esse procedimento também
foi realizado para mobilizar nos demais eventos), mas não foi realizada mobilização com
entrega de material para os pescadores a pedido do presidente da Associação dos
Pescadores, o qual se comprometeu em fazer a mobilização para a oficina, o que de fato
ocorreu.

A mobilização em Balneário Rincão foi realizada em uma visita na Barra do
Torneiro (sul de Jaguaruna) no dia 23 de agosto (Figura 02) onde foi conversado com o
presidente da Colônia de Pescadores (S. João Picolo) e com lideranças da Barra do
Torneiro (ex. Abacate). No dia 27 de agosto foi realizado a mobilização dos pescadores por
meio de uma moto, com alto-falantes chamando para a reunião através de uma música com
frases de empoderamento dos pescadores, sendo esta sugerida pelo presidente da colônia,
por ser a forma mais usual. No dia 28 de agosto foi realizada a mobilização dos pescadores
da Praia do Cardoso, no Cabo de Santa Marta. A atividade foi conduzida com o apoio do
presidente da associação (Márcio Carti) por meio da entrega de folders do projeto nos
ranchos de pesca e convite para participar da reunião.
Tabela I – Datas, horários e locais previstos para realização da 1ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças nas comunidades.
Localidade

Data Curso

Mobilização

Horário

Local

Praia da
Pinheira,
Palhoça

16/08

16/08, manhã

14h

Sede da Colônia de
Pescadores

Garopaba do
Sul, Jaguaruna

25/08

20/08, tarde

15h

Sede da Associação de
Pescadores

Balneário
Rincão

30/08

27/08, manhã

19h

Associação de Moradores
da Barra do Torneiro

Farol de Santa
Marta

29/08

28/08, manhã

9h

Rancho de Pesca do Carti
(Márcio)

Canto da Lagoa,
Ilha e Campos
Verdes, Laguna

10/10

08/10, manhã

18h30

Canto da Lagoa

18h

Associação dos
Pescadores da
Comunidade de
Ibiraquera - ASPECI

Imbituba e
Garopaba

25/10

23/10, manhã

Figura 02 – Curso realizado pela marinha em Balneário Rincão e acompanhado
durante a etapa de mobilização.
No dia 08 de agosto pela manhã foi realizada mobilização nos ranchos de pesca da
Praia do Camacho, junto ao Farol de Santa Marta. Foram entregues folders da APABF e
do Projeto GEF-MAR 1.4 junto com Márcio (presidente da Associação de Pescadores)
para os pescadores de cada um dos ranchos. No dia 8 de outubro pela manhã foi realizada
mobilização na região da Ilha, Cigana e Canto da Lagoa com as lideranças Cida Ramos e
Regina (Figura 03). Em 22 de outubro foram entregues folders e convidados pescadores
da Praia do Centro de Garopaba para a 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças a ser
realizada na ASPECI. Além disso, foi realizado o convite para a Colônia de Pescadores por
meio de sua secretária (Tuane). No dia 23 de outubro pela manhã foi realizada mobilização
na comunidade de Ibiraquera, junto com Cidinha, representante local da CONFREM.
Conversamos com pescadores e com lideranças, incluindo o secretário municipal de pesca
(Figura 04). Além disso, foram entregues folders e convidados pescadores da Praia do
Centro de Garopaba para 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças a ser realizada na
ASPECI.

Figura 03 – Mobilização para 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças no
Canto de Lagoa, Cigana e região de Ilha (Laguna).

Figura 04 - Mobilização para 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na
Associação de Pescadores de Ibiraquera.

Cabe destacar que as lideranças vêm mantendo contato frequente com o consultor
através do WhatsApp ou por telefone. Na região de Laguna, o consultor vem sendo
procurado pelas comunidades para participar dos espaços de debate sobre a pesca
artesanal, como o Fórum de Pesca do Complexo Lagunar. As análises e sínteses entre as
agendas dos pescadores e da APABF vem sendo realizadas pela participação no Conselho
Gestor da APABF. Os meses de setembro e outubro foram especialmente relevantes neste
sentido, uma vez que a finalização do Plano de Manejo da APABF contou com três
plenárias (27 e 28/09/18 e 03/10/18) onde a presença de pescadores artesanais foi
expressiva. Cabe destacar que na última plenária do Conselho Gestor houve insatisfação
dos pescadores artesanais presentes em relação à não exclusão da pesca de arrasto de portas
voltada para a captura de camarões no ambiente marinho da APABF. O não atendimento a
esta reivindicação afetou a participação dos pescadores artesanais nos eventos realizados
subsequentemente nas comunidades (Ibiraquera e Canto da Lagoa). A demanda pela
exclusão do arrasto motorizado tem trazido pelos pescadores ao longo do processo de
elaboração do Plano de Manejo (oficinas setoriais) e havia uma grande expectativa de que
fosse atendida. Ademais, o fato desta pauta ter sido votada três vezes na Plenária do dia
03/10, sendo rejeitada nas duas primeiras e aprovada na terceira, gerou a insatisfação de
muitos pescadores. A gestão da APABF alega que o cadastramento e monitoramento da
frota de arrasto é um primeiro passo para o ordenamento desta pescaria no território.
Como consultor, venho defendendo o posicionamento da gestão da APABF nas
mobilizações junto aos pescadores artesanais.

3.2. Organização dos Eventos Locais e Regionais
No dia 16 de agosto às 14h foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças na Sede da Colônia de Pescadores da Praia da Pinheira, município de Palhoça
(Figura 05). A reunião foi organizada pela Secretaria Municipal de Pesca e contou com a
participação de diversas organizações governamentais (Apêndice 1). No evento os
pescadores destacaram que a APABF deveria proibir os Atuneiros de se aproximar da
costa, pois suas âncoras levantam sedimento e, principalmente, porque são capturadas as
sardinhas, base da cadeia alimentar. Ao ser tratado do tema de monitoramento, o
representante da EPAGRI explicou que, desde a Instrução Normativa 83 de 2015, é
necessária uma nota fiscal da produção para fins de aposentadoria, acesso ao PRONAF e
seguro-defeso. Este documento é autodeclaratório e quem emite é a Exatoria da Secretaria
Estadual da Fazenda. Além da EPAGRI, a Secretaria Municipal de Pesca também foi
considerada como parceira para estar presente na I Oficina Regional.

Figura 05 – 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na Sede da Colônia de
Pescadores da Praia da Pinheira.
No dia 25 de agosto às 15h foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças na Sede da Associação de Pescadores Garopaba do Sul, norte do município de
Jaguaruna (Figura 06). Logo no início do evento foi evidenciada uma fraca relação com a
comunidade e desconhecimento da APABF, a qual se atribuía alguns problemas da
comunidade, como o impedimento da dragagem da barra da lagoa e a falta de fiscalização
na ocupação das margens. Ao longo das discussões foram sendo dirimidas dúvidas e
esclarecido sobre o papel da APABF. Entre as demandas que apareceram, e que a APABF
teria como auxiliar os pescadores, podem ser destacadas: (i) melhorar a relação com os
órgãos públicos, em todos os níveis, que atuam na pesca: (ii) fiscalizar a pesca ilegal e o uso
de jet-sky na lagoa; (iii) viabilizar o livre-acesso aos caminhos (tradicionais ou não) que
levam até a lagoa; (iv) auxiliar no tratamento dos resíduos lançados na lagoa e; (iv) limitar o
acesso aos pescadores de fora e veranistas (Apêndice 2).

Figura 06 – 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na Sede da Associação
de Pescadores Garopaba do Sul.

No dia 29 de agosto às 9h foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças no Rancho de Pesca do Carti (Márcio) no Farol de Santa Marta, município de
Laguna (Figura 07). Na oportunidade, os pescadores apresentaram duas reivindicações
concretas: (i) que a safra da tainha começasse no dia 1º de maio para as embarcações
motorizadas do Farol e (ii) que a pesca na Lage do Campo Bom ocorresse somente durante
o dia. No primeiro caso, os pescadores alegam que a comunidade fica situada no sul do
estado e que a tainha aparece primeiro no Cabo de Santa Marta, deixando os pescadores do
local em desvantagem em relação aos pescadores do norte. No segundo, alegaram que
muitas embarcações consideradas artesanais ficam até uma semana pescando (dia e noite)
sem precisar retornar para terra, enquanto eles só podem pescar de dia. Desta forma,
quando chegam no principal pesqueiro da comunidade, a Lage do Campo Bom, não há
mais anchova. Entre os parceiros que a comunidade mencionou, pode ser destacada a
Oceana e também consideraram que, na I Oficina Regional, representantes da Secretaria de
Pesca em SC devem estar presentes (Diego). Dois pescadores foram indicados para
participarem da I Oficina Regional (Carti e Artur), mas caso o mar bom para pesca e eles
não possam comparecer, foi considerada a possibilidade de irem e voltarem no mesmo dia
e as mulheres ficarem permanentemente no evento (Apêndice 3).
No dia de 30 de agosto às 19h foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças na Sede do Salão Comunitário da Barra do Torneiro, sul do município de
Jaguaruna, com o apoio da Colônia de Pescadores de Balneário Rincão (Figura 08). A
principal crítica dos pescadores em relação à APABF foi a impossibilidade de ligação de
energia elétrica nas casas construídas à beira-mar. Ronaldo esclareceu a diferença entre
APA e APP e que esta questão está sendo analisada pela justiça. S. João também se
pronunciou, alegando a falta de iniciativa dos municípios em realizar seus Planos Diretores
e a necessidade dos mesmos dialogarem com o Projeto Orla. Neste evento apareceram
demandas para o beneficiamento do pescado por meio de agroindústrias de
processamento, construídas próximo das casas dos pescadores. Também foram
mencionados cuidados com a qualidade ambiental em relação a remoção de lixo das praias,
especialmente cacos de vidros produzidos por festas Rave. Estas festas deveriam ser
proibidas na visão da comunidade. Os participantes indicaram o SENAR como parceiro,
uma vez que já realizaram diversos cursos de beneficiamento de pescado junto à Colônia
de Pescadores (Apêndice 4).

Figura 07 – 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças no Rancho de Pesca do
Carti (Márcio) no Farol de Santa Marta.

Figura 08 - 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na Sede do Salão
Comunitário da Barra do Torneiro, sul do município de Jaguaruna.
No dia 10 de outubro às 19h foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças no Salão Paroquial do Canto da Lagoa, município de Laguna (Figura 09). A
reunião foi apoiada pela União dos Pescadores da Ilha (UAPI) e pelo Conselho Pastoral

dos Pescadores, na pessoa da Maria Aparecida Ramos (Cida) e Regina. Além de
participantes da região Ilha, o evento contou com a participação de pescadores da Cigana e
do Canto da Lagoa (Apêndice 5). Da APABF participou o analista ambiental Ronaldo
Costa e o bolsista GEF-Mar Jonatas Prado, além de Janina (bolsista GEF-Mar do CNPT).
A explicação sobre a APABF foi muito importante para os presentes, que desconheciam
seu território e suas regras. No evento os pescadores destacaram que a APABF deveria
atuar no cadastramento dos pescadores locais para proibir os turistas, normalmente
aposentados de pescar em excesso no local, como vem ocorrendo. Alegaram que na Cigana
e no Canto da Lagoa se pesca mais do que no Camacho e na Garopaba do Sul. Sugerem
que seja desenvolvido um sistema de placas solares para os avõeszinhos, ao invés da bateria
que é atualmente utilizada e muitas vezes acaba sendo descartada de forma irregular,
poluindo a lagoa. Uma ameaça aos recursos pesqueiros mencionada é o agrotóxico das
plantações de arroz, que ainda é pulverizado por aviões. Três participantes (Cida, Juba e sua
esposa, Marciana) foram escolhidos para se fazerem presentes na I Oficina Regional. Além
disso, dois outros participantes demonstraram interesse em realizar o curso de gestão de
projetos (Regina e Everton, filho do Juba).

Figura 09 – 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças no Salão Paroquial do
Canto da Lagoa, Laguna.
No dia 25 de outubro às 18h30 foi realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças na Sede da Associação de Pescadores de Ibiraquera (ASPECI), norte do
município de Garopaba e Sul de Imbituba (Figura 10). Esta foi a reunião com maior
número de participantes, contando com 38 pessoas que assinaram a lista de presença
(Apêndice 6). Como esta comunidade possui maior proximidade com a gestão da APABF,
optou-se por não fazer uma exposição formal, como nas demais reuniões comunitárias. Ao
invés disso, Cidinha (representante local da CONFREM) realizou uma fala sobre a
importância da APABF para os pescadores e a relação com a CONFREM e o Projeto de

Fortalecimento da Pesca. Por solicitação do presidente da ASPECI, Lédio, Ronaldo
informou sobre as ações de fiscalização que a APABF está desempenhando e foi elogiado
pelo Lédio, presidente da ASPECI. Janina apresentou o CNPT e o potencial da base
avançada de Florianópolis para o apoio aos pescadores da região. Após a apresentação do
planejamento de eventos futuros do projeto, foi aberta uma discussão sobre o tema dos
GTs da I Oficina Regional. Os participantes concordaram com as temáticas apresentadas e
reforçaram a necessidade de construir um Programa de Fiscalização da Pesca no âmbito da
APABF. Foram escolhidos seis participantes para a I Oficina Regional, além da Cidinha,
que participará como CONFREM.

Figura 10 – 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na Sede da Associação
de Pescadores Garopaba do Sul.
A Figura 11 expressa o entendimento do grupo sobre o panorama geral dos
eventos previstos para todo projeto, incluindo total de participantes financiados pelo
projeto, local e data de realização. A partir da 1ª Oficina Regional serão mapeadas as
lacunas de competências e indicadas datas e temas para os cursos de formação de
lideranças (2ª Etapa) e de elaboração de projetos. Os pescadores da APABF que forem
escolhidos para participar da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças em conjunto
com os pescadores da REVIS também estarão envolvidos na organização da 2ª Oficina
Regional e será estimulada a realização de pelo menos uma reunião de planejamento com o
consultor e um evento de devolutiva da 1ª Oficina Regional nas comunidades. A 2ª Etapa
do Curso de Formação de Lideranças destacada na Figura 11 será voltada para os
pescadores da APABF e visa aprofundar os Programas debatidos nos Grupos de Trabalho
(GTs) da I Oficina Regional.
A Tabela II apresenta os 22 representantes das comunidades indicados na 1ª Etapa
do Curso de Formação de Lideranças. No momento estão sendo realizados esforços para o
deslocamento destes participantes para o evento. A seguir será realizado o detalhamento da
programação da I Oficina Regional.

Figura 11 - Panorama geral dos eventos previstos pelo Projeto GEF-Mar
Componente 1.4. no Sul do Brasil

3.2.1. Construção da I Oficina Regional
A I Oficina Regional constitui o primeiro evento de grande vulto do projeto, e será
realizado durante 3 dias. O evento será voltado para facilitar a identificação das agendas
políticas a serem incorporados no Projeto de Fortalecimento Institucional (PFI), e entre os
participantes estarão mulheres pescadoras ou que atuam na cadeia produtiva do pescado e
jovens pescadores. No Apêndice 3 é apresentado o Manual do Participante, que inclui a
programação resumida do evento e orientações sobre os objetivos e o local de realização.
Os resultados esperados da I Oficina Regional são: (i) Construção de imagem
coletiva do território pesqueiro artesanal abrangido pelo projeto; (ii) Troca de experiências
e fortalecimento de identidade entre pescadores e pescadoras artesanais de diferentes
territórios e entre pescadores e outros atores sociais com destaque para as equipes das UCs;
(iii) Conhecimento da CONFREM por parte dos pescadores e pescadoras da região; (iv)
Compartilhamento de inovações e experiências sobre parcerias entre pescadores e UCs no
Brasil; (v) Fornecimento de informações e promoção de articulação entre os atores em
relação aos temas de trabalho identificados nas etapas anteriores do projeto; (vi) Debate de
propostas para subsidiar o amadurecimento da 2ª Etapa do Curso de Formação, o Curso de
Elaboração e Gestão de Projetos e a 2ª Oficina Regional e; (vii) Pescadores motivados para
participar das próximas etapas do Projeto.

Tabela II – Representantes indicados 1ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças, realizada nas comunidades, para participar da I Oficina Regional.
Nome

Localidade

Telefone

Deslocamento

Dorme?

Roseval Perina

Praia da
Pinheira

99823-2122

Sim

99823-2122

Van de Florianópolis
pega na BR 101

51 999110554

Transporte próprio

Tatiana Pinto Aguirre
Rita de Cássia Basei
Jaime M. Porto
Maria Helena Berto Stolk
Rute Hipólito
Márcio G. Nazareno (Carti)
Artur Bernardo Jorge

Garopaba
do Sul

Barra do
Torneiro

9862-2059

Farol de
Santa Marta

99977-9361

Antônio Carlos de Oliveira
(Juba)
Marciana (esposa do Juba)
Maria Aparecida Ramos
Indicação Cida

99807-7065

Canto da
Lagoa, Ilha e
Cigana,
Laguna

9847-9428

99860-1566

Sim
Não
Não

Apoio do S. João para
levar até o evento

Transporte próprio

Sim
Sim
Não
Não

99668-4790

Sim

99668-4790

Sim

99161-4014

Transporte próprio

Sim
Sim

Indicação Cida

Sim

Cidinha

99928-9916

Sim

Maureni

999326418

Sim

Custódia

ver Cidinha

Sim

99125-2375

Sim

Cláudio Medeiros

99125-2375

Sim

Bruno da Silveira

996254396

Sim

Júnior Barreto da Silveira

ver Cidinha

Sim

Cleusa Regina (Duda)

Ibiraquera

Leno

Itapirubá

Transporte próprio

Volnei

Imbituba

Transporte próprio

Não

Ao longo das reuniões da equipe de coordenação do projeto, foi amadurecido a
proposta de programação da 1ª Oficina Regional que consta no Apêndice 7. Após a

recepção e integração dos participantes no primeiro dia e das rodas de conversa no
segundo dia pela manhã, cabe aqui um maior detalhamento sobre os Grupos de Trabalhos
Temáticos que, no caso da APABF, irão gestar propostas de Programas para a serem
aprofundadas na 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças e na 2ª Oficina Regional.
Será realizada uma divisão em até quatro grupos, com base no interesse do
pescador/pescadora. O Grupo 3 será preferencialmente formado por lideranças que estão
situadas dos desafios envolvidos na gestão pesqueira do território das UCs. Nos grupos
haverá uma fala de contextualização do tema (5’) de responsabilidade dos facilitadores de
cada grupo, a presença de um especialista/debatedor no tema, para fornecer informações e
esclarecimentos para ajudar no debate. O registro e posterior sistematização dos dados e
informações relativas às agendas políticas existentes nas comunidades de pescadores será
realizado por relatores (estudantes de biologia da Unisul).
A dinâmica dos GTs obedecerá a seguintes sequência: fala inicial do facilitador
(para orientar o trabalho do grupo), exposição do debatedor e debate aberto a todos os
participantes. O debate será guiado por perguntas orientadoras que conectem os 4 GTs e
que estarão expostas em uma folha de flipchart. Pergunta 1: O que sonhamos ? Quais
cenários solucionariam (os desafios) as questões específicas enfrentadas pelos pescadorespesca artesanal na temática do GT? Que qualidades nossas devem ser fortalecidas ou
criadas para nos aproximar deste cenário? Pergunta 2: Que temos? Quais recursos e
parceiros já estão disponíveis ou potenciais, pensando no universo de atores já envolvido
(representantes pescadores, UCs, CNPT, parceiros pesquisa e de outros territórios, projeto
GEFMar). Quais os instrumentos legais, espaços de participação ou instancias que tratam
da questão? Pergunta 3: No contexto do projeto e das cooperações possíveis entre os
presentes, que podemos fazer? Quais as possibilidades de ações-parcerias entre a pesca
artesanal, UCs e outros atores no território que surge desse panorama? Como estas ações
podem contribuir para o fortalecimento da pesca artesanal?
O Grupo 1 – Desenvolvimento territorial: poluição e acesso às áreas de uso comum
e pesqueiro (costões, praias e lagoas) – terá como facilitador Rafael Ummus (Consultor
GEF/Mar) e como debatedora Adelina Cristina Pinto (Superintendência do Patrimônio da
União - SPU/SC). Este grupo deverá identificar temas para um processo formativo que
vise a atuação qualificada no enfrentamento de conflitos com a especulação imobiliária,
veranistas, ocupação de margens de lagoas e com grandes empreendimentos. A
democratização de um processo de licenciamento ambiental extremamente complexo
como o existente no Brasil, requer a organização e a capacitação dos grupos vulneráveis do
ponto de vista ambiental para atuarem na gestão ambiental. Neste sentido, as temáticas
voltadas para temas indiretamente relacionados com a pesca, mas que afetam a qualidade e
disponibilidade do pescado, assim como o modo de vida do pescador, serão incluídos neste
grupo.
O Grupo 2 – Agregação de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado – terá como
facilitador Roberto (Consultor GEF Mar) e como debatedores Chico Pescador
(CONFREM),) e Bryan. Grande parte da cadeia produtiva do pescado é dominada por
atravessadores no território da APABF. Esse tema gerador pode estar voltado para a

criação de um selo de reconhecimento do pescador que atua dentro das normas ambientais,
podendo agregar valor a um ‘pescado amigo da Baleia’. O estímulo ao consumo de pescado
fresco é outra ação que pode estar associada a este tema gerador. O debate sobre a
reestruturação da cadeia produtiva passa pelo avanço na regularização dos ranchos de pesca
e dos desafios sanitários envolvidos no processamento do pescado.
O Grupo 3 – Gestão e monitoramento da pesca artesanal em áreas protegidas –
terá como facilitadores Rodrigo de Freitas e Jhony (Consultores GEF Mar) e como
debatedor Rodrigo Medeiros (Universidade Federal do Paraná - UFPR). Muitos grupos
apresentam necessidade de desenvolver processos formativos para a intervenção
qualificada em processos decisórios envolvendo o uso e acesso aos recursos naturais.
Assim, este grupo se propõe a debater e esclarecer as regras de uso e acesso aos recursos
naturais, visando identificar lacunas nas UCs que possuírem Plano de Manejo.
Este grupo deverá identificar demandas para um processo formativo para que os
pescadores tenham uma atuação qualificada no enfrentamento de conflitos com a pesca
industrial, entre pescadores artesanais e na proposição de alternativas às carências de
fiscalização dos órgãos ambientais. O monitoramento da pesca vinculado à gestão e a
criação de regras ajustadas à diversidade de modalidades de pesca artesanal existentes no
território também serão debatidas por este grupo.
O Grupo 4 – Turismo de Base Comunitária (TBC) – terá como facilitadora
Carolina Alvite (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Socibiodiversidade
Associada a Povos e Comunidades Tradicionais - CNPT/Instituto Chico Mendes) e como
debatedor Alcir. Este grupo surgiu da demanda dos pescadores da Praia do Cardoso, no
Farol de Santa Marta que recebem turistas interessados em sair para pescar, mas são
impedidos por NORMANs da Marinha. O Grupo 4 objetiva trocar experiências e criar
demandas por projetos e formações em TBC.
Na medida em que haja interesse dos presentes, poderão ser formados outros dois
grupos de trabalho temáticos sobre jovens e mulheres. Caso não sejam criados, será
sugerido que o tema apareça de forma transversal nos 4 GT. Ainda é possível promover
uma discussão sobre gênero a noite para subsidiar o fortalecimento dessa pauta e
aprofundamento na II Oficina Regional.
(i) Jovens e o futuro da pesca artesanal → Neste grupo serão abordadas metodologias
adequadas para a inserção dos jovens na pesca artesanal, bem como, a construção de
pautas específicas que mobilizem este segmento e;
(ii) Pescadoras: identidade e direitos → Este grupo visa fomentar a visibilidade da mulher
como pescadora e criar estratégias para a afirmação das questões de gênero na pesca
por meio de políticas públicas voltadas para este grupo no território da APABF.
A reflexão em grupos e a posterior socialização está voltada para a identificação das
agendas políticas das organizações e das lideranças de pescadores artesanais e no
cruzamento destas informações com as temáticas já debatidas para elaboração do Plano de
Manejo da APABF, que são temas recorrentes em outras comunidades pesqueiras por todo

o Brasil. Ao final do processo se espera que as organizações e lideranças de pescadores
artesanais estejam envolvidos e comprometidos com a agenda de eventos de capacitação
proposta pelo Componente 1.4. GEF-Mar. Os Grupos de Trabalho deverão continuar se
reunindo, na perspectiva de fomentar o aprimoramento da organização dos pescadores
artesanais por meio de redes temáticas, que irão amadurecer projetos de intervenção a
serem desenvolvidos durante o Curso de Elaboração e Gestão de Projetos.

4. Considerações Finais
O Produto 4 trouxe um relato da mobilização realizada pelo consultor e do
planejamento dos eventos previstos pelo projeto. O adiamento da Oficina Regional, as
eleições, a safra da tainha e a finalização do Plano de Manejo da APABF tiveram forte
influência na agenda de eventos (1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças) e no
processo de mobilização. A criação de uma planilha colaborativa, contendo o orçamento
global, a projeção do custo dos eventos previsto pelo projeto e dados sobre os
participantes, vem auxiliando na integração das tarefas. Sugere-se que o mês de dezembro
seja destinado para a realização da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças,
aprovação do Produto 5, a avaliação dos eventos de novembro e elaboração de todos os
Termos de Referência necessários para os eventos de 2019.
O Produto 5 deverá conter a descrição e avaliação da I Oficina Regional e da 2ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças, prevista para primeira semana de dezembro.
O relatório dos eventos apresentarão dados e informações sistematizadas sobre o
cruzamento entre as agendas políticas levantadas pelas comunidades envolvidas e as
demandas identificadas no Plano de Manejo da APABF, que servirá de suporte para o
Projeto de Fortalecimento Institucional (PFI).
A 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças terá como público alvo os
pescadores e pescadoras da APABF, terá duração de um dia e deverá ocorrer na Unisul, em
Tubarão (SC). Sugere-se que o evento, estimado para 30 participantes, seja focado na
continuidade e sistematização dos debates promovidos pelos GTs Temáticos criados na I
Oficina Regional. Uma proposta simples, participativa e com resultados interessantes seria,
durante a 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças, aplicar as metodologias
“Diagrama de Venn” e “Análise FOFA” (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças). Esta proposta seria adequada por se tratar de uma metodologia participativa,
que, no caso da Análise FOFA, orienta os debates sobre questões estratégicas (ambiente
interno – Fortalezas e Fraquezas – e externo – Oportunidades e Ameaças) em relação ao
tema e, em relação ao Diagrama de Venn, identifica o tipo de relação e a proximidade com
os parceiros. A adoção destas metodologias participativas geraria como resultado uma
paisagem dos potenciais e entraves para cada temática, bem como elementos para um
desenho mais preciso da rede de atores envolvidos com a pesca artesanal no território.

Apêndices
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Torneiro, sul do município de Jaguaruna
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1. Introdução
O presente documento visa atender ao Termo de Referência nº 2017.0601.00072-9
que tem por objetivo realizar a mobilização de atores locais (pescadores e instituições públicas
e privadas), organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca artesanal dentro do
subprojeto de integração com as comunidades, a ser desenvolvido no território da Área de
Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), de forma integrada e cooperativa com o
outro consultor, responsável pelas atividades na Reserva de Vida Silvestre (REVIS) Ilha dos
Lobos, doravante denominado consultor REVIS.
Especificamente, esta proposta busca a promoção da articulação e fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais residentes em
Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo GEF-Mar (ou delas usuárias), visando à
utilização sustentável de recursos naturais nas UCs e no seu entorno. Fortalecimento não
implica na resolução das demandas finalísticas indicadas na agenda política, mas o processo
de dotar as organizações de competências para mediar conflitos de enfrentamento aos seus
problemas. Uma capacitação voltada para o fortalecimento das organizações de base
comunitária também mobiliza potencialidades dos sujeitos, ao invés de focar somente nos
problemas. Parte de uma estratégia de fortalecimento consiste em trazer outros públicos e
realizar eventos setoriais e ampliados. Desta forma, além da APABF e da REVIS Ilha dos
Lobos, o projeto visa uma ação regional que contemple outras UCs do Paraná (Parque
Nacional – PARNA – Marinho Ilha dos Currais) e de Santa Catarina (SC), como as de
Florianópolis (comunidade Ratones, Estação Ecológica – ESEC – Carijós e Reserva
Extrativista – RESEX – Pirajubaé), APA Anhatomirim, RESEX Araranguá e da Baía da
Babitonga, situada no litoral norte.
Além das atividades de mobilização, organização de eventos e capacitação, a
consultoria prevê que o seu desenvolvimento seja acompanhado e monitorado, de maneira
articulada, entre a equipe gestora da REVIS Ilha dos Lobos, APABF e o Centro Nacional de
Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades
Tradicionais (CNPT). Para tanto, as atividades serão acompanhadas por um consultor
vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (consultor MMA).
No relatório anterior foram descritas as atividades de mobilização e capacitação da 1ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças ocorridos no território da APABF entre 16 de
agosto e 25 de outubro de 2018, e atualizado o planejamento das ações esperadas até o final
do contrato, em especial foi detalhada a programação e os conteúdos da I Oficina Regional.
O presente documento apresenta o Relatório Final da I Oficina Regional, a descrição das
atividades de planejamento com o coletivo do GEF-Mar, uma análise das agendas políticas e
a descrição das mobilizações realizadas e previstas.
Este relatório contém o Produto 5 previsto no Termo de Referência. A proposta de
capacitação para os territórios, objeto do presente produto, inclui uma proposta de Projeto
de Fortalecimento Institucional e do Curso de Formação de Lideranças. Desta forma, este
documento também apresenta, por meio de um Plano Pedagógico, a estrutura metodológica,
insumos necessários, períodos e locais de realização dos eventos de formação de lideranças,
cronogramas de organização e mobilização dos atores. Inicialmente serão abordados os
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esforços despendidos até o momento para o planejamento das ações do projeto junto aos
seus executores: Consultores, APABF, REVIS, CONFREM e CNPT.

2. Alinhamento do Componente 1.4 GEF-Mar com Consultores, CNPT,
CONFREM e UCs

A necessidade desta seção decorre do investimento de tempo necessário, até o presente
momento, para realização das ações do projeto de forma integrada com seus executores.
Assim, serão descritas todas as reuniões para alinhamento das ações do projeto realizadas,
entre a redação final do Produto 4 (última reunião realizada em 22 de outubro), até 21 de
dezembro.
No dia 05 de novembro de 2018 foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Carolina, Janina, Jonatas, Aline, Ronaldo, Rafael e Rodrigo. A reunião teve como objetivo
planejar os detalhes finais para a I Oficina Regional. Na oportunidade foi tratado sobre a
distribuição dos participantes nos quartos, o modelo da ficha de inscrição e entrega do kit
dos participantes, o cartaz com a programação, a relatoria, as listas de presença, o registro
visual do evento e os materiais necessários (flip chart, data-show, cartolina, entre outros). No
dia 07 de novembro (um dia antes da I Oficina Regional) outro skype foi realizado para
alinhar os detalhes finais da oficina, que ocorreu durante os dias 08 a 10 de novembro no
Centro de Treinamento da EPAGRI (CETUBA), em Tubarão.
No dia 14 de novembro de 2018, foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Carolina, Janina, Jonatas, Aline, Ronaldo, Rafael e Rodrigo com o objetivo de avaliar a I
Oficina Regional. Destacamos que o envolvimento dos participantes e a integração, facilitada
por estarmos todos reunidos no CETUBA contribuiu para o alcance dos objetivos
planejados e o sucesso do evento, conforme avaliado pelos participantes. Entre os pontos
avaliados pelo grupo destacam-se : (i) necessidade de alinhamento prévio do planejamento
do próximo Encontro com a CONFREM, avaliando a necessidade de prever momentos
somente entre pescadores; (ii) Problemas da mobilização: existência de pescadores que
participaram da mobilização nos territórios e que, mesmo havendo confirmado a
participação no Encontro, não apareceram e não deram satisfação. Na busca de ampliar o
comprometimento dos pescadores com o processo de fortalecimento institucional e de
formação de lideranças, sugere-se revisitar as seguintes localidades: Farol, Rincão e Ibiraquera
para fortalecer a mobilização. É preciso que haja uma reflexão sobre a baixa participação de
pescadores de mar em função da safra da anchova e criar estratégias para lidar com isso (ex.:
não realizar eventos para pescadores de mar durante as safras); (iii) Organização de trabalho
da equipe: definir responsáveis pelas atividades, como controle da lista de presença, registro
visual dos trabalhos, controle das refeições; iv) estratégias de mobilização e envolvimento
dos jovens e mulheres (as lideranças que vieram devem continuar) e uniformizar os métodos
de apresentação dos grupos (troca de experiências). Na oportunidade também foram
definidos prazos para as elaborações de notícias e do relatório, bem como das revisões.
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No dia 21 de novembro de 2018, foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Carolina, Janina, Jonatas, Ronaldo, Aline, Laís (bolsista GEF-Mar do REVISIL), Rafael e
Rodrigo com o objetivo de planejar os próximos eventos do projeto. Basicamente foram
tratadas das devolutivas e do reforço na mobilização durante os meses de dezembro e
fevereiro, da 2ª Etapa Curso de Formação de Lideranças na APABF (foram definidos três
eventos) e no REVISIL, do Curso de Gestão de Projetos no REVIS e na APABF e da 2ª
Oficina Regional.
No dia 5 de dezembro foi realizada uma reunião com Ronaldo na sede da APABF com
o objetivo de analisar as propostas de mobilização e eventos para o território. Foram
acordados períodos para mobilização e comunidades/indivíduos prioritários para atuação
em função do contexto da APABF.
No dia 12 de dezembro foi realizada uma reunião presencial em Florianópolis (Parque
do Córrego Grande), onde participaram Carolina, Janina, Jonatas, Ronaldo, Aline, Laís,
Rafael e Rodrigo. A reunião teve como pautas a análise do POA e dos Planos Pedagógicos
dos Eventos (Figura 01). Cabe destacar que o grupo de WhatsApp, criado após a I Oficina
Regional, vem sendo usado no estabelecido de contato entre os membros da CONFREM
no Sul do Brasil, uma vez que participam pescadores artesanais do Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul.

Figura 01 – Reunião presencial do Coletivo GEF Mar Sul realizada no Parque
Ambiental do Córrego Grande em Florianópolis no dia 12 de dezembro de 2018.
5

3. Sistematização das atividades realizadas no território da APABF
Conforme definido no Plano de Trabalho (Produto 2), o consultor APABF irá
desempenhar a mobilização de atores locais, organização de eventos e capacitação de
lideranças da pesca artesanal dentro dos nove municípios catarinenses que compõe a
APABF, sendo eles: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna,
Jaguaruna, Tubarão e Balneário Rincão. As ações envolvidas na Etapa 3, denominada
capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal, incluem:
- Planejamento participativo das ações/projetos de capacitação a serem desenvolvidas, sendo
01 (uma) ação de fortalecimento institucional e 01 (uma) ação de formação de lideranças em
cada território);
- Organização e realização dos projetos de capacitação (nos âmbitos metodológico e
operacional), juntamente com as equipes das UCs e CNPT.
As atividades previstas na Etapa 3 serão descritas neste produto e nos próximos dois
relatórios (Produto 6 e 7). Desta forma, visando operacionalizar o Termo de Referência, as
atividades previstas para cada produto foram apresentadas na Tabela I. Cabe destacar que a
mobilização dos jovens ainda não foi satisfatoriamente realizada e estão sendo realizados
contatos para um maior envolvimento deste grupo no Curso de Gestão de Projetos. O último
resultado previsto contempla também representantes da RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós,
APA Anhatomirim e Babitonga.
3.1. I Oficina Regional
A I Oficina Regional foi o primeiro evento de grande vulto do projeto, sendo
realizado durante 3 dias (08 a 10 de novembro de 2018) no Centro de Treinamento da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(CETUBA/EPAGRI). O evento foi voltado para facilitar a identificação das agendas
políticas a serem incorporadas no Projeto de Fortalecimento Institucional (PFI). Entre os 46
participantes estiveram presentes (Apêndice 1) mulheres pescadoras ou que atuam na cadeia
produtiva do pescado (7 ao todo que corresponde a 15% do total). O Produto 4 apresentou
o processo de construção e mobilização para a I Oficina Regional, o Manual do Participante
e a programação do evento. Dois estudantes da Unisul, atuando como voluntários no
projeto,
produziram
um
vídeo
de
curta
(https://www.youtube.com/watch?v=f2Y3_1rn8PM) e outro de longa duração
(https://www.youtube.com/watch?v=9rYkPfHLp-Q&feature=youtu.be) que resumem a I
Oficina Regional do Projeto. A memória do evento foi realizada de forma voluntária por
outros estudantes de biologia da Unisul, que sendo utilizada como base para produção do
relatório final do evento, que contém, além das imagens dos participantes e dos materiais
produzidos, uma avaliação do evento e do projeto (Apêndice 2).
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Tabela I - Atividades e resultados previstos (itálico) durante a Etapa 3 do Termo de
Referência separados de acordo com os produtos. P = Produto.
Resultado previsto/atividades para atingimento do resultado
P5 P6 P7
Integração e fortalecimento das organizações comunitárias a partir da ampliação da participação social
qualificada e do fomento à integração institucional
Suporte técnico para mobilização de pescadores, organização e
X
X X
realização de oficinas locais e regionais no APA da Baleia Franca e região.
Planejamento e realização de três (03) oficinas locais para construção de
agendas de interface entre a pesca artesanal e a gestão da APA da Baleia X
X X
Franca.
Mobilização de organizações e atores locais para participação nas
X X
oficinas regionais e planejamento e organização das oficinas.
Realização de oficina regional para construção de propostas de
X
fortalecimento do setor pesqueiro na gestão da UC e seu território.
Planejamento e realização da 1ª Oficina Estadual/Regional de Integração
e Intercâmbio entre Instituições e Lideranças do Sul, Centro e Norte de
X
Santa Catarina (APA da Baleia Franca, RVS Ilha dos Lobos, Babitonga,
ResexPirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim).
Mobilização e acompanhamento da participação de representantes dos
territórios no Encontro Nacional para fortalecimento da pesca artesanal
X
nas UCs e seus territórios.
Fortalecimento das organizações comunitárias a partir da ampliação da participação social qualificada.
Elaboração de um (01) projeto de Fortalecimento Institucional com foco
na organização institucional e na sua integração com a gestão da APA da X
Baleia Franca.
Implementação de um (01) projeto de Fortalecimento Institucional.
X X
Planejamento e realização da 2ª Oficina Estadual/Regional de Integração
e Intercâmbio entre Instituições e Lideranças do Sul, Centro e Norte de
Santa Catarina (APA da Baleia Franca, RVS Ilha dos Lobos, Babitonga,
X X
ResexPirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim), com apresentação e
discussão de propostas para implementação dos Projetos de
Fortalecimento da Pesca Artesanal nos territórios.
Fortalecimento das lideranças comunitárias a partir da qualificação da participação social, da integração
entre jovens e adultos e da elaboração de estratégias de intervenção nas agendas da pesca artesanal e suas
interfaces com a gestão das UCs.
Elaboração de um (01) Projeto de Formação de Lideranças na região da
APA da Baleia Franca, o qual deverá prever acompanhamento e
X
participação dos representantes da RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós,
APA Anhatomirim e Babitonga.
Implementação do Projeto Piloto de Formação de Lideranças e Jovens
para atuação no território com foco na integração entre jovens e adultos
X X
e na integração das lideranças e organizações à gestão da UC (no
Conselho Gestor, Plano de Manejo e Gestão Compartilhada da Pesca).
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Os resultados esperados da I Oficina Regional eram:
(i)
(ii)

(iii)

Construção de imagem coletiva do território pesqueiro artesanal abrangido
pelo projeto;
Troca de experiências e fortalecimento de identidade entre pescadores e
pescadoras artesanais de diferentes territórios e entre pescadores e outros
atores sociais com destaque para as equipes das UCs;
Conhecimento da CONFREM por parte dos pescadores e pescadoras da
região;

(iv)

Compartilhamento de inovações e experiências sobre parcerias entre
pescadores e UCs no Brasil;

(v)

Fornecimento de informações e promoção de articulação entre os atores em
relação aos temas de trabalho identificados nas etapas anteriores do projeto;

(vi)

Debate de propostas para subsidiar o amadurecimento da 2ª Etapa do Curso
de Formação, o Curso de Elaboração e Gestão de Projetos e a 2ª Oficina
Regional e;

(vii)

Pescadores motivados para participar das próximas etapas do Projeto.

Em reunião de avaliação realizada no dia 14 de novembro, o grupo considerou que
todos os resultados esperados foram atingidos com excelência. Pode ser feita uma exceção
com relação ao objetivo “i”, que foi parcialmente atingido em função da não participação na
Oficina de pescadores de algumas comunidades da área de atuação do Projeto, e do sexto
objetivo, que se refere aos debates para subsidiar as etapas subsequentes do projeto.
O objetivo “i” (Construção de imagem coletiva do território pesqueiro artesanal
abrangido pelo projeto) foi afetado especialmente pela composição dos pescadores, devido
à baixa participação daqueles que atuam no ambiente marinho, atribuída a dois principais
fatores: a) período da Oficina coincidiu com a safra da anchova e b) processo de elaboração
do Plano de Manejo da APA. Inicialmente previsto para ocorrer durante o mês de agosto em
Torres (RS), mês considerado de baixa atividade na pesca marinha, a oficina foi transferida
em função da impossibilidade de reserva de local nesta cidade sem que fosse adiantado parte
do valor. Adicionalmente, a conciliação das diversas agendas entre os organizadores
(incluindo CONFREM), fez com que o evento coincidisse com os dias de maior abundância
de anchova – um dos principais recursos explorados pelos pescadores marinhos de Santa
Catarina – mesmo estando no final da safra. Para a 2ª Oficina Regional, a data escolhida
antecede a primeira grande safra (tainha) e deverá contar com maior participação dos
pescadores marinhos.
A baixa participação dos pescadores da APABF também esteve associada a
insatisfação de muitos pescadores com os resultados do Plano de Manejo para a pesca
artesanal. Conforme explicado no Produto 4, havia uma expectativa dos pescadores em
proibir a pesca de arrasto no interior da APABF, uma vez que esta pescaria não é realizada
pelos pescadores artesanais dos seu território (com exceção de 4-5 botes que atuam durante
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o verão na Pinheira) e conflita com as redes de espera amplamente utilizadas – além de
representar uma ameaça aos estoques pesqueiros marinhos e estuarinos. Também havia uma
expectativa dos pescadores artesanais de que a pesca subaquática com arpão fosse restringida
no território da APABF, demandas estas que não foram incorporadas no Plano de Manejo.
Adicionado a influência sobre os pescadores de muitos grupos insatisfeitos com as restrições
no ambiente terrestre, foi gerado um clima de conflito de muitos pescadores com a APABF.
Desde então, grande parte do trabalho das mobilizações vem sendo realizado para esclarecer
os pescadores em relação aos ganhos que a pesca artesanal pode obter com implementação
do Plano de Manejo, apesar de nem todas as demandas dos pescadores artesanais terem sido
atendidas.
Havia uma expectativa, por parte da coordenação, de apresentação da rede da atores
que estava sendo constituída na plenária final. Se optou por uma mudança na programação,
privilegiando o diálogo entre os coordenadores da CONFREM e os pescadores, o que levou
grande parte dos participantes a aderirem a CONFREM Sul, contribuindo diretamente para
os objetivos finalísticos do projeto. Este fato deve ser levado em consideração, sendo
traduzido no maior envolvimento da CONFREM nas reuniões de planejamento da 2ª
Oficina Regional, visando a incorporação dos seus anseios antes do evento.
Visando orientar a continuidade dos trabalhos, pode ser feita a seguinte síntese dos
encaminhamentos e demandas surgidas:
- Realizar reunião com o GT Desenvolvimento Territorial, poluição e acesso às áreas de uso
comum e pesqueiro e o GT Agregação de valor na cadeia produtiva do pescado, visando dar
continuidade ao planejamento e execução das ações prioritárias identificadas. Estes dois GTs
são agendas especialmente associadas ao REVISIL.
- Realização de um Curso de Automonitoramento da Pesca na APABF durante o segundo
semestre do 2019, visando criar um Grupo de Apoio ao Automonitoramento da Pesca, onde
participariam, além de pescadores artesanais e áreas protegidas, a Universidade do Sul de
Santa Catarina e a Universidade Federal do Paraná.
- Realizar as devolutivas às comunidades de pescadores apresentando os resultados da I
Oficina Regional na APABF e REVISIL, e informando sobre os GTs criados no REVISIL
e os eventos futuros do Projeto GEF-Mar em ambas UCs.
Em relação à APABF, dois pontos podem ser mais aprofundados. Primeiramente,
após mudança na chefia da APABF (ocorrida em Janeiro de 2019) e redução do seu quadro
de servidores devido a aposentadoria e remoção, o entendimento da nova gestão é que a
agenda da pesca deve ser focada nos temas de alta prioridade do Plano de Manejo (publicado
em dezembro de 2018) por meio das Câmaras Técnicas (CT) do Conselho Gestor,
especialmente a CT de Biodiversidade a CT de Atividades Econômicas Sustentáveis. As CTs
fazem parte da estrutura do Conselho Gestor da APABF, sendo espaços voltados para
organizar o trabalho do conselho, como, por exemplo, a criação de instrumentos de gestão
da unidade. Apesar de ter sete componentes com direito a voto que são escolhidos entre os
conselheiros da APABF, a participação é aberta a todos os cidadãos do seu território. Todos
os encaminhamentos das CTs devem ser aprovados na Plenária do Conselho Gestor.
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Além disso, existe previsão para contratação de um bolsista, ainda em 2019, com o
objetivo de levar adiante a agenda de pesca prevista no Plano de Manejo na APABF. Assim,
fomento do projeto as temáticas que fogem deste escopo, se não forem pensadas estratégias
concretas para sua efetiva implementação, pode gerar expectativas e possíveis frustrações
entre os envolvidos. O segundo ponto se refere à dificuldade de reunir GTs temáticos em
função da extensão da APABF. Neste sentido, sugere-se que sejam priorizadas as articulações
de ações por meio das CTs.
Dois resultados atingidos com o evento merecem ser destacados: 1) Inclusão de
novos membros na CONFREM-SUL (Figura 26) e; 2) Duas listas de whatsapp: Rede Pesca
Artesanal APA (que possui pescadores da APA da Baleia Franca e o consultor GEF-MAR)
e Lideranças “pesca” Sul (que possuía cerca de 300 mensagens até metade do dia 12/11 e
vem sendo muito ativa).
Do total de 35 formulários de avaliações do evento preenchidas (16 pescadores, 15
representantes de organizações, 3 parceiros, 5 consultores e bolsistas GEF-MAR), todos os
participantes, com apenas uma exceção (que atribuiu nota média para os quatro primeiros
quesitos: transporte, local, informações prévias e equipe), atribuíram nota máxima para todos
os quesitos (transporte, local, informações prévias, equipe, motivação e avaliação geral da
oficina).
3.2. Mobilizações para a Formação de Lideranças e Fortalecimento
Institucional
Neste relatório estão descritas as mobilizações realizadas em dezembro de 2018,
sendo as mobilizações de Fevereiro e Março serão descritas no Produto 6. As mobilizações
realizadas neste período tiveram o intuito de relatar os resultados atingidos com a 1ª Oficina
Regional e pactuar novas visitas às comunidades em fevereiro e março visando o fomento a
participação dos pescadores artesanais nas etapas subsequentes do projeto. Tendo em vista
que a partir de dezembro os pescadores começam a se organizar para receber os turistas na
temporada de verão, os eventos de capacitação serão realizados em março (formação de
lideranças) e abril (fortalecimento institucional) de 2019. Desta forma, a mobilização tem o
objetivo de promover as devolutivas e de continuar as conversas com os participantes da I
Oficina Regional e com pessoas chave que não foram na oficina. Será o momento para colher
novos elementos de quem não participou para apontar novas pautas políticas.
A mobilização para os eventos será realizada entre dezembro de 2018 e Fevereiro de
2019, onde, além de realizar uma devolutivas da I Oficina Regional, será também debatida a
proposta de eventos para 2019 e a indicação de nomes para participar. Serão visitadas as
comunidades de pescadores da Pinheira, Itapirubá, Cardoso (Farol), Cigana, Garopaba do
Sul, Ibiraquera, Garopaba e Barra do Torneiro (Balneário Rincão).
No dia 14 de dezembro foi realizada uma visita a sede da Colônia de Pescadores do
Balneário Rincão com o objetivo de repassar os desdobramentos da I Oficina Regional
(formação dos GTs Temáticos) e combinar as mobilizações para os eventos de março e abril
que ocorrerão durante o mês de fevereiro de 2019. S. João Picollo, presidente da Colônia de
Pescadores de Balneário Rincão, disse que as duas pessoas escolhidas para a oficina não eram
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preparadas e comprometidas, e deram o nome mais por curiosidade do evento. Afirmou que
durante o mês de fevereiro ocorrem algumas pescarias, como a da tanhota (arrasto de praia),
corvina, papa-terra e pescada amarela, as quais eu poderia acompanhar. Como a pesca da
anchova e do bagre estão proibidas em março, este se configura em um bom mês para realizar
os eventos. O presidente da Colônia de Pescadores considera que o curso de gestão de
projetos deve enfocar um público mais preparado, pois é um tema que os pescadores não
têm condições de dominar. Ele se comprometeu em visitar com o consultor três grupos que
são mais próximos da Colônia durante as mobilizações: 1. Grupo de Artesanato: composto
por mulheres, pescadoras e professoras voluntárias; 2. Grupo de Criação de Peixes: formado
a partir de um curso realizado pelo PRONATEC, mas cuja atividade não foi viabilizada pela
falta de licença do Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Criciúma; 3. Grupo de Culinária
Pesqueira: formado a partir de cursos realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).
No dia 20 de dezembro foi realizada uma visita a sede da Colônia de Pescadores da
Praia da Pinheira. O presidente, Sr. Salésio, informou que o Projeto Toninhas havia realizado
uma reunião no início da semana no local e que compareceram apenas seis pescadores. Após
apresentar os GTs formados na II Oficina Regional e os eventos previstos para 2019 (havia
também uma pescadora e um pescador no local), Sr. Salésio disse que não teria interesse em
participar e aconselhou que a 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças não fosse feito
no local, pois os pescadores não participam. Passou o contato do Renato, da Associação de
Barqueiros da Guarda do Embaú, aconselhando que os eventos fossem transferidos para
esta localidade. A desmotivação da liderança decorre de estar deixando o posto de presidente
da Colônia de Pescadores no dia 18 de janeiro (“a menos que o Ivo – presidente da Federação
de Pescadores de Santa Catarina – me peça para ficar até o final do mandato em junho”).
Neste mesmo dia, foi visitada a Praia da Pinheira para encontrar com Thiago,
pescador e coordenador da Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais de Emalhe
Costeiro de Santa Catarina (APPAECSC), que estava reparando seu barco na praia. Thiago
informou que só atua na pescaria de peixes de safra (tainha, anchova, corvina) e trabalham
com ele mais cinco pescadores, que recebem em média R$ 2.000,00 ao mês (há elevada
oscilação e o barco fica pescando cerca de 7 meses por ano). Thiago mostrou algumas
planilhas do automonitoramento que a APPAECSC tem promovido há dois anos. Em
relação aos problemas ambientais que os pescadores precisariam de apoio no local,
mencionou a destinação do óleo usado das embarcações (“cada um tem que se virar do seu jeito e
tem gente que não se preocupa com a destinação correta”. Sobre a agregação de valor disse que sonha
com um selo do “Pescado Legal” e com a criação de uma agroindústria de beneficiamento,
uma vez que entrega a produção para o atravessador. Informou que a ONG Oceana enviou
uma consultora para conversar sobre beneficiamento e a ONG também forneceu um
sinalizador para o barco dele (tem 10m, abaixo do tamanho de 15m requerido pelo PREPS,
sendo o aparelho de caráter experimental). Insistiu para que a 2ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças fosse na Pinheira (“é o principal porto pesqueiro! Na Guarda os pescadores
atuam mais na tainha, pescam de canoa”), preferencialmente no Salão Comunitário. Por fim, como
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ele ainda não está no grupo de WhatsApp da APABF, informei sobre a aprovação do Plano
de Manejo e da nova chefia.

3.3. Projeto de Fortalecimento Institucional
Enquanto Projeto de Fortalecimento Institucional, está sendo entendido o conjunto
de eventos promovidos pelo Projeto GEF-Mar na APABF que tem como objetivo finalístico
o aumento no grau de organização do setor pesqueiro artesanal e ampliação da participação
desse setor nas ações de gestão da APABF. O fortalecimento das organizações de pescadores
será promovido especialmente pela combinação do curso de formação de lideranças e de
gestão de projetos com a II Oficina Regional. A Figura 2 expressa o entendimento do grupo
sobre o panorama geral dos eventos previstos para todo projeto, incluindo total de
participantes financiados pelo projeto, local e data de realização.

Figura 2 – Fluxograma dos eventos previstos no território da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca.
Cordeiro e Cardoso (2016) propõem a metodologia a Pedagogia da Alternância
(RIBEIRO, 2008) como fundamentação teórica para o trabalho pedagógico da Educação de
Jovens e Adultos para Pescadores (EJA Pescadores). O trabalho de Claro e Pereira (2013)
reflete sobre uma “Educação Popular de Pesca” na região da APABF, concordando com a
Pedagogia da Alternância como proposta pedagógica porque “respeita o período chamado
Defeso”. O Projeto de Fortalecimento Institucional está vinculado a lógica do EJA para
pescadores, com adaptações da Pedagogia da Alternância, que postula sobre a promoção da
aprendizagem rural por meio da noção de “Tempo Casa” e “Tempo Escola”. O Tempo
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Escola se refere aos momentos de capacitação, onde os pescadores teorizam, discutem com
os colegas e propõe alternativas em relação a uma situação problema vivenciada no seu
cotidiano. Desta forma, as situações enfrentadas no cotidiano passam a ser objeto de uma
reflexão sistematizada e experimentação de propostas alternativas pelos pescadores.
Considerando que a 1ª Etapa do Curso Formação de Lideranças teve uma função
mais informativa do que propriamente formativa, podemos assumir que o Tempo Escola
iniciou na I Oficina Regional e será conduzido na 2ª Etapa do Curso Formação de Lideranças
(três eventos com 8h de duração nos setores Norte, Centro e Sul da APABF), no Curso
Gestão de Projetos e durante a II Oficina Regional. Desta forma, estão previstos três Tempos
Casa, que ocorrerão entre: I. a 2ª Etapa do Curso Formação de Lideranças e o Curso Gestão
de Projetos; II. Entre o Curso Gestão de Projetos e a II Oficina Regional (11 a 13 de abril
de 2019) e; III Entre a II Oficina Regional e o Encontro Nacional. Os resultados deste
processo formativo serão sistematizados pelo consultor APABF no Produto Final e deverão
subsidiar as ações de gestão da APABF para pesca artesanal.
Para o Curso de Gestão de Projetos serão realizados convites específicos oferecendo
vagas para as entidades representativas dos pescadores, além do convite para os próprios
pescadores. O mote do Curso de Gestão de Projetos será a elaboração uma proposta voltada
para anteder as demandas da APABF e, se possível, ao edital GEF-Mar (caso a data limite
de apresentação das propostas ao edital seja adiada).
O terceiro Tempo Escola contará com um planejamento específico no âmbito da II
Oficina Regional. A II Oficina Regional deverá contar com cerca de 60 participantes e
também será realizada no CETUBA. Diferentemente do primeiro evento, os temas que serão
tratados deverão dar continuidade às ações em curso no projeto. Desta forma, a II Oficina
Regional deverá prever em sua programação a apresentação dos eventos realizados e da rede
de atores, o amadurecimento dos temas e a articulação nacional para encaminhamento das
reivindicações.

3.4. Projeto de Formação de Lideranças
O Projeto de Formação de lideranças foi desenhado para ocorrer em duas etapas,
tendo sido a primeira realizada entre agosto e outubro de 2018, conforme relatado no
Produto 4. Este produto relata o planejamento da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças ocorrido em três reuniões: 21 de novembro, 05 de dezembro e 12 de dezembro.
Na reunião por Skype do coletivo GEF-Mar Sul ocorrida no dia 21 de novembro foi definido
que seriam realizados três cursos nos setores sul, centro e norte da APABF. No dia 05 de
dezembro, foi realizada uma reunião entre o consultor e a APABF para alinhamento dos
locais e temas a serem abordados. Na reunião presencial do coletivo GEF-Mar Sul ocorrida
em Florianópolis no dia 12 de dezembro foi apresentada uma proposta de Plano Pedagógico
que, após o debate, passou por reformulações.
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Desta forma, ficou definido que a 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças será
realizada no dia 15 (Setor Norte da APABF: Praia da Pinheira), 19 (Setor Centro da APABF:
Ibiraquera) e 21 (Setor Sul da APABF: Canto da Lagoa) de Março de 2019, cada evento para
20 pescadores, conforme destacado na Figura 2. O Curso será voltado para os pescadores
da APABF e visa discutir o papel e o perfil de uma liderança, bem como, os espaços para
participação dos pescadores. Ao final da 2ª Etapa do Curso Formação de Lideranças serão
abordadas ações e interessados em participar do Curso Gestão de Projetos e da II Oficina
Regional. Desta forma, parte dos pescadores da APABF que foram convidados para
participar da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças também estarão envolvidos nos
eventos futuros do projeto. O Plano Pedagógico do Projeto de Formação de Lideranças se
encontra no Apêndice 3.
4. Considerações Finais
O Produto 5 apresentou a sistematização das atividades realizadas no território da
APABF, incluindo as mobilizações realizadas em dezembro, a descrição e avaliação da I
Oficina Regional e o Plano Pedagógico da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças.
A I Oficina Regional foi bem avaliada pelos participantes e reuniu atores da pesca artesanal
do sul do Brasil situados próximo dos territórios das UCs Marinhas-Costeiras. A participação
dos pescadores marinhos da APABF foi limitada pela data, que coincidiu com o auge da safra
da anchova. Outras limitações relacionadas à participação estiveram associadas às
dificuldades com a mobilização decorrentes do descontentamento de lideranças pesqueiras
com o resultado do Plano de Manejo. A 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças terá
como público alvo os pescadores e pescadoras da APABF e contará com a participação de
um pescador da RESEX Pirajubaé e um da Estação Ecológica (ESEC) de Carijós, membros
da CONFREM, terá duração de um dia e está prevista para ocorrer nos três setores da
APABF. O evento, estimado para 20 participantes, será focado nas qualidades das lideranças
e nos espaços de atuação dos pescadores artesanais e suas organizações. Além disso, o evento
busca divulgar o projeto e melhorar a relação dos pescadores com a APABF, dando
continuidade aos debates promovidos na I Oficina Regional.
Por fim, concluo este relatório com um depoimento sobre a oficina, realizado no dia
11 de novembro (um dia após o término do evento), da Maria Aparecida Gonçalves
(Cidinha), uma das principais lideranças da CONFREM no Sul do Brasil: “Ontem a fala de
Aline foi emocionante. Lembrou o desafio que foi aceitar na gestão da UC com tantas coisas
que já tinha sozinha, mais um projeto. Cecil quando aceitou o projeto, me chamou ...
conversamos, sonhamos tanta coisa.. mas principalmente fazer o fortalecimento da Confrem
por aqui. (...) Eu ainda estou em total emoção por ter vivido este grande momento do 1.4.”.

14

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CLARO, L.C.; PEREIRA, V.A. (2013) Educação do Campo na Laguna: Como pensar uma educação
(popular) de pesca. Poiésis. Tubarão, 7(11): 182-194.
CORDEIRO, K.M.; CARDOSO, M.P. (2016) A pedagogia da alternância como metodologia
educativa na educação de jovens e adultos pescadores. Formação docente e Ensino Superior, Juiz de Fora,
6(2),

155-166.

Disponível

em:

http://www.revistappgp.caedufjf.net/index.php/revista1/article/view/164
RIBEIRO, M. (2008) Pedagogia da alternância na educação rural/do campo: projetos em disputa.
Educação e Pesquisa. São Paulo, 34(1): 27-45.

15

Apêndices

16

Apêndice 1 – Lista de Presença da I Oficina Regional realizada no
município de Tubarão.
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Apêndice 2 – Relatório Final da I Oficina Regional

I Oficina Regional de Integração entre
Pescadores, Pescadoras e Unidades de
Conservação

Relatório Final
Projeto “Fortalecimento da Pesca Artesanal
e Integração Regional: Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca e Refúgio de
Vida Silvestre Ilha dos Lobos”

08 a 10 de novembro de 2018
Tubarão, Centro de Treinamento da EPAGRI (CETUBA)
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Introdução
A I Oficina Regional de Integração entre Pescadores, Pescadoras e
Unidades de Conservação (UC) foi realizada pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em parceria com a Comissão
Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e
Comunidades Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM).
Realizou-se na sede do Centro de Treinamento da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (CETUBA-EPAGRI), , no
município de Tubarão.
O evento foi custeado pelo Projeto GEF-Mar, que cobriu as despesas
com hospedagem, alimentação e deslocamento dos participantes. Estiveram
presentes cerca de 48 participantes na I Oficina Regional, incluindo
pescadores e pescadoras da região sul do Brasil, servidores do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), consultores e
bolsistas do Projeto GEF Mar, representantes da Comissão Nacional de
Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos e Comunidades
Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM Nacional e
Local), estudantes da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul),
convidados e representantes indicados pelas comunidades durante os eventos
realizados na Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca e no
Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos.
O evento teve o objetivo de promover a integração entre pescadores
e pescadoras artesanais do território de abrangência do Projeto, estimulando
e fortalecendo iniciativas cooperativas entre os pescadores/as e as Unidades
de Conservação (UCs). O evento atingiu os principais resultados de (1)
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construir uma imagem coletiva do território pesqueiro artesanal abrangido
pelo projeto e (2) trocar experiências e fortalecimento de identidade entre
pescadores e pescadoras artesanais de diferentes territórios e entre
pescadores e outros atores sociais com destaque para as equipes das UCs.

Primeiro dia: Recepção e integração dos
participantes
O

evento

iniciou com

a

chegada

dos

participantes,

seu

cadastramento (Figura 01) junto a equipe do ICMBio e a distribuição de seus
quartos. Após deixarem as malas em seus quartos, os participantes foram
recepcionados com um café de boas-vindas que antecedeu o início às
atividades.

Figura 01 – Janina, bolsista GEF-MAR da Base Avançada do CNPT em
Florianópolis realizando entrega de material e inscrição dos participantes.
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A primeira atividade, intitulada de “Boas Vindas”, foi uma dinâmica para
a apresentação, que consistia em cada participante escrever seu nome em um
peixe produzido com EVA e, quando estivesse com uma bússola em suas mãos,
deveria se apresentar e relatar sua experiência com a pesca. Após a fala,
cada participante colocou seu peixe no local onde mora junto mapa das
Unidades de Conservação Marinhas e Costeiras e comunidades pesqueiras
(Figura 02) localizado ao centro da roda. Este mapa foi elaborado por
estudantes da UNISUL (Campus Tubarão) matriculados no Projeto de
Extensão “Monitoramento da Pesca Artesanal: subsídios para gestão da zona
costeira”, como parceria a este Projeto.

Figura 02 - Mapa da região costeira do sul do Brasil, abrangendo o sul
do litoral paranaense, a costa de Santa Catarina e o norte do litoral
gaúcho.

O grupo de participantes era composto em sua maioria por pescadores,
mas havia também analistas do ICMBio e representantes de universidades
como professores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais. No evento
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haviam representantes

das cidades

de Imbituba, Garopaba, Laguna,

Jaguaruna, Araranguá, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Garuva (Estado de
Santa Catarina), Torres, Passo de Torres (Estado do Rio Grande do Sul),
Matinhos, Pontal do Paraná e Londrina (Paraná), além de membros da diretoria
da CONFREM (Bahia e Rio de Janeiro). Estiveram pescadores das seguintes
Unidades de Conservação: Estação Ecológica de Carijós (SC), Parque Nacional
Marinho da Ilha dos Currais (PR), Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé
(SC), Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (SC) e Refúgio de Vida
Silvestre da Ilha dos Lobos (RS).
Além da proposta inicial de apresentação, o grupo também se adentrou
um pouco nas dificuldades vividas pelos pescadores. Diversos depoimentos
destacaram que os pescadores estão abandonados e que não conseguem mais
manter suas famílias com a renda da pesca, seja tanto pela escassez de
pescado quanto pela desvalorização da profissão (Figura 03).

Figura 03 – Roda inicial de apresentação dos participantes no entorno do
mapa do território.
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Os últimos participantes a se apresentarem foram Carolina Alvite
(Analista da Base Avançada do CNPT em Florianópolis), Aline Kellermann
(chefe do REVIS Ilha do Lobos), Cecil Maya (chefe da APA da Baleia Franca),
Carlinhos (Coordenador nacional da CONFREM) e Cidinha (CONFREM SC)
Suas falas foram mais estruturadas e com maior duração, visando dar as
boas-vindas aos participantes e contextualizar o evento no âmbito do Projeto
GEF-MAR. Após as apresentações, os participantes seguiram para o jantar.

Segundo dia pela manhã
O período matutino iniciou com o consultor REVISIL Roberto
apresentando os acordos de convivência (Figura 04) e o consultor APABF
Rodrigo as regras do espaço (CETUBA) e a programação do evento.
Posteriormente

foram realizadas duas apresentações

de uma roda de

conversa intitulada: “Vislumbrando possibilidades: experiências de gestão
compartilhada da pesca artesanal com Unidades de Conservação (UC)
Marinho-Costeiras no Brasil”. A perspectiva foi ilustrar casos inspiradores
em outras partes do Brasil por meio de palestras.
A primeira apresentação foi realizada pelo Chico Pescador (CONFREM
Nacional), que abordou a trajetória da pesca na Lagoa de Araruama (RJ). Nas
décadas de 1980 e 1990 a situação da Lagoa de Araruama foi se agravando
até que, por volta do ano 2000 foi decretada sua “morte ambiental”. Os
pescadores se organizaram e fizeram cobranças dos órgãos públicos,
parcerias com ONGS e campanhas, o que gerou resultados. O esgoto que era
despejado na lagoa passou a ser tratado, foram criadas regras para a pesca,
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realizando seu ordenamento e fiscalização, entre outras iniciativas que aos
poucos passaram a recuperar o ecossistema. Além disso, os pescadores
buscaram

estudos

sobre

a

biologia das

espécies

economicamente

importantes. Por fim, foi implantado o automonitoramento da pesca para
obter o controle do número de embarcações e a fiscalização com a
participação da comunidade. Na apresentação foi destacado que todas as
conquistas foram resultados de luta da comunidade.
Chico também apresentou o Projeto Pesca+Sustentável, que visa a
rastreabilidade do pescado e a fiscalização. Este projeto envolve a
participação da comunidade,

capacitação

de

agentes

e

exige

uma

infraestrutura e inteligência na área. Com isso, passou a ser possível registrar
quantos pescados são produzidos e envolver os pescadores na coleta de dados
de desembarque pesqueiro através de um aplicativo de monitoramento onde
constam as espécies,

as informações

sobre o desembarque

(local e

quantidade) e os petrechos usados. Este conjunto de ações vem contribuindo
com a manutenção e recuperação ambiental da Lagoa de Araruama, que, além
de estar apresentando melhorias nos indicadores ambientais, vem agregado
valor ao pescado.
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Figura 04 – Acordo de convivência sendo apresentados pelo Consultor
REVIS.
A segunda

apresentação

foi do Professor

Medeiros, da Universidade Federal do Paraná,

Rodrigo Pereira

sobre monitoramen to

socioambiental (Figura 05). Rodrigo enfatizou a importância da coleta de
todo o tipo de informações e da avaliação constante deste processo. Destacou
que é importante se informar a partir de pesquisadores e pescadores, pois
são duas partes necessárias que se completam: a ciência e a experiência.
Todas as informações devem ser usadas para uma relação sustentável com a
natureza. Um problema existente na área da pesquisa é o fato de os
pesquisadores

coletarem

dados,

exporem

esses

dados

e os órgãos

governamentais produzirem restrições à pesca sem consulta direta aos
pescadores. A informação deve ser fluída, e ser obtida dos dois lados, tanto
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dos pesquisadores

quanto dos pescadores.

Deve haver

diálogo para

construção de acordos.

Figura 05 – Apresentação de Rodrigo Medeiros (UFPR) sobre o
monitoramento da pesca para celebração do Termo de Compromisso no
Parque Nacional das Ilhas de Currais.
O professor Rodrigo Medeiros apresentou três exemplos de
monitoramento.

O primeiro, realizado na Estação Ecológica (ESEC) de

Guaraqueçaba,

onde

há

comunidades

de

pescadores

extremamente

dependentes da área, mas são proibidos de pescar. Outro segundo exemplo,
na APA de Anhatomirim, onde a pesca de arrasto trazia muita fauna
acompanhante e queriam proibir esse tipo de pesca. Neste caso, houve diálogo
e diferentes redes foram testadas visando escolher o melhor método. Assim,
é necessário procurar alternativas para não prejudicar os pescadores, e, ao
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mesmo tempo, melhorar a relação com a natureza. No último exemplo, foi
abordada a construção do Termo de Compromisso no Parque Nacional Marinho
das Ilhas dos Currais. A elaboração deste acordo foi possível pelo
levantamento de inúmeras informações: quem pesca, onde pesca, o que pesca
e os impactos causados. Com o monitoramento, observou-se que é possível
conciliar o tipo de pescaria (petrecho, espécie-alvo e período da safra) com a
conservação da biodiversidade no território protegido pelo Parque Nacional,
compatibilizando o direito das populações tradicionais de pescadores . Isso
foi possível porque houve um espaço de diálogo entre o órgão gestor da UC,
pesquisadores

e pescadores

onde

foi

possível

construir

de forma

participativa uma proposta de acordo, além do fortalecimento das relações
de confiança com os pescadores.
Após as apresentações, o consultor GEF-MAR Rafael fez uma
breve síntese dos principais pontos da apresentação (Box 1), que foi seguido
pelo debate, onde os participantes puderam expor um pouco o seu ponto de
vista. Os pontos mais abordados foram: (i) a falta de fiscalização na APA da
Baleia Franca; (ii) a importância do diálogo entre os diferentes atores e
partes interessadas nos conflitos ; (iii) o incentivo aos pescadores se
envolverem mais com as questões-problema que estão presentes em suas
comunidades e; (iv) a importância do monitoramento feito pelos próprios
pescadores, para que eles saibam o que estão produzindo.
Depois do debate, os pescadores foram divididos aleatoriamente e
de forma equitativa em três grupos de discussão, para que cada grupo
contivesse quantidades similares de participantes. A finalidade dos grupos
era relatar casos de sucesso na parceria entre as UCs e as comunidades de
pescadores em uma seção denominada: “Voltando ao território do projeto:
relato de casos de parcerias entre pescadores artesanais e UCs”. Um dos
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objetivos desta atividade foi levantar ideias para as próximas etapas do
projeto por meio de itens para orientar as falas e compor as matrizes de
sistematização.
Box 1 – Síntese das apresentações de Chico Pescador e Rodrigo Medeiros,
realizada pelo consultor GEF-MAR Rafael Ummus.
CHICO PESCADOR

-Movimento criado em 1982
- Ideia “bolsa virtual”
- Tratamento esgoto – 2005
- Aplicativo de Monitoramento: seminário
- Ordenamento pesqueiro nos municípios (exemplo: defeso (monitoramento) da tainha)
- “Agimos de pouquinho” (“poucos, mas comprometidos”)
- Projeto “pesca mais sustentável” (ganho ecológico e econômico)
- Fiscalização dos compradores

RODRIGO MEDEIROS

- Monitoramento: forma de aprender e decidir juntos
- Monitoramento é Socioambiental
- Da visibilidade
- Flexibilizar o modo de pensar
- Não pode ser apenas coletar dados

Assim, os debates foram pautados com base nas seguintes questões
orientadoras:
- Nome e local da iniciativa;
- Grupos sociais envolvidos (destaque para o papel de pescadores e UCs);
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- Histórico da iniciativa;
- Resultados no fortalecimento da pesca artesanal;
- Instrumentos legais e espaços de participação acionados ou mobilizados;
- Aprendizados e perspectivas.
Os tópicos abordados nestes grupos foram exibidos em painéis e
apresentados em plenária (Quadros I, II e III; Figuras 05, 06, 07, 08,
09 e 10).

Figura 05 - Painel produzido pelo Grupo 1.
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Figura 06 - Painel produzido pelo Grupo 2.

Figura 07 - Painel produzido pelo Grupo 3.
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Figura 08 – Sistematização de experiências pelo Grupo 1

Figura 09 – Sistematização de experiências pelo Grupo 2
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Figura 10 – Sistematização de experiências pelo Grupo 3
Quadro I – Síntese dos trabalhos do Grupo 1.
Nome e Local
Acordo de pesca/ Currais
Acordo de pesca/ Garopaba do Sul

Atores envolvidos
APRR, AMR, MPF, Prefeitura,
SPU, IMA, ICMBIO, outros

Como começou
-Conflito com pesca
esportiva/amadora
-Mobilização colônias

APAG Sul, CEPERJ, Hamilton

Ofício procurador Celso TRES

MPPA, Fórum Litoral Norte

Conflito com fazendeiros

IBAMA, EMATER, PREFEITURAS,
CECLIMAR

Interesse dos pescadores em
organização - Fortalecimento

UFPR, Colônia de pescadores,
matinhos + pontal do Paraná
Z-5; ICMBIO, C.est. MAR

Perda de acesso a Lagoa pela
servidão

Garantia ao direito ao acesso
rancho de pesca

APAGS, SPU, Prefeitura, APABF

Conflitos com surfistas

Retirada das comportas Rio
Ratones

MPE, ASPENORTE, Fórum,
Prefeitura, Emater

Criação de associação de
pescadores Rio Ratones

Tentativas de assegurar Acesso
Lagoa ITAPEVA
Criação de: novas entidades,
associações, 5 colônias, 3
sindicatos.
Fórum do Litoral Norte
Ordenamento Beira de praia pesca
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Quadro II – Síntese dos trabalhos do Grupo 2.

Nome e Local
Lagoa de
Ibiraquera
Foz do Rio
Tramandaí

Rio Ratones

APA do
Anhatomirim
– Governador
Celso Ramos

Atores envolvidos
EPAGRI Fazenda de camarão
Comunidade/UFSC/MP
- Comunidades Imbé e Tramandaí
- Unidade pesqueira Imbé e
Tramandaí
-UFRGS, Ceclimar, Emater
Associação de
pescadores/moradores/
ICMBio/
CONFREM
ICMBIO + Parceiros (Colônia/
UFSC/UFPR/Prefeitura)

Como começou
- “Tiro” em um líder
comunitário
- Desmatamento APP da lagoa
9ª vara meio ambiente
Bagre e derramamento de
óleo
Em 2000 quando entramos
com ação no MPF contra
DEINFRA para que retirasse
as comportas da ponte
2008 Elaboração Plano de
Manejo

Resultados para o Fortalecimento
-Proibição de descarte da lagoa
-Proibição novas fazendas
-União da comunidade + APA + UFSC
-Cadastramento de unidades que vão fazer o
monitoramento
-UFRGS voltou a pesquisar a pesca
-Debate sobre efetividade da pesca artesanal
Conseguimos após 18 anos acordo Judicial e
hoje está em fase final para retiradas das
comportas
-Valorização do conhecimento tradicional
-Pescadores experientes participaram

Legislação/ Espaços
acionados

AÇÃO JUDICIAL –
voltar o rio ser piscoso
em volta da Unidade
de conservação
Espaço próprio de
diálogo sobre pesca e
plano de manejo

Foz Rio
Araranguá

- As comunidades; prov. Orla;
Morro Agudo; Ilhas; Colônias

Invasão da pesca amadora

-Fortalecimento: comunidades
-Retorno do pescado
-Retorno econômico

Criação RESEX- Mona
Projeto

Fórum
Agenda 21
Lagoa de
Ibiraquera

Universidade UFSC; Comunidades
de populações tradicionais do
entorno da Lagoa; empresários,
ICMBIO, Prefeitura

Com a universidade chegando
depois da Eco Rio-92 em
Ibiraquera

-Mudou a forma de representatividade dos
pescadores (empoderamento verdadeiro do
pescador e agricultor)
- Participar do conselho da APA
-Pedir uma RESEX

-Plano de Manejo da
APA
-CONAMA (parceria
com SPU)
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GEF Mar
Brasília

CONFREM, ICMBIO, MMA, Banco
Mundial

Apresentação do GEF-Mar
para a CONFREM

Criação do Subcomponente
1.4 Fortalecimento da pesca artesanal

Praia da
Galheta

RASGAMAR, FATMA, Sindicato
dos pescadores, Prefeitura, APA
da Baleia Franca, SPU
Associações de pescadores,
Universidades, Prefeitura de
Imbituba, Bombeiros, APA da
Baleia franca
Pescadores, comunidade, grupo
Gerdau

Fechamento dos acessos

Garantia de acesso aos pontos de pescado

Conflito de quem abriria a
barra

- Reconhecimento/
Empoderamento
-Comitê de abertura da barra

Portaria de abertura
da barra

Fechamento acesso

- Regularização do acesso
-Reconhecimento dos direitos da comunidade
-Valorização do território
-Alternativa de renda para envolvidos
-Roteiro turístico diferenciado
-Início de mobilização
Zoneamento plano de manejo
Projetos implementação PM

Ação Judicial ganha
MMA
Criação GT Turismo
no conselho
deliberativo

Abertura
Barra
Ibiraquera
Praia
Vermelha
RESEX
Pirajubaé
Florianópolis
APA do
Anhatomirim

Saída de
Campo com
tutor
ambiental

FAO/Rebyc/SOCMON/
CEM/ UFPR + ICMBIO + Prefeitura
+ Fórum de pescadores +
pescadores
Colônia; pescadores; ICMBIO
CR9; ICMBIO CNPT BRA; CEM
UFPR

Benefícios da RESEX
ICMBIO
Conselheiros, IFSC, EPAGRI,
ONG (Coletivo UC da Ilha)
2011 – Posso arrastar?
Conflitos arrasto >45h - <45h –
Caceio
Plano de manejo
-Parque (2013)
-Pescadores acionam MPF
(2013)
-Pesquisa participativa (Ana C
Giraldi/UFPR)

Pescadores/Gestores/ pesquisadores/
Acordo de pesca: exclusivo da pesca artesanal

Alternativas
(tecnológicas) à
exclusão do arrasto;
Conhecimento
tradicional
Termo de
compromisso
TC 01/2017
TC 02/2018
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Quadro III – Síntese dos trabalhos do Grupo 3.

Quais os desafios?

Proibição da pesca
(não se permite a
pesca de marisco)
– não permite
nenhum tipo de
extrativismo
ESEC de Carijós
(Pescam no interno
da Unidade de
conservação)
Despejo de efluente
é permitido dentro
da ESEC de Carijós

O que precisamos
saber?

Direito das
populações
tradicionais

-Reconstrução da
história do local
-Aproximação às
organizações de
pesca

O que precisamos fazer?

-Buscar ação gestor
- Abrir processo para termo de
compromisso
-Realização de estudos para
termo de compromisso
-Monitoramento
-Parceiros: CONFREM, MPF

Parceiros:
Universidades,
ICMBIO,
CEPSUL,
Polícia
ambiental

Parceiros: CONFREM, UFSC

Dificuldade ao
acesso a
informação do
Monitoramento
associado ao
Licenciamento
ambiental

Precisamos ter
acesso às
informações

Retirada da pesca
industrial de
arrasto da APABF

Precisamos saber o
impacto da pesca
industrial de arrasto
na APABF

-Intervenção das colônias de
pescadores e gestores das
Unidades de conservação
-Grupo de apoio ao auto
monitoramento
-Formação de grupo técnico para
difundir demanda de auto
monitoramento. Parceria entre
pescadores e pesquisadores
Participação do setor industrial no
Programa de monitoramento
estabelecido pela APABF: Plano
de manejo

Monitoramento de
todos os tipos de
pesca (pequena e
grande escala)

Incluiu a informação da pesca de
pequena escala para uma
Avaliação correta do estoque nº
tainha

O monitoramento
não está mostrando
a diversidade dos
tipos de pesca. Os
dados da pesca de
pequena escala não
estão sendo
estudados.

Conclusão
(Formação de
Grupo técnico
Monitoramento)

O que fazer?
-Oficina de auto
monitoramento
-Definir um
monitoramento e
autores para
estruturar um
estudo de caso
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Segundo dia pela tarde
No período vespertino foram realizadas duas apresentações, uma da
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e outra sobre o Turismo de Base
Comunitária (TBC) na Reserva Extrativista (RESEX) do Pirajubaé.
A primeira apresentação foi realizada pela Sra. Adelina Cristina Pinto,
representante do Ministério do Planejamento/SPU (Figura 11). Entre as
informações relevantes abordadas, podem ser destacadas: (i) Terrenos de
marinha são de responsabilidade do SPU, que analisa a área sob o ponto de
vista patrimonial. Existem casos em que está sendo repassada a gestão de
praias para os municípios (permissão de uso);

Figura 11 – Apresentação da Sra. Adelina Cristina Pinto da
Superintendência do Patrimônio da União (SPU/SC) sobre os Termos de
Autorização de Uso Sustentável (TAUS).
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(ii) Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS): este instrumento
teve origem na Amazônia, sendo contemplados apenas ranchos de pescadores
profissionais para guarda de materiais como canoa e redes. O TAUS foi
criado com base na Lei 7661/88 que aborda o bem de uso comum; (iii) Áreas
de Proteção Permanente (APPs): Existe uma legislação no Rio de Janeiro
sobre o uso em áreas de rotação e, mesmo nestas área, o Plano Diretor
permite seu uso para manutenção das atividades de pesca; (iv) As baias
(ranchos) devem ser utilizados exclusivamente para armazenamento do
petrecho de pesca, e não para outra coisa (como cozinha, quarto, entre
outros). Cita a legislação de 2007 referente ao TAUS.
A apresentação realizada pelo Sr. Alcir, relatou que Pirajubaé é a
primeira Reserva Extrativista (RESEX) Marinha do Brasil (Figura 12).

Figura 12 – Apresentação de Alcir sobre o Turismo de Base Comunitária
realizado na Reserva Extrativista Pirajubaé, Florianópolis, SC.
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Neste local vem sendo desenvolvido um Projeto Piloto de Turismo de
Base Comunitária (TBC), tendo como primeiro roteiro a Rotas das Tipitingas
(que significa “lugar das águas barrentas” em Tupi Guarani). O TBC aborda a
memória dos pescadores e seus modos de vida, sendo um Turismo de
experiência, onde a história é retransmitida pelo pescador extrativista
(Figura 13).

Figura 13 – Depoimento sobre a admiração e tradicionalidade entre
participantes.
Após a palestra, os consultores GEF-Mar Roberto e Rodrigo realizaram
a apresentação do histórico das mobilizações anteriores do projeto e dos
momentos de gestão de cada UC (REVIS Ilha dos Lobos e APA da Baleia
Franca).
Posteriormente,

o consultor

GEF-Mar Rodrigo apresentou

uma

contextualização das temáticas prioritárias para fortalecimento da pesca
artesanal na região (Figura 14).
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Figura 14 – Contextualização sobre os Grupos de Trabalho com temáticas
prioritárias para fortalecimento da pesca artesanal na região.
Foi proposto para cada temática um Grupo de Trabalho (GT). A
separação dos participantes por tema ocorreu por afinidade e interesse dos
pescadores e pescadoras. Na discussão realizada durante a divisão em grupos,
algumas temáticas foram consideradas prioritárias como pautas transversais
para inclusão nos debates de grupos: jovens e mulheres. Nos GTs foi realizada
uma contextualização do tema de responsabilidade dos facilitadores de cada
grupo, que contaram com a presença de um especialista/debatedor para
fornecer informações e esclarecimentos ao debate.
Os GTs foram conectados por perguntas orientadoras comuns, sendo
elas (Box 2):
1) O QUE SONHAMOS? Quais cenários solucionariam (os desafios)
as questões

específicas enfrentadas

pelos pescadores-pesca
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artesanal na temática do GT? Que qualidades nossas devem ser
fortalecidas ou criadas para nos aproximarmos deste cenário?
2) O QUE TEMOS? Quais recursos e parceiros são disponíveis ou
potenciais,

pensando

no

universo

de

atores

já

envolvido

(representantes pescadores, UCs, CNPT, parceiros pesquisa e de
outros territórios, projeto GEFMar)? Quais instrumentos legais,
espaços de participação ou instancias que tratam da questão?
3) O QUE PODEMOS FAZER? No contexto do projeto e das
cooperações possíveis entre os presentes: Quais as possibilidades
de ações-parcerias entre a pesca artesanal, UCs e outros atores no
território que surge desse panorama? Como estas ações podem
contribuir para o fortalecimento da pesca artesanal?
Os temas dos GTs elencados estão no Quadro IV, tendo como questão
transversal a capacitação e formação de novas lideranças e fortalecimento
da organização social/comunitária, bem como o empoderamento de jovens e
mulheres.

Após

o “coffee

break”, os

devidos

grupos

previamente

estabelecidos se direcionaram para as salas. A seguir será realizada uma
breve descrição dos GTs seguido pelo seu relato.

Box 2 – Perguntas orientadoras para os Grupos de Trabalho.
Grupos de trabalhos temáticos
Perguntas orientadoras
- Quais os desafios encontrados pelo pescador artesanal nessa temática?
- O que precisamos saber?
- Com quais parceiros podemos contar?
- O que precisamos fazer?
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Quadro IV – Grupos de Trabalhos temáticos
Divisão de trabalhos temáticos
Grupo 1

- Desenvolvimento territorial: poluição e acesso as áreas de uso comum e pesqueiro .

Grupo 2

- Agregação de valor na cadeia produtiva do pescado

Grupo 3

- Gestão e monitoramento da pesca artesanal em áreas protegidas

Grupo 4

- Turismo de base comunitária

O Grupo 1 – Desenvolvimento territorial: poluição e acesso às áreas de
uso comum e pesqueiro (costões, praias e lagoas) – teve como facilitador
Rafael Ummus

(Consultor GEF/Mar). Este grupo teve como objetivo

identificar temas para um processo formativo que vise a atuação qualificada
no enfrentamento de conflitos com a especulação imobiliária, veranistas,
ocupação de margens de lagoas e com grandes empreendimentos. Os debates
voltados para temas indiretamente relacionados com a pesca, mas que afetam
a qualidade e disponibilidade do pescado, assim como o modo de vida do
pescador, foram incluídos neste grupo.
As questões elencadas para debate no GT 1 foram sistematizadas na
Figura 15. Uma das questões mais abordadas pelos pescadores foi a perda
dos caminhos tradicionalmente usados. Esses caminhos estão sendo perdidos
por falta de manutenção e, principalmente, pelo avanço do setor imobiliário,
onde a construção de casas e cercas nas margens das lagoas obstrui a
passagem dos pescadores. Apesar de protegidos por lei (APP), a proteção dos
acessos tradicionais não vem ocorrendo e estes estão sendo perdidos (Figura
16).
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Figura 15 – Temas tratados no Grupo de Trabalho sobre desenvolvimento
territorial, poluição e acesso às áreas de uso comum e pesqueiro.

Figura 16 – Integrantes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento
territorial, poluição e acesso às áreas de uso comum e pesqueiro.
Outra questão citada foram os problemas com a fiscalização de órgãos
ambientais e a penalização dos pescadores que construíram em áreas
proibidas por falta de conhecimento. Uma das questões mais recorrentes foi
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a relação do turismo com o território, mais especificamente a perda do
território para veranistas. Com a chegada do verão muitos pescadores acabam
tendo que competir pelo território de pesca com turistas que vão para a
região e acabam perdendo o local onde costumam pescar.
Foram discutidas formas de proteger as áreas de importância
ecológica do avanço da agropecuária, em especial, a destruição do junco
causada pela invasão de bovinos vindos de fazendas próximas a estas regiões.
Foi mencionado a importância destes juncos para o crescimento dos recursos
pesqueiros e a impossibilidade de preservá-los dos bovinos por estarem em
áreas livres.
A questão de como lidar com os resíduos pesqueiros (ex. escamas e
vísceras do pescado) foi também foi abordada pelo grupo, uma vez que o
descarte destes rejeitos em aterros é proibido. Entre os participantes do
grupo, havia pescadores que tinham passado por uma situação parecida e
sugeriram uma união com a comunidade escolar local ou com a prefeitura da
cidade em questão para a criação de um projeto de horta comunitária,
transformando esses rejeitos em adubo para as futuras plantações.
Por fim, foram relatados problemas de como lidar com os despejos de
efluentes

domésticos.

Tais

inapropriado dos efluentes

problemas

estavam

ligados

ao

despejo

nas águas onde os pescadores artesanais

costumam pescar e por moradores da região, como também à inabilidade dos
órgãos ambientais de aceitarem métodos de alternativos para o despejo
desses efluentes. Mesmo estes métodos sendo funcionais, pelo fato de não
serem oficialmente reconhecidos, fazem com que os usuários sejam multados.
Durante os debates foram sugeridos meios para a possível solução
destas questões (Box 3). O grupo decidiu que seriam organizadas reuniões
com representantes das comunidades pesqueiras em cada uma das localidades
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para decidir acerca de medidas futuras de enfrentamento aos problemas
abordados (Quadro V).

Box 3 – Encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento
territorial, poluição e acesso às áreas de uso comum e pesqueiro.
- Quais os desafios enfrentados pelo pescador artesanal?
Acesso à documentação; visibilidade maior; organização social
- Nessa temática?
Desmobilização/Falta de recurso/Desconfiança
- O que precisamos saber?
Situação encontrada
- Com quais parceiros podemos contar?
CONFREM, ICMBIO, CNPT
- O que precisamos fazer?
Fomentar organização (documentação); formar novas lideranças; empoderar mulheres; criar
associação; Superintendência de Pesca; plano de trabalho; cooperação.

Quadro V – Perguntas respondidas no Grupo de Trabalho sobre
Desenvolvimento territorial, poluição e acesso às áreas de uso comum e
pesqueiro.
Desafios

Precisamos
saber?

Acesso: Rio, costão,
praia, lagoa, braços,
banhados, controle
de gado

Legislação
específica;
procedimentos e
órgãos

-Esgoto largado
-Resíduo de peixe
-Perda de território
pesqueiro

Já temos

Que faremos

Plano Ação

- Parceiros

2 reuniões sendo:

- Avisar Beto

- SPU

- 1ª: informativa

- 50% jovens e
mulheres

- APABF e
REVISIL

- Devolutiva oficina
e mapeamento

CONFREM

-2ª:Negociação,
resolução
-Novos parceiros
(prefeitura, SPU,
etc)

- Lanche GEF
MAR
- Falar presidente
colônias
-Convidar alguém
(Ibiraquera)
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O Grupo 2 – Agregação de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado – teve
como facilitador Roberto (Consultor GEF Mar) e como debatedores Chico
Pescador (CONFREM) e Bryan (Universidade Federal do Paraná - UFPR).
Grande parte da cadeia produtiva do pescado é dominada por atravessadores
e o debate sobre a reestruturação da cadeia produtiva passa pelo avanço na
regularização dos ranchos de pesca e dos desafios sanitários envolvidos no
processamento do pescado (Figura 17).

Figura 17 – Grupo de Trabalho sobre Agregação de Valor na Cadeia
Produtiva do Pescado.
Fizeram parte do GT 2 nove pessoas, incluindo pescadores (Nilsa
Helena, Manoel, Marciana, Vagner), Chico Pescador (membro da Comissão
Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos
Extrativistas Costeiros Marinhos – CONFREM), Roberto (Consultor GEFMAR), Bryan (pesquisador que trabalhou com pescadores no Parque Nacional
Marinho das Ilhas dos Currais) e Aline (chefe do Refúgio de Vida Silvestre
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da Ilha dos Lobos, Torres-RS). Roberto iniciou o “debate” com as perguntas
orientadoras do tema:

quais os desafios

enfrentados

pelo pescador

artesanal? O que precisamos saber? Com quais parceiros podemos contar? O
que precisamos fazer?
Após abrir os trabalhos, Roberto passou a palavra para Bryan que
introduziu o assunto, explicando que vivenciou a rotina de pescadores no
Parque Nacional Marinho da Ilha dos Currais e trouxe para a reunião alguns
problemas por eles encontrados. Entre esses problemas estão: a dependência
do pescador com o comprador/atravessador, o problema do armazenamen to
do pescado por parte do pescador, o preço estipulado pelo atravessador
quanto a compra do pescado e, ainda, a dificuldade que os restaurantes tem
de negociar o preço do peixe com o pescador artesanal, encontrando mais
facilidade de negociar com o atravessador.
Analisando essas problemáticas Bryan comenta sobre as ideias que
teve a respeito dessa atual dificuldade dos pescadores. Entre elas estaria um
acordo com restaurantes e pescadores artesanais estipulando preços e
condições de compra e venda (tal como espécie de pescado e tamanho) e o
não parcelamento no pagamento do atravessador com o pescador (é muito
comum o atravessador parcelar valores para antes e depois da pescaria).
Manoel concordou com os problemas levantados pelo Bryan. Começou com isso
uma discussão com relação a falta de conhecimento das espécies de peixes
(ex.: pescadinha, cavala, entre outras), fazendo com que essa “fauna
acompanhante”,

que muitas

vezes é capturada em redes

de peixes

específicos, sejam desvalorizadas comercialmente.
Atrelado a esta questão, Marciana comentou que existe a problemática
de espécies capturadas nas redes de pesca “por engano” e que muitas vezes
são espécies ameaçadas de extinção. Ela cita o exemplo de tartarugas e
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cações que afirma serem comumente capturadas e que os pescadores não
conseguem achar uma alternativa a não ser “jogar fora” antes de chegarem
ao porto para descarregar com medo de multas e represália por parte de
órgãos ambientais. Aborda também a dificuldade dos pescadores artesanais
negociarem o peixe diretamente com os restaurantes. Segundo Marciana, isso
ocorre porque os estabelecimentos comerciais que compram peixes precisam
de algo “certo”, necessitam de quantidade, tamanho, espécie específica, e isso
dificilmente um pescador artesanal consegue proporcionar, tendo em vista a
variedade de pescado capturada por este tipo de pescaria.
Começa uma análise sobre o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF)
e Aline interrompe e diz que esse assunto será tratado em outra
oportunidade. Bryan pede a palavra e comenta que encontra bastante
dificuldade em abrir uma empresa de pescados em virtude da burocracia.
Nesse momento Chico sugere algumas premissas para a agregação de valor na
cadeia produtiva do pescado, entre elas: (i) Identificar as características e
divulgar os peixes locais (capturados em cada estado por exemplo); (ii)
trabalhar na criação de uma marca de produção mais “emblemática”; (iii)
elaborar um projeto de viabilidade econômica do beneficiamento de pescados;
(iv) capacitar pessoas da comunidade pesqueira tanto no beneficiamento
quanto na comercialização do produto e; (v) buscar apoio financeiro.
Após esta explicação, Chico explica o projeto que faz parte: Pesca +
Sustentável. O projeto busca incentivar as pescarias a serem realizadas com
qualidade e respeito ao ambiente, possibilitando o estabelecimento de um
pacto entre produtores destes pescados e os consumidores com interesse em
produtos de melhor qualidade. Este processo foi proporcionado com a criação
de um sistema de rastreabilidade dos produtos ligado a programas de
melhoria

das

pescarias,

garantindo

a

autenticidade

dos

produtos,
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disponibilizando informações para que os consumidores possam diferenciar e
escolher pescados produzidos de forma mais sustentável.
Para

o

funcionamento

do

sistema

de

rastreabilidade,

serão

cadastrados pescadores e compradores (peixarias, restaurantes, etc). Após
a pescaria, o pescado é identificado com um código único utilizando uma
etiqueta, rótulo, selo ou lacre (Figura 18). Posteriormente os pescadores
carregam no sistema as informações sobre quando, onde e como o pescado foi
capturado. Outras pessoas relacionadas à cadeia de suprimento poderão
também carregar informações sobre manipulação e envio dos produtos.
Finalmente, compradores e consumidores poderão acessar através do código
as informações relacionadas ao pescado adquirido, e assim traçar a história
do pescado, desde a captura até o seu prato, assim como, se conectar
diretamente com o pescador responsável. Após explicar o projeto ele
demonstra na prática como funciona por meio do celular e do lacre.

Figura 18 - Rastreador colocado a tainha que possibilita a rastreabilidade do
pescado.
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Chico ainda explica a importância da declaração de aptidão ao PRONAF
(DAP) explicando que se a Colônia de Pescadores ou associação de pescadores
obtiverem mais de 50% de associados de DAP física, estes conseguem a DAP
jurídica, estando aptos a comercializar seu produto e 10% do lucro total
obtido ficará com a colônia/associação para investimentos dentro desse local.
Manoel reclama que as informações desse tipo de teor não são repassadas
aos pescadores ficando restritas ao presidente da Colônia. Chico comenta
sobre o projeto de lei número 2071-b/ 2003 que dispõe sobre a elaboração,
o beneficiamento e a comercialização de produtos artesanais de origem
animal e vegetal.
A partir desse momento os integrantes do GT começam a escrever suas
ideias em um cartaz, sendo que os presentes apresentaram a expectativa de
encerrar a oficina com uma proposta que agradasse tanto aos pescadores,
quanto às organizações interessadas em uma pesca sustentável (Figura 19;
Box 4; Quadro VI).

Figura 19 - Painel contendo tópicos finais da discussão do Grupo de
Trabalho sobre Agregação de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado
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Box 4 – Encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre Agregação de Valor
na Cadeia Produtiva do Pescado
Beneficiamento
- Capacitar as pessoas (comercialização, renda) – Da pesca 50% Dap física
- Plano: SEBRAE, Visibilidade
- Apoio financeiro
- “Poupança” da comunidade (TRIS, Pesca sustentável)
- Do pescador ao restaurante
Pesca + sustentável
- Trabalhar no Coletivo (termos de uso do espaço): colônias, associação
- Pensar no seu peixe
- Selo verde
-Atravessador justo
Empoderar o pescador
- Incluir jovens na parte tecnológica /financeira/ marketing
Ser um MODELO-EXEMPLO

Quadro VI – Questões debatidas no Grupo de Trabalho sobre Agregação
de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado
Agregação de valor na cadeia produtiva do pescado
Desafios
Peixe interno: selo de
procedência;
atravessador justo
Peixe processado:
individual, coletivo
(Termo de uso) –
terceirizar estrutura

Precisamos saber?

Já temos

Que faremos

- Espécie

- EMATER/EPAGRI

MOBILIZAR:

- Safra

- CONFREM

- Reunião

- Legislação

- Conservação
Internacional

- Plano de viabilidade

- Comercialização
(Onde vender?)

- Prefeituras

- Administração

- ICMBIO

- Marketing

- SEMA

- Cultura Local
(receitas, preparo)

- Universidades
- Restaurantes
- Olha o peixe

- Ser modelo/exemplo
- Dap física: 50% Dap
jurídica
-Marketing nacional da
pesca artesanal
- Incluir jovens e
mídias
- Gastronomia/eventos

- SEBRAE
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O Grupo 3 – Gestão e monitoramento da pesca artesanal em áreas
protegidas – teve como facilitadores Rodrigo de Freitas (Consultor GEF Mar)
e Jonatas (Bolsista GEF Mar) e como debatedor Rodrigo Medeiros (UFPR). O
grupo contou com um total de 13 participantes, incluindo: Maria Melo e Sofia
Lopes (Colônia Torres), Sapo (pescador Matinhos-PR), Sonia Regina Vargas
Mansano (pescadora Torres), Maria Vicente (estudante Unisul), Maureni
Cardoso (pescador Ibiraquera), Aladir (Colônia de Pescadores de Imbituba),
Willy Heidner (Colônia de Pescadores de Araranguá), Jaime Martins (RESEX
Pirajubaé), Valdomiro (CONFREM RS) e Renata Regina Souza (Associação de
Pescadores do Bairro João Paulo, Florianópolis).
Este grupo se propôs a debater propostas de monitoramento vinculadas
a avaliação das regras de uso e acesso

aos recursos naturais. O

monitoramento da pesca vinculado à gestão e a criação de regras ajustadas à
diversidade de modalidades de pesca artesanal existentes no território foi
objeto de debate deste grupo.
No início da discussão Rodrigo Medeiros abordou a importância do
monitoramento, que o monitoramento é gestão, é o carro-chefe, que ajuda a
criar novas regras e fortalece e beneficia a comunidade (Figura 20). Além do
monitoramento da pesca propriamente dita, é interessante que também seja
feito o monitoramento dos pescados e do setor econômico. Em alguns lugares,
os

próprios

pescadores

coordenam

algumas

atividades

(como

o

monitoramento). Foi relatado que, em Currais, a própria colônia estipulou
regras e faz a fiscalização para checar se essas regras são cumpridas. Foi
ressaltado também a importância do acordo de pesca e de algumas condições
para que a pesca ocorra, como o monitoramento (só é possível pescar se
houver monitoramento).
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Figura 20 – Grupo de Trabalho sobre gestão e monitoramento da pesca
artesanal em áreas protegidas.
Também foi comentado sobre a relação pesquisador-pescador.

É

importante que ambas as partes possuam uma relação de confiança. Em um
exemplo, foi relatado que os pesquisadores ajudaram a regular a rede dos
pescadores, e que, por conta dessa modificação, ocorreu um aumento na
quantidade de pescados e a melhora da rede se provou eficiente e útil para
os pescadores. O contrário também é verdadeiro, pois além das pesquisas
beneficiarem os pescadores, é importante que os pescadores, que conhecem
muito bem sua área de pesca, seus petrechos e métodos de pesca, ajudem os
pesquisadores, pois suas pesquisas também os beneficiarão.
Para que ocorra uma boa relação entre as duas partes, também é
importante que o pesquisador saiba como coletar dados de forma que os
pescadores compreendam e vejam a utilidade daquela pesquisa: a forma de
comunicação e como o pescador é abordado é crucial para que seja mantida
uma relação de confiança, e deve haver uma variação na forma de coleta de
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informações, para que não sejam apenas através de escritos e planilhas, sendo
buscado sempre um formato que seja mais amigável ao pescador. O
pesquisador deve aprender a falar com o pescador e ambos devem se
entender para que se tenha uma boa relação. Uma informação interessante é
que, em certos contextos, há muitos jovens pescadores. Em Matinhos, no
Paraná, a média de idade dos pescadores é inferior a 37 anos, enquanto em
outros lugares essa média é de 40, 45 anos.
Uma questão trazida por uma participante, Maria, foi a do Parque
Estadual de Itapeva, em Torres. Lá, os pescadores são impedidos de pescar,
os policiais são agressivos e chegam a ameaçar os pescadores. Não é
permitido passar de carro, carroça ou até mesmo a pé, sendo o acesso ao local
bloqueado, prejudicando os pescadores. Para essa situação, os outros
participantes recomendaram que o órgão gestor estadual seja consultado,
pois as comunidades tradicionais possuem direitos que podem ser viabilizados
por meio de um Termo de Compromisso. Caso o órgão não queira ouvir, deve
ser procurada a defensoria e o Ministério Público.
Com esse relato, foi pontuado que várias decisões são tomadas,
proibições são feitas, sem que os pescadores sejam consultados.. O gestor
(nesse caso) não quer dialogar com a comunidade e não está aberto a acordos.
Cidinha (CONFREM) comentou, em resposta, que em Pirajubaé foi feito um
abaixo-assinado e a situação foi levada até Brasília. A situação era
semelhante, no sentido que o gestor não dialogava com os pescadores e não
se importava com a situação dos mesmos, porém em um caso se trata de um
Parque e no outro de uma RESEX. Em outro lugar houve a mobilização dos
pescadores contra uma empresa, que impedia os pescadores de acessar a
área. Esse problema foi resolvido através de um sistema de carteirinha de
pescador, onde era necessária sua apresentação para ter acesso à área.
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Outra participante, Renata, expôs o problema dos pescadores
tradicionais que reivindicaram o direito de pescar na Estação Ecológica
(ESEC) de Carijós. Em Florianópolis, foi instalada uma estação de tratamento
da CASAN, onde os resíduos eram liberados na praia de Saco Grande e
poluíam o ambiente, fazendo com que a água se tornasse lamacenta. As
estações de tratamento têm obrigação de despejar água pura, porém esta se
encontrava sem oxigênio e, ao que tudo indica, a estação não tratava a água.,
gerando a lama no local.
Renata também comentou sobre as pessoas que transitavam com
lanchas na área de pesca e que acabavam danificando ou destruindo as redes
que os pescadores deixavam durante a noite. Além de perder o pescado, a
falta da rede faz com que o pescador também perca dias de trabalho, pois é
o material que ele utiliza para obter sua fonte de renda. Ou seja, os
pescadores podem até ganhar o conserto da rede, mas perdem dinheiro por
conta dos dias não trabalhados. Sobre a pesca industrial, foi discutido que a
utilização das redes de arrasto prejudica muito o ecossistema. Por conta do
dano, deve haver um monitoramento para que o impacto causado seja avaliado
e decisões sejam tomadas.
Cidinha observou que apenas os representantes da pesca industrial se
disponibilizavam a se reunir com a APA e fazer o monitoramento, o que
poderia acabar acarretando em um benefício para esse setor. Desta forma,
enfatizou a importância da participação dos pescadores artesanais nessas
reuniões, principalmente porque são nessas reuniões que pautas importantes
são decididas. Deve haver organização entre os pescadores; eles devem ter
visibilidade para que leis sejam criadas com a ajuda deles, já que os mesmos
conhecem e têm propriedade para falar sobre esses assuntos. Infelizmente
isso não acontece, pois são chamadas pessoas com pouca experiência na área
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para atender interesses maiores. A comunidade deve se fortalecer para que
não seja prejudicada e para ganhar visibilidade, visando a participação na
formação de normas que possuam um olhar também para o pescador artesanal
(Quadro VII).
O Grupo 4 – Turismo de Base Comunitária (TBC) – teve como
facilitadora Carolina Alvite (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da
Socibiodiversidade Associada

a Povos e Comunidades

Tradicionais -

CNPT/Instituto Chico Mendes) e como debatedor Alcir (RESEX Pirajubaé).
Este grupo surgiu da demanda dos pescadores da Praia do Cardoso, no Farol
de Santa Marta (os quais não estiveram presentes) que recebem turistas
interessados em sair para pescar, mas são impedidos por NORMANs da
Marinha. O Grupo 4 objetiva trocar experiências e discutir projetos e
formações em TBC.
Este grupo contou com apenas cinco participantes, sendo as falas
guiadas pelas mesmas perguntas orientadoras dos demais (Figura 21). Os
resultados do GT4 foram apresentados no painel anexo na parede, sendo os
debates sintetizados a seguir.
Alcir (RESEX Pirajubaé) relatou que na comunidade de Pirajubaé, nem
todos estão colaborando, mas existem alguns simpatizantes. O extrativista
primordial sem querer fez um trabalho de turismo – experiência comunitária
de transmissão de conhecimento. Destaca ser condutor ambiental e a gestão
é um aprendizado, uma experiência, pois o turismo é algo novo.
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Quadro VII – Questões debatidas no Grupo de Trabalho sobre gestão e
monitoramento da pesca artesanal em áreas protegidas.
Quais os desafios?

O que
precisamos
saber?

O que precisamos fazer?

Conclusão
(Formação de
Grupo técnico
Monitorament
o)

-Buscar ação gestor
Proibição da pesca (não
se permite a pesca de
marisco) – não permite
nenhum tipo de
extrativismo

Direito das
populações
tradicionais

- Abrir processo para termo de
compromisso
-Realização de estudos para termo
de compromisso
-Monitoramento

Parceiros:
Universidades,
ICMBIO,
CEPSUL,
Polícia
ambiental

-Parceiros: CONFREM, MPF

Permitir a pesca e evitar
o despejo de efluente na
ESEC de Carijós

-Reconstrução
da história do
local
Parceiros: CONFREM, UFSC
-Aproximação
das orgs de
pesca
-Intervenção das colônias de
pescadores e gestores das UCs

Dificuldade ao acesso a
informação do
Monitoramento
associado ao
Licenciamento ambiental

Retirada da pesca
industrial de arrasto da
APABF

O monitoramento não
está mostrando a
diversidade dos tipos de
pesca. Os dados da
pesca de pequena escala
não estão sendo
estudados

Precisamos ter
acesso às
informações

O impacto da
pesca
industrial de
arrasto na
APABF

Monitoramento
de todos os
tipos de pesca
(pequena e
grande escala)

-Grupo de apoio ao auto
monitoramento
-Formação de grupo técnico para
difundir demanda de auto
monitoramento. Parceria entre
pescadores e pesquisadores

O que fazer?
-Oficina de
auto
monitoramento
-Definir um
monitoramento
e autores para
estruturar um
estudo de caso

Participação do setor industrial no
Programa de monitoramento
estabelecido pela APABF: Plano de
manejo

Incluiu a informação da pesca de
pequena escala para uma
Avaliação correta do estoque nº
tainha
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Paulo Roberto (UEL) contou uma experiência em Manaus, onde foi
contratado um barqueiro que lhes contou uma história. Certa vez receberam
uma família alemã, o rio estava baixo e todos precisamos empurrar o barco.
No ano seguinte, retornaram e pediram para retomar a visita no rio com ele;
o rio estava elevado, e não precisavam empurrar. Eles reclamaram, pois
queriam a experiência novamente (turismo de experiência). A perspectiva de
experimentar a vida do outro, compartilhar problemas, atrai pessoas do outro
lado do mundo. Carolina (CNPT/ICMBio) informou que os trabalhos sobre a
visão de interação do turista com a experiência iniciaram no ano 2000.

Figura 21 – Integrantes do Grupo de Trabalho sobre Turismo de Base
Comunitária.
Sandro (secretário da Colônia de Pescadores Z-30) disse que ele já
trabalhou na Baía da Babitonga com turismo e teve muitas embarcações, mas
que gostaria de entender as dificuldades do turismo com a pesca. A
piscicultura melhora a renda do pescador artesanal, mas existe uma
58

preocupação relacionada à extinção da profissão de pescador, observada na
troca pela piscicultura e ecoturismo. De acordo com Paulo Roberto (UEL), o
TBC gera empoderamento da comunidade, sendo importante levar artesanato,
culinária e a pesca para conhecer “com” outras comunidades, experienciar
“com” as outras comunidades para saber como eles podem agregar no
Pirajubaé.
Segundo Alcir, existem aldeias indígenas que oferecem esse turismo
de experiência. O turismo de baleia é um negócio rentável e os pescadores
podem levar o turista para ver a baleia. Carolina destaca o caso da toninha na
Babitonga, e Sandro afirma ser fácil de avistá-la. Destaco a importância da
mulher com a forma carinhosa de atuar no contato direto. Sandro afirma que
as mulheres e jovens interagem facilmente com as pesquisas no turismo.
Alcir aborda as 44 experiências que os pescadores tiveram no
Pirajubaé, sendo uma delas com a UNIVILLE. Tem-se mobilizado mais
estudantes do entorno, mas não é fácil conseguir mulheres (beneficiários).
Cida foi a primeira cozinheira. Esposa e mãe trabalham como cozinheira (total
de 5 mulheres trabalharam apenas como cozinheiras). Filha da dona Cida foi
cozinheira titular nos 3 anos de projeto iniciado em julho de 2015. No
artesanato tem a Marta e duas mulheres nos ajudam (Chita).
Carolina questiona sobre o papel da mulher no turismo comunitário.
Sandro destaca que elas também conseguem acompanhar a embarcação. Alcir
conta que as mulheres são maioria no turismo de base comunitária do Acre,
pois são mais participativas e receptivas (“Minha mulher começou como
auxiliar de cozinha e ela tinha ligação direta pelo pai dela que era da região.
Ela trabalhou por 16 anos com laboratório de análises clínicas e demonstra
uma maior e melhor receptividade nas atividades de degustação e preparo”).
No caso dos homens, o demonstrador mostra o que ele faz (jogar tarrafa).
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As mulheres estão construindo a base de consolidação e há uma tendência do
turismo ser uma alternativa da fonte de renda.
Carolina destaca os desafios, como a gestão de negócio feita pelo
pescador, a habilitação da embarcação e o envolvimento da cadeia produtiva.
Alcir abordou a criação de marcas, etiqueta, para valorar o produto (flyers):
“O chaveiro é um símbolo, meu pai carregava a chave em um chaveiro, uma
bóia de pesca numa corda de rede, e hoje presenteamos os visitantes com um
igual
Para Carolina, as redes socais e registros audiovisuais podem ser
alternativas para iniciar o envolvimento dos jovens nessa atividade.. O
Turismo de Base Comunitária, deve ser visto de forma complementar, para
que o pescador não perca sua identidade e nem deixe de executar a sua
atividade tradicional. Alcir destaca que este é um desafio. Hoje é trabalhado
com dois barqueiros em Pirajubaé, sendo aposentados (“um não pode pescar;
o outro complementa a renda na pesca e trabalha conosco no passeio”). A
pesca é tratada como renda complementar em Pirajubaé e na Babitonga.
Segundo Carolina, nem todo o pescador precisa estar em todas as
atividades, podendo atuar de forma diferenciada. Um debate necessário
refere-se ao envolvimento de beneficiários e não-beneficiários, no caso das
Reservas Extrativistas Janina questiona se a presença exacerbada de
turista, não poderia assustar e distanciar as toninhas. Para Sandro já existe
um turismo forte na Baía da Babitonga, e acredita que isso não vá mudar
muito, mas é algo a ser visualizado. Hoje existe uma delimitação da quantidade
de pessoas por grupo na embarcação, como dois barcos num total de 20
pessoas.
Após a conclusão das falas, definiu-se os pontos chaves (Quadro VIII)
apresentados no dia seguinte (Figura 22).
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Quadro VIII – Questões levantadas pelo Grupo de Trabalho sobre
Turismo de Base Comunitária.
Turismo de base comunitária
Desafios

Alternativa de renda para o
pescador

O que fazer?

-Formação/capacitação de gestão de
negócios, condutor

- Venda de pescado (turista,
degustação)

- Intercâmbios entre
experiências e pescadores

- Adesão de pescadores no turismo sem
deixar de exercer a pesca artesanal

- “Resgate”/valorização da
cultura local (ex.: Loucinha)

- Criar # das experiências

- Podemos envolver pescadores de outras
comunidades (não beneficiários RESEX)?

- OBSERVAÇÃO
FAUNA/NATUREZA

-Regularização das embarcações para
turismo

Bem-estar, organização,
cuidado, dimensão estética,
receptivas, contato com as
pessoas, cozinha (chefes)
artesanato, condução, TODA a
cadeia produtiva TBC.

Comercialização/divulgação/comunicação
-Envolver pescador em toda cadeia
produtiva turismo (receptivo, condução,
artesanato, culinária, outros)
- Turismo como complemento de renda e
não como atividade principal

-Criar identidade visual das
experiências (selo,
logomarca)
- Encontros buscarem
promover visitas e saídas
de campo para
proporcionar “trocas”.
- Universidades, ONGs,
estudantes, órgãos
públicos, operadoras de
turismo (ecoexperiências)

- Estrutura de receptivo para os visitantes
- Regularização dos ranchos de pesca
para culinária/ degustação
-Recursos para produção de material
informativo da experiência (capital de
giro)

Após às 19h30 os trabalhos foram encerrados e os participantes
seguiram para o jantar. Foi realizada uma confraternização no período
noturno, com o Grupo Forró de Sola, composto por bolsistas integrantes do
Projeto GEF-MAR e outros músicos da região.
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Figura 22 – Painel síntese do grupo sobre Turismo de Base Comunitária.

Terceiro dia
No terceiro e último dia de evento foi realizado o compartilhamento
coletivo dos GTs, apreciação e colheita de insights sobre o trabalho nos temas
e interações com as próximas ações do projeto. Após a apresentação de cada
um dos quatro GTs (Figuras 23, 24 e 25), os membros da CONFREM se
dirigiram a frente do auditório e realizaram um debate com os participantes
(Figura 26).
Foram discutidas novas formas para a agregação de valor ao pescado,
que está cada vez mais desvalorizado de acordo com a visão dos pescadores.
Foi proposto a elaboração e colocação de selos de procedência nos pescados
contendo informações relevantes como a questão da forma sustentável com
a qual eles são capturados dentro da unidade de conservação. Além dos selos,
seria importante buscar por novos atravessadores que concordem em pagar
um pouco mais pelos pescados e que valorizem mais o esforço dos pescadores.
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Os participantes propuseram a formação de um Grupo de Apoio ao
Automonitoramento com cursos de formação que capacitem os próprios
pescadores a monitorarem as capturas e se certifiquem de que estão sendo
feitas de acordo com todos os parâmetros que constam na legislação.
Lançaram também a ideia da criação de um aplicativo que sirva como uma base
de dados onde os pescadores poderão colocar todas as informações do
pescado e terão um controle maior das informações. Para tal é necessário
promover reuniões constantes onde se debatam os principais tópicos e
problemáticas, além de tentar incluir cada vez mais mulheres de jovens
nesses processos, esses últimos principalmente como ótima referência para
o uso de tecnologias nos monitoramentos.
Entre os problemas elencados, destacou-se o caso de alguns veranistas
que chegam na região da Lagoa de Garopaba do Sul para fazer pesca
predatória e acabam atrapalhando os pescadores artesanais, principalmente
pelo captura exacerbado dos recursos pesqueiros locais.
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Figura 23 – Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho sobre
desenvolvimento territorial, poluição e acesso às áreas de uso comum e
pesqueiro.
Para essa problemática foi discutida a possibilidade de se estabelecer
um turismo de base comunitária, onde os turistas poderiam, com o auxílio dos
próprios pescadores da região, conhecer mais sobre a pesca artesanal e sobre
as legislações que protegem a área de pesca. Dessa maneira seria mais efetivo
o entendimento dos turistas acerca da importância da pesca artesanal para
os pescadores e também a importância de se preservar os entornos das lagoas
e das áreas pesqueiras.
Na sequência da atividade foi realizada uma Roda de Conversa
conduzida pela CONFREM, onde as lideranças presentes (Carlinhos, Chico
Pescador, Cidinha, Gilberto e Jaime, este último aderindo a CONFREM neste
momento final do evento) propuseram reflexões sobre a necessidade de
fortalecer a organização dos pescadores artesanais no sul do Brasil. Cidinha
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avaliou que poderiam ter mais pescadores, mas que é preciso valorizar os
presentes e o que é possível de alcançar neste momento. Cidinha pediu para
os presentes não desistirem, pois se tiverem dois ou três que querem ir juntos
já houve ganhos.
Carlinhos destacou as qualidades de cada membro da coordenação
nacional da CONFREM que, na sua diferença, exercem complementariedade.
Além disso, ele destacou a luta da CONFREM pelo componente 1.4 do GEFMar (integração com as comunidades) e as realizações que este projeto está
promovendo. Também destacou a continuidade do projeto em um segundo
ciclo, comparando o momento do sul com aquele alcançado pelas organizações
da Bahia e esclarecendo os participantes sobre as instâncias de tomada de
decisão do projeto, bem como, sobre a importância das organizações de base
comunitária captarem recurso e gerirem seus projetos.
Jaime (RESEX do Pirajubaé) agradeceu pela oportunidade e destacou
que a participação nestes eventos e o conhecimento adquirido é importante
não somente para ele, mas para os pescadores que ele convive na sua
comunidade. Gilberto também agradeceu pelo evento e manifestou-se com a
seguinte frase: “quando as lutas são coletivas, o benefício é de todos”.
Chico Pescador destacou que o ordenamento pesqueiro é o principal
entrave, pois, se é solicitada e ocorre a fiscalização, ela possivelmente irá
autuar pescadores que estão sem a documentação ou com documentação
irregular. A organização dos pescadores é o primeiro passo, uma vez que, a
partir dela é possível estar de acordo com a lei e, desta forma, cobrar a
fiscalização.
Estas cinco lideranças da CONFREM chamaram para frente todos os
presentes que gostariam de fazer parte da CONFREM. Neste momento, foi
formado

um grupo de WhatApp denominado

Lideranças

Pesca

Sul,
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constituindo uma rede de pescadores do sul do Brasil com gestão autônoma
dos próprios pescadores.
Como encaminhamento foram retomados os eventos futuros previstos
pelo Projeto de Fortalecimento da Pesca Artesanal e Integração Regional na
APABF e REVISIL, bem como a 2ª Oficina Regional. Os trabalhos da oficina
encerraram com uma breve fala de agradecimento dos Representantes da
CONFREM, CNPT, APA da Baleia Franca e REVIS Ilha dos Lobos. Saindo do
auditório os participantes almoçaram e seguiram para o retorno às suas
localidades.

Figura 24 – Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho sobre
Agregação de Valor na Cadeia Produtiva do Pescado.
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Figura 25 – Apresentação dos resultados do Grupo de Trabalho sobre
gestão e monitoramento da pesca artesanal em áreas protegidas.

Figura 26 – Membros da CONFREM ampliando a participação de
pescadores no Sul do Brasil.
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Conclusão
A I Oficina Regional foi bem avaliada pelos participantes e
reuniu atores da pesca artesanal do sul do Brasil situados próximo dos
territórios das UCs Marinhas-Costeiras. Do total de 35 formulários de
avaliações do evento preenchidas (16 pescadores, 15 representantes de
organizações, 3 parceiros, 5 consultores e bolsistas GEF-MAR), todos os
participantes, com apenas uma exceção (que atribuiu nota média para os
quatro primeiros quesitos: transporte, local, informações prévias e equipe),
atribuíram nota máxima

para todos

os quesitos

(transporte,

local,

informações prévias, equipe, motivação e avaliação geral da oficina).
Dois

resultados

atingidos

com

o

evento

merecem

ser

destacados: 1) Inclusão de novos membros na CONFREM-SUL (Figura 26) e;
2) Duas listas de whatsapp: Rede Pesca Artesanal APA (que possui pescadores
da APA da Baleia Franca e o consultor GEF-MAR) e Lideranças “pesca” Sul
(que possuía cerca de 300 mensagens até metade do dia 12/11 e vem sendo
muito ativa).
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Apêndice 3 – PLANO PEDAGÓGICO DA 2a ETAPA CURSO DE
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS
Projeto GEF-MAR Componente 1.4. Integração Comunitária
Projeto “Fortalecimento da Pesca Artesanal e Integração Regional:
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca e Refúgio de Vida
Silvestre Ilha dos Lobos”

Carga horária: 8 horas
Consultor: Rodrigo Rodrigues de Freitas
Email e telefone do consultor: rodrigo.manejo@gmail.com/ 48 991035905/48 3621-3091

INTEGRAÇÃO DA ATIVIDADE COM OS EVENTOS DO PROJETO
O presente curso está inserido em um “Projeto de Formação de Lideranças”,
preconizado pelo Termo de Referência nº 2017.0601.00072-9 no âmbito do
contrato de prestação de serviços de consultoria FUNBIO N o 017/2018. A 1ª Etapa
do Curso de Formação de Lideranças ocorreu entre os meses de agosto e outubro
de 2018. A 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças está prevista para
ocorrer nos dias 15, 19 e 21 de março de 2019, respectivamente nos setores
Norte (Praia da Pinheira), Centro (Ibiraquera) e Sul (Canto da Lagoa) da Área de
Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), para um público de até 20
pescadores artesanais em cada evento. O curso está integrado com os dois
eventos previstos para os meses de março e abril de 2019 (Curso de Gestão de
Projetos e II Oficina Regional).
O presente Plano Pedagógico busca detalhar a 2ª Etapa do Curso
Formação de Lideranças, que será realizado na parte da manhã (8h30 – 12h30)
e da tarde (14h – 18h), totalizando 8h de duração, sob responsabilidade do
Consultor GEF-Mar APABF. O curso obedecerá a mesma estrutura lógica, com as
devidas adaptações locais, nos três eventos previstos para o território da APABF.
O curso terá dois momentos: 1) pela manhã será focado no pescador “para
dentro”, visando refletir sobre as qualidades pessoais (papel e perfil) de uma
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liderança; 2) na parte da tarde será abordada a relação do pescador “para fora”,
no qual o foco recairá sobre os espaços de atuação política do pescador e o
potencial da APABF como parceira de projetos voltados para recuperação dos
estoques pesqueiros e melhoria da qualidade de vida.
As qualidades das lideranças serão abordadas por meio de metodologias
ativas, como jogos e perguntas geradoras. Também serão utilizados vídeos
curtos, com o objetivo de fomentar o debate entre os participantes. Em relação
ao papel e o perfil de uma liderança e seus espaços de atuação serão trazidos
elementos

práticos

para

atuação

da

liderança

no

dia-a-dia,

como

posicionamentos, condução de reuniões e papel de representantes (Exemplo:
Conselheiros nos Conselhos Gestores de UC). Também será trazida a reflexão do
que é ser um líder, onde será abordada a racionalidade individual e coletiva,
representatividade, comunicação e governança do território.
OBJETIVOS
Formar lideranças pesqueiras críticas, com perfil proativo, capazes de refletir
sobre suas capacidades e os espaços de atuação política no território da Área de
Proteção Ambiental da Baleia Franca.
HABILIDADES
- Reconhecer as características requeridas por uma liderança comunitária;
- Aplicar a lógica da racionalidade individual e coletiva na prática da pesca;
- Identificar os espaços de atuação das organizações de pescadores e suas
competências.
- Aproximar e melhorar a relação dos pescadores artesanais com a APABF.
- Engajar os pescadores artesanais nas ações futuras do projeto.
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
8h30 – Boas vindas com café e inscrição.
9h – Abertura com Representantes das Organizações (Colônias e Associações)
de Pescadores presentes, APABF e CNPT, finalizando com o Consultor APABF que
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irá pactuar a programação, apresentar os objetivos do curso, e situar o evento
no fluxo do projeto, fazendo um breve resgate dos eventos já realizados e que
ainda irão acontecer.
9h30 – Apresentação dos participantes. Cada um irá dizer seu nome, profissão
e quais virtudes (qualidades) está trazendo para o curso.
9h50 – Será realizado um jogo com o objetivo de fazer com que os participantes
reflitam sobre o colapso de pescarias, conflitos e sua sustentabilidade.
Preparação: A turma será distribuída em grupos de 4-5 participantes. Para cada
grupo será colocado um círculo no meio deles, que representa um lago, contendo
16 – 20 balas (pode ser buscado outro objeto que instigue o desejo dos
participantes) que representam peixes. Cada jogador ganha uma vareta, com a
qual irá pescar. O grupo terá uma tabela na qual deverá realizar os registros de
suas atividades.
Tabela dos dados de pesca
Nome do Lago:
Número de peixes
no Lago (após
reprodução)

Número de peixes
capturado por
pessoa

Número de peixes
capturados por ano
(por todos)

Ano um
Ano dois
Ano três
Ano quatro
Ano cinco
Total
O jogo: Cada rodada representa um ano, que passa em 30 segundos e, ao final
de um ano, a quantidade de peixes no lago irá duplicar. Para alimentar sua
família, cada jogador deve retirar pelo menos um, e no máximo 3 peixes do
lago, sendo o excedente destinado para o comércio. O mediador, enquanto
‘guardião da pescaria’, irá determinar quando o jogo inicia e acaba, cuidando
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para que os participantes não alterem as regras do jogo. Cabe também ao
mediador repor os estoques de peixes dos lagos.
Importante: durante o jogo a comunicação entre os jogadores deve ser evitada.
Finalizados os cinco anos, a turma irá se reunir para discutir as seguintes
questões:
1º Alguém pescou muito no seu grupo? Como você se sentiu em relação a isto?
Como a sociedade premia aqueles que exploram mais recursos?
2º Alguém se sacrificou pelo bem da comunidade? Como a sociedade premia
este tipo de pessoa?
A turma retorna para os grupos, que pode trocar seus componentes, e inicia
mais cinco anos de exploração para, em seguida, responder às seguintes
perguntas:
3º Alguma estratégia foi alterada nesse 2º jogo? Fez alguma diferença refletir
sobre a recompensa?
4º É possível aumentar o número de peixes capturados por pessoa e o número
de peixes que ficam no lago ao mesmo tempo? Por quê?
11h – Lanche (durante o intervalo o consultor irá construir uma tabela síntese
visando demonstrar quantas rodadas o lago sobreviveu)
11h15 Após o intervalo será perguntado aos participantes: Durante a atividade
foi necessário a presença de um líder para organizar a pescaria? Quais
características deste líder e da coletividade (os pescadores) ajudaram na
conservação dos recursos pesqueiros? As respostas serão registradas no flipchart.
Ainda em relação ao jogo os participantes serão questionados: Nos casos em que
o lago morreu, houve influência de alguma liderança neste processo (sem citar
nomes)? Quais características deste líder e da coletividade (os pescadores)
levaram a escassez dos recursos pesqueiros? As respostas serão registradas no
flip-chart.
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As respostas registradas serão lidas, sendo solicitadas outras qualidades de uma
liderança que os participantes admiram. O mesmo será feito em relação a uma
liderança que eles não admiram. Os nomes das lideranças serão evitados. A
proposta é o grupo construir um conjunto de características que formam um bom
líder comunitário. Ao final serão contrastados diferentes estilos de lideranças, tais
como:
-Liderança coesiva: o líder exige concordância imediata. Ex: "Faça aquilo que eu
digo."
-Liderança autocrática: o líder geralmente está focado nas tarefas, toma decisões
individuais e não pede a opinião dos seus liderados. EX: “Venha comigo”.
-Liderança democrática: o líder consulta e conta com a participação dos seus
liderados para tomadas de decisões. Ex: “O que pensa sobre o assunto?”
-Liderança liberal ou Laissez-Faire: o líder deixa seus liderados em total liberdade
para executarem seus projetos sendo delegado pelo líder liberal. Ex: “Deixarei
por sua conta”.
-Liderança paternalista: o líder visa o fim dos conflitos em grupos, buscando um
relacionamento amável entre seus liderados. Ex: “As pessoas estão sempre em
primeiro lugar”.
12h – Será feito o questionamento aos participantes: A liderança vem de dentro
da pessoa ou pode ser ensinada? A proposta deste debate é gerar a reflexão: eu
sou uma liderança? O que preciso aprender para ser uma liderança? As falas
serão todas registradas e servirão como subsídio para o mapeamento de lacunas
de competências entre os pescadores artesanais.
12h30 - Almoço.
14h – Visando conectar a discussão da manhã, será lançada a seguinte pergunta
geradora: Quais os espaços que uma liderança atua? E no território da APA Baleia
Franca? As respostas serão registradas e as lacunas serão complementadas pelo
mediador, indicando a existência de Conselhos (UCs, Municipais), Câmaras
Setoriais, Comitês Permanentes de Gestão (CPGs pesca), Fóruns de Pesca e
Comitês de Bacias Hidrográficas. Finalizar com as seguintes perguntas:
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Porque esses espaços são importantes? Quais os benefícios que a participação
nestes espaços podem trazer para as associações de pescadores?
15h00 – Apresentação e debate dos vídeos “Conselhos Gestores das Unidades de
Conservação

– 3’ 36’’ (https://www.youtube.com/watch?v=cOfNmI98tSs);

“Participação Social: O valor das Unidades de Conservação para a sociedade
brasileira

–

1’

33’’

(https://www.youtube.com/watch?v=x_PnKWVKmpQ);

Conselhos Gestores - Conselho como espaço de empoderamento da sociedade –
1’

12’’

(https://www.youtube.com/watch?v=i2h30JwxGvo); Atuação

conselhos

em

defesa

dos

interesses

na

comunidade

–

dos
46’’

(https://www.youtube.com/watch?v=CE3jck9Kc94)
15h45 – Apresentação e discussão das ações previstas no Plano de Manejo da
APABF para pesca.
16h – Lanche.
16h20 – Pergunta geradora: quais projetos e ações podem ser realizados em
parceria com a APABF? As manifestações serão registradas no flip-chart.
16h40 – Apresentação do Vídeo da I Oficina Regional e dos eventos previstos
pelo projeto.
16h50 – E agora? De posse de tudo que foi visto o que podemos fazer com quem
está presente?
17h10 – Escolha de interessados em participar do Curso de Gestão de Projetos e
da II Oficina Regional.
17h40 – Avaliação.
18h – Encerramento.
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será feita por meio da ferramenta denominada radar. Os
participantes serão convidados a marcar, um de cada vez, no flipchart, que estará
voltado para a parede, visando evitar que os demais observem sua avaliação.
Serão utilizadas expressões faciais (emojis) para indicar o grau de satisfação: que
bom (cara feliz), que tal (cara sem expressão – médio) e que pena (cara triste).
A avaliação será feita a partir dos seguintes critérios: local do evento,
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alimentação, programação (conteúdo), equipe de facilitação e aprendizado
pessoal. Também será oportunizado um momento de fala aberta aos
participantes para uma avaliação dos resultados atingidos no Curso.
CRONOGRAMA
Setor Norte: Salão Paroquial da Pinheira (Palhoça), no dia 15 de março de 2019.
Setor Centro: Centro Comunitário de Ibiraquera (CCI - Imbituba), no dia 19 de
março de 2019.
Setor Sul: Salão Paroquial do Canto da Lagoa (Laguna), no 21 de março de 2018.
LOGÍSTICA
No ato da inscrição, cada participante receberá uma caneta, camiseta do
projeto, folder do projeto e da APABF.
Equipe: Uma pessoa para relatoria; uma para cozinha e outra para o apoio no
registro fotográfico.
Alimentação: Café de recepção (3), lanches (6) e almoço (3) para 20 pessoas.
Transporte: Combustível para os participantes + três diárias para consultor APABF.
Materiais sem custo para projeto: Datashow, lista de presença, caneta, cavalete
para flip-chart, varetas, balas, círculos, fichas para registro das pescarias.
GRUPO/TIPO DE DESPESA
Diária
Pincel atômico
Impressão
Bloco flip chart
Combustível
Almoço
Lanche para intervalos
Camisetas para os participantes
TOTAL GERAL

Unidade
unidade
unidade
Unidade
unidade
litros
unidade
unidade
unidade

Quantidade
3
6
360
1
100
75
180
60

Valor unitário
170,00
1,50
0,5
45
4,50
25,00
6,00
12,00

TOTAL (R$)
310,00
9,00
180,00
45,00
450,00
1.875,00
1.080,00
720,00
4.669,00
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Mobilização de atores locais, organização de eventos e capacitação de
lideranças da pesca artesanal no território da Área de Proteção
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Produto 7

Relatório de capacitação dos atores locais
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1. Introdução
O presente documento visa atender ao Termo de Referência nº 2017.0601.00072-9
que tem por objetivo realizar a mobilização de atores locais (pescadores e instituições
públicas e privadas), organização de eventos e capacitação de lideranças da pesca artesanal
dentro do subprojeto de integração com as comunidades, a ser desenvolvido no território
da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), de forma integrada e
cooperativa com o outro consultor, responsável pelas atividades no Refúgio de Vida
Silvestre (REVIS) Ilha dos Lobos, doravante denominado consultor REVIS.
Especificamente, esta proposta busca a promoção da articulação e fortalecimento
institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais residentes em
Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo GEF-Mar (ou delas usuárias), visando à
utilização sustentável de recursos naturais nas UCs e no seu entorno. Fortalecimento não
implica na resolução das demandas finalísticas indicadas na agenda política, mas o processo
de dotar as organizações de competências para mediar conflitos de enfrentamento aos seus
problemas. Uma capacitação voltada para o fortalecimento das organizações de base
comunitária também mobiliza potencialidades dos sujeitos, ao invés de focar somente nos
problemas. Parte de uma estratégia de fortalecimento consiste em trazer outros públicos e
realizar eventos setoriais e ampliados. Desta forma, além da APABF e do REVIS Ilha dos
Lobos, o projeto visa uma ação regional que contemple outras UCs do Paraná (Parque
Nacional – PARNA – Marinho Ilha dos Currais) e de Santa Catarina (SC), como as de
Florianópolis (comunidade Ratones, Estação Ecológica – ESEC – Carijós e Reserva
Extrativista – RESEX – Pirajubaé), APA Anhatomirim, RESEX Araranguá e da Baía da
Babitonga, situada no litoral norte.
Além das atividades de mobilização, organização de eventos e capacitação, a
consultoria prevê que o seu desenvolvimento seja acompanhado e monitorado, de maneira
articulada, entre a equipe gestora do REVIS Ilha dos Lobos, APABF e o Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades
Tradicionais (CNPT). As atividades serão acompanhadas por um consultor vinculado
diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (consultor MMA).
No relatório anterior foram descritas as atividades de mobilização e capacitação da I
Oficina Regional ocorridos no território da APABF entre 05 de novembro e 21 de
dezembro de 2018. Este relatório contém o Produto 7 previsto no Termo de Referência,
incluindo os resultados sistematizados das atividades, eventos, oficinas de capacitação e
reuniões realizadas no âmbito da Formação de Lideranças, ocorridos entre janeiro e março
de 2019. O presente documento apresenta o relatório dos três Cursos de Formação de
Lideranças ocorridos no território da APABF (Setor Norte, Centro e Sul) e das
mobilizações realizadas. Inicialmente serão abordados os esforços despendidos até o
momento para o planejamento das ações do projeto junto aos seus executores: Consultores,
APABF, REVIS, CONFREM e CNPT.
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2. Alinhamento do Componente 1.4 GEF-Mar com Consultores, CNPT,
CONFREM e UCs
A necessidade desta seção decorre do investimento de tempo necessário, até o presente
momento, para realização das ações do projeto de forma integrada com seus executores.
Assim, serão descritas todas as reuniões para alinhamento das ações do projeto realizadas,
entre a redação final do Relatório 5 (última reunião realizada em 12 de dezembro de 2018),
até o presente momento (24 de março de 2019).
No dia 30 de janeiro de 2019 foi realizada uma reunião presencial na sede da APABF
onde participaram Caio, Ronaldo e Rodrigo. A reunião teve como objetivo planejar as
mobilizações e a 2ª etapa dos cursos de formação de lideranças. Na oportunidade foi
tratado sobre os locais dos eventos e os principais atores a serem mobilizados. Além disso,
a reunião teve por objetivo repactuar o projeto com a nova chefia da APABF, bem como,
situar o novo chefe sobre as prioridades identificadas pela chefia anterior, no âmbito do
Projeto objeto dessa consultoria. Desta forma, foram identificados, por meio de uma
análise do Plano de Manejo, as novas linhas de gestão e prioridades da unidade na relação
com os pescadores artesanais. Foi avaliado que o Planejamento Orçamentário Anual
(POA) da unidade possui recursos para as atividades indicadas como de alta prioridade em
relação à pesca nos Programas de Gestão do Plano de Manejo, sendo elas: (i) elaborar e
implementar plano de fiscalização para atividade pesqueira; (ii) elaborar e implementar
programa de gestão da pesca abordando temas como: mapeamento e caracterização das
áreas de pesca no território da APABF, sistematização de dados da frota pesqueira e
cadastramento das embarcações e pescadores que atuam na UC, conforme diretrizes
institucionais em construção; (iii) Desenvolver projetos de monitoramento socioambiental
participativo como forma de gestão de conflitos, agregando parcerias e visando à
elaboração de acordos de pesca (envolvendo definição de petrechos e embarcações, limites
de esforço, áreas de exclusão e outros parâmetros) como base para a normatização de
planos específicos e; (iv) Realizar ação de comunicação e capacitação voltada à comunidade
pesqueira, relacionadas às normas existentes para a atividade e, voltada à sociedade, com o
objetivo de valorizar a cultura da pesca no território.
No dia 27 de fevereiro de 2019, foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Carolina, Janina, Aline, Ronaldo, Caio e Rodrigo com o objetivo de planejar a 2ª etapa dos
cursos de formação de lideranças e analisar sua proposta pedagógica, planejar o curso de
gestão de projetos, avaliar os recursos presentes nos orçamentos das unidades e do projeto,
discutir os produtos dos consultores e pactuar a data de avaliação final do projeto.
No dia 08 de março de 2019, foi realizada uma reunião por Skype onde participaram
Carolina, Janina, Jonatas, Roberto, Ronaldo, Aline, Rafael e Rodrigo com o objetivo de
planejar os próximos eventos do projeto. Basicamente foram tratadas das mobilizações e
devolutivas realizadas durante os meses de dezembro e fevereiro, da 2ª Etapa Curso de
Formação de Lideranças na APABF e no REVISIL, do Curso de Gestão de Projetos no
REVIS e na APABF e da 2ª Oficina Regional. Foi debatido em detalhe o plano pedagógico
da 2ª Etapa Curso de Formação de Lideranças e do Curso de Gestão de Projetos. Os
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Termos de Referência para as contratações da 2ª Oficina Regional foram analisados pelos
participantes. Por fim, foi realizada uma análise do edital para projetos GEF-Mar, visando
sua renovação e a continuidade das ações em andamento.
No dia 22 de março de 2019, foi realizada uma reunião por Skype (Figura 01) onde
participaram Carolina, Janina, Jonatas, Roberto, Ronaldo, Aline, Rafael e Rodrigo com o
objetivo de avaliar o envio de uma proposta para o edital GEF-Mar e discutir a
programação da 2ª Oficina Regional. Na oportunidade foram esclarecidas questões
logísticas em relação ao Curso de Gestão de Projetos na APABF.

Figura 01 – Reunião por Skype do Coletivo GEF Mar Sul realizada no dia 22 de
março de 2019.
3. Sistematização das atividades realizadas no território da APABF
Conforme definido no Plano de Trabalho (Produto 2), o consultor APABF irá
desempenhar a mobilização de atores locais, organização de eventos e capacitação de
lideranças da pesca artesanal dentro dos nove municípios catarinenses que compõe a
APABF, sendo eles: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna,
Jaguaruna, Tubarão e Balneário Rincão. As ações envolvidas na Etapa 3, denominada
capacitação de instituições e lideranças da pesca artesanal, incluem:
- Planejamento participativo das ações/projetos de capacitação a serem desenvolvidas,
sendo 01 (uma) ação de fortalecimento institucional e 01 (uma) ação de formação de
lideranças em cada território);
- Organização e realização dos projetos de capacitação (nos âmbitos metodológico e
operacional), juntamente com as equipes das UCs e CNPT.
As atividades previstas na Etapa 3 serão descritas neste produto e no próximo
relatório (Produto 6). Cabe destacar que a entrega dos Produtos 6 (Fortalecimento
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Institucional) e 7 (Formação de Lideranças ) foi invertida para acompanhar a execução das
ações realizadas em campo. Desta forma, visando operacionalizar o Termo de Referência,
as atividades previstas para cada produto foram apresentadas na Tabela I. A ação de
“Mobilização e acompanhamento da participação de representantes dos territórios no
Encontro Nacional para fortalecimento da pesca artesanal nas UCs e seus territórios”
extrapola o prazo final do contrato, uma vez que este evento deverá ocorrer apenas no
segundo semestre de 2019. Cabe destacar que uma das atividades indicadas na Tabela I já
foi relatada no Produto 5: “Elaboração de um (01) Projeto de Formação de Lideranças na
região da APA da Baleia Franca, o qual deverá prever acompanhamento e participação dos
representantes da RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim e Babitonga.”

Tabela I - Atividades e resultados previstos (itálico) durante a Etapa 3 do Termo de
Referência separados de acordo com os produtos. P = Produto.
Resultado previsto/atividades para atingimento do resultado
P6 P7
Integração e fortalecimento das organizações comunitárias a partir da ampliação da
participação social qualificada e do fomento à integração institucional
Suporte técnico para mobilização de pescadores, organização e realização de
X
X
oficinas locais e regionais no APA da Baleia Franca e região.
Planejamento e realização de três (03) oficinas locais para construção de
agendas de interface entre a pesca artesanal e a gestão da APA da Baleia X
X
Franca.
Mobilização de organizações e atores locais para participação nas oficinas
X
X
regionais e planejamento e organização das oficinas.
Realização de oficina regional para construção de propostas de fortalecimento
X
do setor pesqueiro na gestão da UC e seu território.
Planejamento e realização da 2ª Oficina Estadual/Regional de Integração e
Intercâmbio entre Instituições e Lideranças do Sul, Centro e Norte de Santa
X
Catarina (APA da Baleia Franca, REVIS Ilha dos Lobos, Babitonga,
ResexPirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim).
Mobilização e acompanhamento da participação de representantes dos
territórios no Encontro Nacional para fortalecimento da pesca artesanal nas
UCs e seus territórios.
Fortalecimento das organizações comunitárias a partir da ampliação da participação social
qualificada.
Elaboração de um (01) projeto de Fortalecimento Institucional com foco na
X
organização institucional e na sua integração com a gestão da APABF.
Implementação de um (01) projeto de Fortalecimento Institucional.
X
X
Planejamento e realização da 2ª Oficina Estadual/Regional de Integração e
Intercâmbio entre Instituições e Lideranças do Sul, Centro e Norte de Santa
Catarina (APA da Baleia Franca, RVS Ilha dos Lobos, Babitonga, X
X
ResexPirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim), com apresentação e
discussão de propostas para implementação dos Projetos de Fortalecimento
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da Pesca Artesanal nos territórios.
Fortalecimento das lideranças comunitárias a partir da qualificação da participação social,
da integração entre jovens e adultos e da elaboração de estratégias de intervenção nas agendas
da pesca artesanal e suas interfaces com a gestão das UCs.
Elaboração de um (01) Projeto de Formação de Lideranças na região da
APABF, prevendo o acompanhamento e participação dos representantes da
RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós, APA Anhatomirim e Babitonga.
Implementação do Projeto Piloto de Formação de Lideranças e Jovens para
atuação no território com foco na integração entre jovens e adultos e na
integração das lideranças e organizações à gestão da UC (no Conselho Gestor,
Plano de Manejo e Gestão Compartilhada da Pesca). Deve contemplar
também representantes da RESEX Pirajubaé, ESEC Carijós, APA
Anhatomirim e Babitonga.

X

X

3.1. Mobilizações
Conforme definido na última reunião de 2018 do coletivo de gestão do GEF-Mar
Sul, parte de janeiro e os meses de fevereiro e março foram dedicados a devolutiva e
mobilização dos pescadores artesanais da APABF para os eventos de 2019. A mobilização
teve o objetivo de continuar as conversas com os participantes da 1ª Oficina Regional e
com pessoas chave que não foram na oficina. Além de dar um retorno sobre as atividades
realizadas em 2018 (1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças e 1ª Oficina Regional),
as mobilizações foram um momento para aqueles que não participaram das ações do
projeto apontarem novas pautas para o fortalecimento da pesca artesanal e parceria com a
gestão da APABF . Além das atividades abaixo relatadas, o consultor vem mantendo
contato com as lideranças pesqueiras da APABF por meio de mensagens no WhatsApp.
Cabe destacar que algumas lideranças não respondem a este tipo de mensagem, sendo
necessárias ligações ou visitas.
Durante as mobilizações realizadas entre janeiro e março de 2019 foram visitados
12 locais diferentes, alguns até três vezes, como foi o caso da Pinheira (Palhoça) e das
comunidades de Laguna (Tabela II) Em cada comunidade foi estabelecido um contato
mais constante com uma a três lideranças. Na Praia do Cardoso (Laguna), Praia Central de
Garopaba e Praia da Pinheira, principais núcleos de pesca marinha da APABF, os
pescadores ficam concentrados próximos aos ranchos e foram abordados para entrega de
folder, explicações sobre o projeto e convite para os Cursos de Formação de Lideranças.
Em cada um destes três núcleos pesqueiros estima-se que tenham sido mobilizados cerca
de 30 pescadores. No geral, a mobilização realizada ao longo de todo o projeto atingiu pelo
menos 150 pescadores artesanais marinhos e lagunares.
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Tabela II – Relação dos locais visitados e pessoas contatas durante as mobilizações
realizadas entre janeiro e março de 2019.
Data
Janeiro
04 fevereiro
08 de fevereiro
14 de fevereiro
16 de fevereiro
25 de fevereiro
26 de fevereiro
27 de fevereiro
07 de março
09 de março
12 de março
13 de março
14 de março
20 de março

Local
Praia do Centro de Garopaba e Colônia de
Pescadores
Praia de Itapirubá (Imbituba/Laguna)
Praia da Pinheira
Balneário Rincão e Barra do Torneiro (Jaguaruna)
Canto da Lagoa, Cigana e Passagem da Barra (Laguna)
Canto da Lagoa, Cigana (Laguna) e Garopaba do Sul
(Jaguaruna)
Laguna
Palhoça
Praia do Cardoso (Laguna)
Praia da Pinheira (Palhoça) e Ibiraquera (Imbituba)
Praia do Centro Garopaba
Praia da Pinheira (Palhoça)
Garopaba
Canto da Lagoa, Praia do Cardoso e Cigana (Laguna)

Pessoas contatadas
Pescadores e secretária da colônia
Leno
Pescadores
artesanais
do
Restaurante Rancho
João Piccolo e família do Abacate
Juba, Marciana, Everton, Cida
Ramos e Fatma
Jaime (Pitbull)
Cida Ramos, Marcos e Ormezita
José Henrique
Carti, Arthur e demais pescadores
artesanais.
Pescadores artesanais em geral.
Lédio.
Pescadores artesanais e secretaria
da Colônia de Pescadores.
Pescadores artesanais, Thiago e
Chero
Conselheiros da APABF
Juba, Arthur e pescadores
artesanais em geral

Em janeiro foram realizadas visitas aos pescadores da Praia do Centro de Garopaba
e à Colônia de Pescadores deste município. Na oportunidade, os pescadores apontaram
conflitos com a APABF, alegando que suas ações estariam restringem a pesca em benefício
da conservação da baleia e seu habitat. A posição desta consultoria vem sendo de esclarecer
os pescadores sobre a idoneidade da atuação do Instituto Chico Mendes, das obrigações e
limites legais de atuação do órgão gestor da APABF e que muitos dos questionamentos
apresentados pelos pescadores vem sendo objeto de regramento e e programas de gestão
estabelecidos no Plano de Manejo da APABF. A Colônia de Pescadores de Garopaba
(Z12), sob nova direção, se mostrou à disposição para divulgar os eventos do projeto,
esclarecendo sobre a conhecida dificuldade da organização em reunir pescadores.
No dia 04 de fevereiro foi realizada uma visita ao Sr. Leno, importante liderança
pesqueira da Praia de Itapirubá (Imbituba/Laguna) e vereador por Imbituba. Foi
acompanhada uma pescaria com rede de emalhe no entorno da Ilha das Araras. O próprio
Leno já havia cobrado publicamente que esta consultoria ainda não havia saído para pescar
com ele. Na ocasião este pescador sugeriu uma série de medidas para a conservação da
Garoupa e de outros peixes, demonstrou interesse pela temática do TBC e em participar
das atividades promovidas pelo projeto em 2019.
No dia 08 de fevereiro foi realizada uma visita à Praia da Pinheira, visando agendar
um local para o curso de formação de lideranças, realizar devolutivas dos eventos do
projeto e mobilizar pescadores. A Colônia de Pescadores não demonstrou interesse em
abrigar o evento na conversa com seu presidente realizada em dezembro. Neste sentido, foi
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buscada a diretoria da escola e os responsáveis pelo Salão Paroquial. No dia 13 de fevereiro
foi realizada uma conversa telefônica com Cida Ramos de Laguna, que afirmou ter saído da
Prefeitura e que irá se dedicar mais à União das Associação de Pescadores da Ilha (UAPI).
Afirmou ter divergências com a Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais de
Emalhe Costeiro de Santa Catarina (APPAECSC) em relação ao impacto do emalhe
anilhado durante a safra da tainha. As divergências não parecem ter fundamento, sendo
decorrentes de conflitos entre estes representantes nas reuniões ocorridas em Brasília. Foi
realizada uma devolutiva dos eventos realizado em 2018 e ela se dispôs a apoiar as ações do
projeto para 2019.
No dia 14 de fevereiro foi realizada uma visita ao município de Balneário Rincão e
na comunidade de Barra do Torneiro (Jaguaruna). Na Colônia de Pescadores (Z-33) foram
realizadas devolutivas dos eventos do projeto junto ao grupo de mulheres e conversado
com seu presidente, o senhor João Piccolo. Este informou sobre a última plenária realizada
pela Colônia, que agregou cerca de 400 pescadores, e sobre a última reunião que também
haviam muitos pescadores, concluindo que, levar pessoas para os eventos do projeto não
será um problema. Este se colocou à disposição para ajudar no transporte e na indicação
dos participantes, reforçando a necessidade de formar novas lideranças. Na Barra do
Torneiro, foi realizada mobilização e devolutiva dos eventos junto a família de uma
liderança pesqueira (Abacate), que se interessou em participar dos eventos do projeto e
manter um canal aberto para o diálogo
No dia 16 de fevereiro foi realizada uma visita ao município de Laguna, nas
comunidades de Canto da Lagoa e Cigana. Na Cigana, foi realizada uma visita à casa do
Juba e Marciana, onde estava também seu filho Everton, de 18 anos (Figura 2). Tanto Juba
como Marciana reconhecem a importância do Curso de Formação de Lideranças e do
Curso de Elaboração de Projetos para a comunidade e se mostraram interessados em
participar. Cabe destacar que este casal tem participado consistentemente das atividades
promovidas pelo projeto, sendo repetidamente trazidos pela CONFREM Estadual como
um exemplo promissor de possíveis lideranças a se agregarem na mobilização e
fortalecimento da pesca artesanal na região.
Na Passagem da Barra, visitamos a D. Cida, uma liderança da comunidade, para a
qual foram realizadas devolutivas dos eventos do projeto (Figura 3). Informou sobre a
necessidade de estreitar relações entre a APABF e a comunidade da barra, especialmente
após à iniciativa da comunidade de construir um rancho coletivo de pesca. Indicou pessoas
da Praia do Cardoso com perfil de liderança que deveriam ser convidadas para os cursos e
disse que a Pastoral da Pesca estará defasada nesse primeiro semestre de 2019, pois algumas
pessoas se afastaram da entidade.
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Figura 2 – Mobilização na comunidade da Cigana, Laguna.

Figura 3 – Mobilização com Cida Ramos, na Passagem da Barra, Laguna.
No dia 25 de fevereiro foram realizadas devolutivas e mobilizações em Laguna e
Jaguaruna durante o período da manhã. Na casa do Sr. Jaime (Pitbull), presidente da
associação de pescadores de Garopaba do Sul, ele manifestou insatisfação com a APABF,
pois ele acredita que antigos gestores não cumpriram com sua palavra e que o Plano de
Manejo pode prejudicar os pescadores artesanais. Ao ser questionado sobre como o Plano
de Manejo prejudicaria os pescadores, esta liderança demonstrou desconhecimento do
documento, uma vez que não foram apresentados exemplos de regras que podem
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prejudicar os pescadores artesanais. Seu entendimento é que a APABF deve remover as
casas do entorno da Lagoa de Garopaba do Sul ou promover o aterramento da orla.
Mesmo com muita argumentação, esta liderança se manteve fiel a sua ideia, gerando
um distanciamento da equipe. Desta forma, consultando a CONFREM local (Maria
Aparecida) e a APABF, foi decidido realizar a 2ª Etapa do Curso de Formação de
Liderança em outra comunidade. Esta decisão foi tomada em função de já haver sido
realizada a 1ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças na Sede da Associação de
Pescadores de Garopaba do Sul e, mesmo assim, a relação com a liderança piorou com o
tempo, após esforços consideráveis para uma aproximação. Cabe destacar que, em função
de desentendimentos com outras lideranças pesqueiras, o Sr. Jaime saiu do grupo de
WhatApp criado após a 1ª Oficina Regional.
Na comunidade da Cigana, foi realizada uma visita à residência de Juba e Marciana,
que nos indicou um espaço localizado na Comunidade do Canto da Lagoa para realização
do curso. O Sr. Juba nos acompanhou até o restaurante e à casa da responsável pelo centro
comunitário, sendo acordado que o Curso de Formação de Liderança, será realizado no
Centro comunitário do Canto da Lagoa no dia 21/03/2019, das 8h às 18h.
No dia 26 de fevereiro foi realizado um encontro nas dependências do Laboratório
do Grupo de Gestão, Ecologia e Tecnologia Marinha (GTMar), da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC) do Campus de Laguna (Figura 4). No encontro estavam
presentes o Sr. Marcos e a Sra. Ormezita, representantes da coordenação nacional da
Pastoral de Pesca (os membros eram da Bahia e Ceará, respectivamente), bem como a Sra.
Cida representante da Pastoral da Pesca de Laguna e os Professores David Dantas e
Eduardo de Farias. Os representantes da pastoral estavam de visita na cidade de Laguna, na
tentativa de conhecer a realidade dos pescadores artesanais do Sul do Brasil.
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Figura 4 – Reunião na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC –
Campus Ceres em Laguna) com diretoria da Pastoral da Pesca
No dia 27 de fevereiro foi realizada uma reunião com o Sr. José Henrique,
secretário municipal da Maricultura, Agropecuária e Pesca de Palhoça (Figura 5), na sede
da Prefeitura. O encontro teve como objetivo realizar a devolutiva dos eventos do projeto
e buscar o apoio da secretaria para reserva do Salão Comunitário visando a realização do
Curso de Formação de Liderança na Pinheira no dia 15 de março. O Sr. José Henrique
mostrou-se parceiro da APABF em todo o momento da conversa, deixando claro que está
disposto a ajudar no que couber a ele.
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Figura 5 – Mobilização junto a Secretaria de Pesca de Palhoça.
No dia 07 de março foi realizada uma saída para o Farol de Santa Marta (Praia do
Cardoso) com o objetivo de realizar a devolutiva dos eventos do projeto e mobilizar os
pescadores por meio da entrega de panfletos e colagem de cartazes com a programação dos
Cursos a serem oferecidos pelo projeto. No rancho do Sr. Carti foram explicados os
objetivos dos cursos e a importância dos pescadores estarem participando das atividades.
Ele disse que vai convidar sua filha, que está cursando Gestão Ambiental, bem como
outros jovens pescadores. O Sr. Carti demonstrou insatisfação em relação ao Plano de
Manejo, pois na sua opinião, o pescador está sendo prejudicado com o compartilhamento
das áreas de pesca com outras frotas de maior esforço pesqueiro. Nos disse também que as
famílias tradicionalmente pesqueiras, estão desmotivando os filhos a darem continuidade na
profissão, por não estarem seguros que o setor lhes proverá sustento. Muitos pescadores
deixaram a pesca desde o ano passado para trabalhar em empresas da região. Sr. Carti
explicou que não estará presente no Curso de Formação de Liderança (21 de março),
porém, mostrou-se solicito para participar dos demais eventos.
A mobilização também foi realizada nos demais ranchos da Praia do Cardoso por
meio da entrega de panfletos e convite para participar dos eventos de formação. Nestes
casos também foi constatado o mesmo discurso de insatisfação com o compartilhamento
de áreas de pesca. O Sr. Artur relatou que na pesca da anchova, seus petrechos sofreram
muitos danos, nesse sentido a partir de abril eles irão iniciar o remendo dos petrechos de
forma intensiva e, assim, ele vai precisar da autorização do seu superior (sogro) para
participar dos cursos.
No dia 09 de março foi realizada uma saída para a Praia da Pinheira (Palhoça) que
teve como objetivo mobilizar os pescadores para participarem do projeto e realizar
13

devolutivas dos eventos (Figura 6). Foram distribuídos panfletos, colados cartazes e
visitado o local onde será realizado o 2° Curso de Formação de Liderança (Salão Paroquial
Nossa senhora dos Navegantes, da Pinheira). Na Praia de Baixo foi comentando por alguns
pescadores, que houveram desavenças entre os candidatos a presidente da Colônia (Sr.
Salésio e Chero) e que os pescadores da Pinheira estão muito desunidos. No mesmo dia, às
18 horas e 30 minutos foi realizada uma visita à sede da ASPECI (Associação dos
Pescadores da Comunidade de Ibiraquera) visando divulgar o curso de formação de
lideranças na reunião da entidade. Cabe destacar que esta reunião foi o espaço oferecido
pela comunidade da Ibiraquera para divulgação do projeto aos pescadores. Como a reunião
se estenderia por muitas horas, pedimos a colaboração do bolsista GEF-Mar (Jonatas) para
divulgar o curso. Ao final do evento, a divulgação da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças foi realizada pelo Ronaldo.

Figura 6 – Mobilização na Praia de Baixo da Pinheira, Palhoça.
No dia 12 de março as atividades de mobilização e devolutiva foi realizada nos
ranchos de pesca localizados na Praia do Centro de Garopaba (Figura 7). O primeiro
pescador contatado indicou alguns jovens para participar dos eventos. Foram fixados cinco
cartazes, distribuídos na colônia, em ranchos de pesca e outros pontos de maior
concentração de pescadores. Em geral, os pescadores demostraram interesse em participar
dos eventos, afirmando que estavam desorganizados e precisavam de orientação. Também
houveram relatos sobre como era complicado “perder” um dia de trabalho.
No dia 13 de março foram realizadas novas mobilizações junto aos pescadores da
Pinheira e organizados os detalhes logísticos para o uso do Salão Comunitário. Ao entregar
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convites para os pescadores, muitos afirmaram já estarem cientes. Neste dia foi realizada
uma longa conversa com Chero, um pescador que irá disputar a presidência da Colônia.
Thiago também indicou alguns pescadores para serem convidados.

Figura 7 – Mobilização na Praia Central de Garopaba.
No dia 14 de março ocorreu a Plenária do Conselho Gestor da APABF, onde foi
realizado o informe das atividades de mobilização realizadas até o momento junto às
comunidades de pescadores. Além disso, o analista ambiental do Instituto Chico Mendes,
Ronaldo apresentou a proposta de projeto para ser submetido ao edital GEF-Mar,
solicitando manifestação dos conselheiros, que em sua maioria se posicionaram a favor da
proposta. Nesta plenária foram eleitas as sete organizações conselheiras que irão compor
cada uma das Câmaras Técnicas (CTs). Duas CTs tem relação direta com a pesca:
Biodiversidade e Atividades Econômicas Sustentáveis. As organizações representativas dos
pescadores artesanais que passaram a constituir essas CTs foram: Conselho Comunitário de
Ibiraquera (CCI), a Associação de Pescadores da Comunidade de Ibiraquera (ASPECI), a
Agenda 21 da Lagoa de Ibiraquera, a Associação dos Moradores da Praia dos Naufragados
(AMOPRAN) e a Associação PRO-CREP Criar, Reciclar, Educar e Preservar, da Pinheira.
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Na CT Biodiversidade, das sete vagas, quatro são organizações de pescadores (entre as
citadas acima exclui-se somente a Agenda 21 da Lagoa de Ibiraquera).
No dia 20 de março foram realizadas mobilizações e devolutivas no Canto da
Lagoa, Farol de Santa Marta e Cigana com o apoio de um pescador local (Sr. Juba).
Visitamos muitos pescadores do Canto da Lagoa que demonstraram interesse em participar
do evento. Foram também organizados aspectos logísticos do Salão Paroquial do Canto da
Lagoa junto a D. Fatima. Na Praia do Cardoso foi realizada mobilização de um pescador
que estava consertando a rede e visitado um rancho onde havia cerca de 15 pescadores.
Neste último conversei com Sr. Artur, uma jovem liderança que havia participado da 1ª
Etapa do Curso de Formação de Lideranças.
De forma geral, nas diferentes comunidades foi evidente a necessidade de buscar a
participação de outras pessoas envolvidas com a pesca, principalmente mulheres, as quais,
foram as mais presentes nos cursos, exceto na comunidade do Canto da Lagoa. Neste
sentido é necessário aumentar o esforço de comunicação com as comunidades pesqueiras,
pois os convidados nos ranchos de pesca, em sua maioria, não compareceram ao curso de
formação de lideranças. Cabe destacar também, que o interesse dos participantes pelo
evento (relevância da temática para a comunidade) e a sua época de realização (evitando
safras e eventos concorrentes) estão diretamente relacionadas ao esforço requerido para
mobilização. Desta forma, ocorrerá maior a participação, com pouco esforço de
mobilização, caso o tema atenda a uma reivindicação imediata e urgente da comunidade,
que são normalmente muito específicas, o que aumenta os desafios relacionados à
integração regional.

3.2. Curso de Formação de Lideranças
O Produto 5 apresentou o Plano Pedagógico da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Lideranças, que inclui uma descrição metodológica (Apêndice 1). O relato que será
apresentado a seguir sobre o desenvolvimento do curso nas comunidades demonstra que
foram realizados ajustes na programação em função do público presente. Na primeira
oferta do curso, junto ao Setor Norte da APABF, ocorreram as maiores modificações,
como a não-realização do jogo, em função do atraso e oscilação do público presente.

3.3.1. 2a Etapa do Curso de Formação de Lideranças no Setor Norte da APABF
Os preparativos para este curso ocorresse foram os mais complexos entre os três
eventos realizados. O presidente da Colônia de Pescadores não cedeu o local e não apoiou
a realização do curso, sendo necessário articular com o Secretário Municipal de Pesca, o
qual acionou o padre para que fosse possível utilizar o Salão Paroquial. O curso teve início,
próximo as 10:00h, pois foi preciso uma nova mobilização na praia junto com o Thiago
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para convidar os pescadores. O desinteresse dos pescadores foi evidente, que se
manifestavam informando que suas lideranças já estariam presentes. A oscilação no público
presente e a baixa participação levaram a equipe de execução e o consultor a adaptar o
plano pedagógico excluindo o jogo (Apêndice 2).
No primeiro momento ocorreu uma apresentação dos objetivos do curso e dos
participantes, seguidos de uma exposição do Tiago sobre o histórico e as conquistas da
APPAECSC. Foi realizado um debate com Jaime e Gilberto (CONFREM) que estavam
interessados na forma de organização da APPAECSC. Em seguida ocorreu uma
apresentação do ICMBio, realizada pelo Caio e Jonatas (Figura 8), que expuseram os
objetivos e ações da APABF. Em seguida, Gilberto apresentou a CONFREM e o GEFMar, onde explicou que esses espaços servem também para levar as necessidades dos
pescadores (as) em relação às políticas públicas. Por fim, Carolina apresentou o CNPT,
destacando seu histórico e escopo de atuação junto aos povos e comunidades tradicionais,
bem como o papel do Centro no projeto GEF-Mar.

Figura 8 – Jonatas e Caio apresentando a Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca.
Os participantes foram questionados sobre o que é uma liderança e quais espaços
existem para a atuação de uma liderança pesqueira, tendo havido dificuldade no
entendimento dessa pergunta, que precisou ser reformulada. Os participantes citaram os
seguintes espaços: APA, as Câmaras Técnicas do Conselho Gestor da APABF, Assembleia
Legislativa, Comitês de Bacia Hidrográfica e CPG’s (Comitês Permanente de Gestão de
pesca). Foi explicado o que é o Conselho Gestor da APABF, para que serve, quem pode
participar, explicitando que todas as reuniões são públicas. Nesse momento, o grupo
debateu a importância da representatividade dos pescadores, que tem sete cadeiras no
CONAPA. Os pescadores foram orientados a buscar esses representantes para levar suas
reinvindicações ao Colegiado.
Na sequência foram projetados os vídeos: “Conselhos Gestores das Unidades de
Conservação’’ (https://www.youtube.com/watch?v=cOfNmI98tSs); “Participação Social:
O valor das Unidades de Conservação para a sociedade brasileira’’
(https://www.youtube.com/watch?v=x_PnKWVKmpQ); “Conselhos Gestores
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Conselho
como
espaço
de
empoderamento
da
sociedade’
(https://www.youtube.com/watch?v=i2h30JwxGvo) e; “Atuação dos conselhos em defesa
dos interesses na comunidade’’ (https://www.youtube.com/watch?v=CE3jck9Kc94). Os
vídeos não estimularam muitas discussões, o que demonstra a necessidade de serem
produzidos documentários ligados à pesca e as demais temáticas abordadas por este
projeto. A seguir, foram apresentadas as prioridades do Plano de Manejo, no que tange a
pesca artesanal.
Os eventos previstos pelo projeto foram novamente apresentados, sendo
solicitados que os interessados em participar se manifestassem. Para o curso de gestão de
projetos do dia 30 de março, Lucas e Wiliam demonstraram interesse em participar. Aline,
candidata à presidência da colônia, disse que irá participar e levará outras pessoas de sua
equipe (de gestão da colônia). Para a oficina regional do dia 11-13/04: Aline também
demonstrou interesse. O curso finalizou com uma breve avaliação dos participantes,
agradecendo a presença da equipe e a dedicação na realização do evento (Figura 9).

Figura 9 – Fotografia final com os participantes da 2ª Etapa do Curso de Formação
de Lideranças. Alguns participantes que estiveram presentes na manhã não
aparecem na foto.

3.3.2. 2a Etapa do Curso de Formação de Lideranças no Setor Centro da APABF
O curso no Setor Centro da APABF ocorreu nas dependências do Centro
Comunitário de Ibiraquera (CCI), sendo os preparativos organizados pelos seus
coordenadores, bem como a mobilização na comunidade. A consultoria atuou na
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mobilização junto aos pescadores de Garopaba e Itapirubá, apoiando as ações em
Ibiraquera (Apêndice 3). Na abertura, o consultor apresentou os objetivos do projeto e do
curso, se apresentou, e passou a palavra para apresentação dos presentes. Keila do CCI
abordou sua trajetória e a importância do CCI. Valmiro, presidente da Colônia de
Pescadores Z-12 de Garopaba, falou sobre sua trajetória na colônia e sobre suas raízes
históricas na pesca. Gilberto da CONFREM abordou o histórico de formação da
organização e suas principais conquistas. Eliziane, secretária da ASPECI, estava
representando o Lédio (presidente da entidade), e comentou que será a próxima presidente
da ASPECI. Janina explicou quais ações do CNPT, sua importância para os pescadores
tradicionais e a reabertura da base do CNPT no sul do Brasil – Florianópolis. Maneca da
Ferrugem, antiga Capão, trouxe o tema do conflito entre pescadores com mergulhadores e
as redes nos costões. Citou que o “IBAMA” impede os moradores de manejar a terra para
o plantio. Mencionou também a necessidade de resolver o conflito entre os surfistas e
pescadores. Ronaldo falou sobre o território e os objetivos da APABF. Posteriormente,
todos os presentes tiveram oportunidade de se apresentar (Figura 10).

Figura 10 – Momento de apresentações dos participantes.
No segundo momento do curso foi realizado um jogo, distribuindo a turma em
grupos de 4 participantes. Cada grupo foi colocado em uma mesa com um círculo no meio
representando um lago e contendo 16 balas que representavam peixes. Jonatas, Ronaldo e
Janina ficaram como guardiões das pescarias de cada um dos três grupos, tendo a função de
registrar as pescarias em uma tabela. Os participantes inicialmente atribuíram nomes aos
lagos: Lago 1 – esperança; Lago 2 – teimoso e; Lago 3 – Lago do futuro. As regras foram
repassadas aos participantes: é necessário pescar 1 peixe no mínimo, para o sustento da
família. O que for capturado a mais, será encaminhado para comércio. A cada 30 segundos,
se passa um ano, sendo realizada uma rodada de 5 anos. Na primeira rodada foi solicitado
que fossem evitadas conversas. Cada peixe que sobra ao final de um ano, reproduz em dois
(Figura 11).
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Figura 11 – Participantes da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças no jogo.
Como resultado, um lago teve seus estoques tão reduzidos que foi necessário alterar
as regras para que o jogo tivesse continuidade: cada ano um peixe se reproduziu em três. A
seguir foram registrados alguns comentários observados ao final do jogo: “O pescador pega
hoje, sem saber se terá amanhã”. “Se economizar no começo, terá mais peixe ao longo do tempo”. “Quanto
mais preservarmos, melhores os rendimentos em reais no futuro”. “Se ficar um só peixe, não tem
reprodução”. Após estes comentários, o mediador lançou as seguintes perguntas: “Alguém no
grupo pescou mais que os outros? Como os outros se sentiram?” Segundo René, na vida real, a
quantia de captura depende do valor do pescado no momento. Assim, os pescadores não
pegam muito se o valor para comercio não está bom. Muito peixe também não adianta
pegar, pois eles não tem onde conservar. Na Praia Vermelha, quando tem maré cheia, o
caminhão do atravessador não consegue entrar na praia, o que dificulta a comercialização.
O mediador pergunta: “Como a sociedade trata (premia) quem pesca mais?” Segundo os
participantes, quem pesca mais é mais importante, mas é necessário pescar de acordo com
as necessidades pessoais.
Na segunda rodada, após refletir sobre o estoque, os grupos foram autorizados a
conversar e começaram a realizar um planejamento de captura no longo prazo. Foi
questionado se houve a presença de um líder no grupo como motivador para fazer a coisa
certa e quais seriam as qualidades de um líder, sendo destacadas as seguintes respostas em
um flip-chart: Estar junto dos pescadores no dia a dia da pesca; Distribui os recursos;
Conhece o território; Media os conflitos; Tem respeito dos outros e com os outros; Ser
flexível e democrático; Negociador; Alguém que resolve problemas; Sabe ouvir; Busca
conhecimento (leis); Faz parcerias; Sabe dialogar com quem pensa diferente; É
comprometido e; Tem visão do coletivo.
A seguir, os participantes foram questionados sobre o que atrapalha uma liderança,
sendo destacadas as seguintes respostas: Falta de comprometimento; Individualismo; Mau
exemplo; Autoritarismo; Parcialidade; Negatividade; Falta de ética; Preguiça; Egoísmo e;
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Timidez. A seguir, o mediador expôs para os participantes alguns tipos ideais de líder,
seguidos de uma frase típica: Autoritário: "Faça aquilo que eu digo". Autocrático: “Venha
comigo”. Democrático: “O que pensa sobre o assunto?”. Segundo um participante, este
tipo de líder não pode ser dono da razão. Liberal: “Deixarei por sua conta”. Segundo um
participante, este tipo de líder funciona se tiver objetivos. Paternalista: “As pessoas estão
sempre em primeiro lugar”.
O mediador pergunta para os participantes: “A pessoa nasce um líder?”. As opiniões
ficaram bem divididas, alguns afirmando que as qualidades de um líder podem ser
aprendidas e outros que um líder já nasce com o “dom”. Entendendo que é possível
formar um líder (objetivo do curso), foi questionado sobre o que é preciso aprender para
ser uma liderança. As respostas registradas representam as seguintes lacunas de
competências dos participantes: Se expressar; Motivar os liderados; Determinação e
persistência; Perceber os limites de compreensão dos liderados; Humildade; Comunicação
não violenta; Chamar atenção; Moderação na voz.
Passando para um segundo momento do curso, foi questionado sobre quais seriam
os espaços de atuação de uma liderança de pesca. As seguintes respostas foram registradas
no flip-chart: Associação de bairro; Cooperativas para comercialização; Fórum; Comitê da
bacia hidrográfica; Conselho de agricultura e pesca de Imbituba; Fórum da agenda 21;
Secretarias de agricultura e pesca; Câmara de vereadores; Conselho Gestor e Câmaras
Técnicas da APABF; Comitês Permanente de Gestão (CPGs); CONFREM; Pastoral da
Pesca e; Câmara Setorial de Pesca de Santa Catarina. No final foram projetados os vídeos
que geraram debates sobre o conselho gestor (quem representa os pescadores, modo de
funcionamento e temas debatidos) e lidas as ações do Plano de Manejo da APABF com
alta prioridade para a pesca. Os participantes disseram que a comunicação entre a APA e a
sociedade precisa ser aprimorada, pois haviam dúvidas, por exemplo, quanto a pesca de
mergulho em costões.
Os interessados em participar do curso de Gestão de Projetos do dia 30/03 foram
os seguintes: Rene Adelino (99123-8527), Keila (99618-1038), Eliziane (99672-5467), Mano
(99672-5467) e Cleide (99965-0441). Somente Cleide se interessou em participar da 2ª
Oficina Regional entre os dias 11-13/04. A oficina encerrou com palavras finais dos
representantes de cada uma das organizações presentes e uma avaliação positiva por parte
dos participantes (Figura 12).
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Figura 12 – Fotografia final com os participantes do curso em Ibiraquera.

3.3.3. 2a Etapa do Curso de Formação de Lideranças no Setor Sul da APABF
O curso no Setor Sul da APABF ocorreu nas dependências do Salão Paroquial do
Canto da Lagoa de Santa Marta, sendo os preparativos e a mobilização das comunidades
realizada pelo consultor. A consultoria atuou na mobilização junto aos pescadores da Praia
do Cardoso, Canto da Lagoa, Cigana e Barra do Torneiro (Apêndice 4). Na abertura foi
feita uma rápida rodada de apresentação dos presentes, seguido da apresentação das
entidades. Cida Ramos apresentou a UAPI (União das Associações de Pescadores de Ilha)
e da Pastoral da Pesca, comentando que no ano de 2019 os projetos da pastoral estarão
focados na mulher pescadora. Na sequência Janina apresentou o CNPT, Jaime a
CONFREM e Ronaldo a APABF (Figura 13).

Figura 13 – Ronaldo apresentando a APABF para os participantes da 2ª Etapa do
Curso de Formação de Lideranças.
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Alguns pescadores presentes não quiseram assinar a lista de presença, pois segundo
eles: “estão assinando muitas coisas por ai”. Este fato demonstra a necessidade de investir
esforços para melhorar a relação de confiança entre os pescadores e o ICMBio, bem
como, o histórico de manipulação destes pescadores por lideranças locais. Em um segundo
momento, o mediador propôs que fosse realizado o jogo, que procedeu como descrito no
curso anterior. A exceção foi que os grupos eram constituídos por cinco pescadores, ao
invés de quatro. Os participantes acharam a proposta muito interessante (Figura 14).
Comentaram que foi realizado um manejo de auto experiência alguns anos atrás, deixaram
de pescar por 10 dias e notaram a importância do regramento. Na segunda parte do jogo,
os presentes consideraram que não teve um líder para organizar o processo, pois o grupo
como um todo se organizou.

Figura 14 – Jogo sendo realizado pelos participantes da 2ª Etapa do Curso de
Formação de Lideranças.
Foi solicitado que as qualidades de um líder fossem enumeradas para registro,
sendo elas: Paciência; Resolve os problemas/atuante; Determinado/corajoso; Pensa
coletivamente; “Encrenqueiro”/tem atitude; Transparente; Conhecimento da pesca; Está
presente/junto com os pescadores; Se comunica e escuta; Tem confiança nos liderados; É
honesto e; É um exemplo. Entre os comentários surgidos, um pescador mencionou:“20
anos atrás, o seu Abadias era presidente da colônia e organizava os pescadores e trabalhava por eles. Os
pescadores pagavam 5 reais para um fiscal da comunidade para monitorar a lagoa”.
Quando foi solicitado que enumerassem o que atrapalha uma liderança, os
participantes se manifestaram da seguinte forma: Não cumprir com a palavra, ser
desonesto; Arrogância; Autoritarismo; Timidez/envergonhado; Desleal/covarde;
Individualista. A exemplo do curso em Ibiraquera, os tipos de líder foram apresentados
23

junto com suas características e frases típicas. Foi esclarecido que uma mesma pessoa pode
ter todas estas atitudes, dependendo do momento da organização. As questões levantadas
sobre o que é preciso aprender para ser um líder foram: Conhecer a legislação; Trocar
informação; Deve saber com quem conversar para resolver os problemas; Confiar em si
mesmo; Controle emocional; Superar a vergonha.
Em relação a quais espaços um líder pode atuar, foram enumerados os seguintes:
Conselho da APABF; Conferências de pesca (alguns dos presentes tinha participado);
Comunidades; Colônia e sindicato; CPG (Comitê Permanente de Gestão); Fórum da pesca;
Câmara setorial da pesca de SC; Comitê da Bacia Hidrográfica; Conselho municipal e
agricultura e pesca, já criadas em Imbituba e Jaguaruna. Foi comentado que na APABF a
organização Entremares, representa Laguna e região no setor das ONG’s.
No final foram projetados os vídeos e lidas as ações do Plano de Manejo da
APABF com alta prioridade para a pesca. Disseram que as características dos petrechos na
pesca do parati é um tema de estudo. Os interessados em participar do curso de Gestão de
Projetos do dia 30/03 foram os seguintes: Marciana e Everton (família do Juba). Os
interessados em participar da 2ª Oficina Regional entre os dias 11-13/04 foram os
seguintes: José da Silva, Ivanildo, Marciana e Juba. A oficina encerrou com palavras finais
dos representantes de cada uma das organizações presentes e uma avaliação positiva por
parte dos participantes (Figura 15).

Figura 15 – Participantes da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças.
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4. Considerações Finais
Muitas reflexões vêm surgindo sobre o processo formativo realizado com os
pescadores da APABF. Em termos metodológicos, o jogo utilizado na 2ª Etapa do Curso
de Formação de Lideranças gerou um debate promissor, atingindo os objetivos que se
propôs. Na segunda aplicação do jogo (Setor Sul), o mediador e os guardiões dos lagos
tinham mais prática e conduziram de forma mais eficiente os grupos. Nos debates após o
curso foram sugeridas modificações, visando tornar o jogo mais realista. Por exemplo, se
fosse colocada uma caixa sobre o lago, ou outra forma de esconder os peixes e o quanto os
outros estão pescando, mimetizaria melhor o que acontece no dia a dia, e seria uma
situação mais atrativa para cultivar a qualidade da confiança. Também seria interessante
mudar os grupos nos meses ao final de uma rodada de cinco anos, para que uma nova
rodada começasse a partir da situação deixada pelo grupo que ocupou a mesa
anteriormente. Adicionalmente, se as balas (peixes) ficassem com os jogadores ao final,
haveria maior estímulo para a pesca.
Na 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças realizada no Setor Norte, cabe
destacar que, mesmo que a participação tenha sido baixa, estavam presentes no curso duas
pessoas que irão concorrer ao cargo de presidência da colônia. A presença de dois
candidatos poderia ter suscitado uma discussão ou momentos de tensão, o que não
ocorreu. Ao contrário, houve uma tentativa de aproximação dos dois candidatos. No
entanto, como o curso não foi aplicado conforme o planejado, esta atividade surtiu um
efeito mais informativo e de mobilização para os pescadores da Pinheira.
Outro fato constatado nos cursos que merece destaque, especialmente entre as
lideranças em constituição, se refere ao momento em que era solicitado para indicar
espaços de atuação de uma liderança pesqueira. Houve dificuldade para o entendimento da
pergunta e uma falta de retorno nas respostas, demonstrando desconhecimento dos fóruns,
comitês, conselhos e demais espaços legalmente instituídos para a gestão pesqueira. Nas
ações formativas futuras, seria importante apresentar para o grupo de lideranças em
constituição, uma relação destes espaços, incluindo mais informações, como endereço,
competência e pessoa responsável, visando indicar quais locais estão mais próximos dos
pescadores.
Por fim, o Produto 5 trouxe um relato da mobilização realizada pelo consultor no
mês de dezembro, uma descrição e avaliação da I Oficina Regional e o Plano Pedagógico
da 2ª Etapa do Curso de Formação de Lideranças. O Produto 7 apresenta o relatório dos
três Cursos de Formação de Lideranças realizados no território da APABF (Setor Norte,
Centro e Sul) e das mobilizações. Conforme solicitado para o FUNBIO, foi realizada uma
inversão no prazo de entrega dos Produtos 6 e 7, em função do segundo prever os Cursos
de Formação de Lideranças. Desta forma, o próximo produto a ser entregue será o 6, o
qual deverá conter uma análise do Projeto de Fortalecimento Institucional realizado no
território da APABF.
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Apêndices
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Apêndice 1 – Metodologia de desenvolvimento do Curso de Formação de
Lideranças
8h30 – Boas vindas com café e inscrição.
9h – Abertura com Representantes das Organizações (Colônias e Associações)
de Pescadores presentes, APABF e CNPT, finalizando com o Consultor APABF
que irá pactuar a programação, apresentar os objetivos do curso, e situar o
evento no fluxo do projeto, fazendo um breve resgate dos eventos já realizados
e que ainda irão acontecer.
9h30 – Apresentação dos participantes. Cada um irá dizer seu nome, profissão
e quais virtudes (qualidades) está trazendo para o curso.
9h50 – Será realizado um jogo com o objetivo de fazer com que os
participantes

reflitam

sobre

o colapso

de

pescarias, conflitos

e

sua

sustentabilidade.
Preparação: A turma será distribuída em grupos de 4-5 participantes. Para cada
grupo será colocado um círculo no meio deles, que representa um lago,
contendo 16 – 20 balas (pode ser buscado outro objeto que instigue o desejo
dos participantes) que representam peixes. Cada jogador ganha uma vareta,
com a qual irá pescar. O grupo terá uma tabela na qual deverá realizar os
registros de suas atividades.
Tabela dos dados de pesca
Nome do Lago:
Número de peixes no Número de peixes
Número de peixes
Lago (após
capturado por
capturados por ano (por
reprodução)
pessoa
todos)
Ano um
Ano dois
Ano três
Ano quatro
Ano cinco
Total
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O jogo: Cada rodada representa um ano, que passa em 30 segundos e, ao
final de um ano, a quantidade de peixes no lago irá duplicar. Para alimentar sua
família, cada jogador deve retirar pelo menos um, e no máximo 3 peixes do
lago, sendo o excedente destinado para o comércio. O mediador, enquanto
‘guardião da pescaria’, irá determinar quando o jogo inicia e acaba, cuidando
para que os participantes não alterem as regras do jogo. Cabe também ao
mediador repor os estoques de peixes dos lagos.
Importante: durante o jogo a comunicação entre os jogadores deve ser evitada.
Finalizados os cinco anos, a turma irá se reunir para discutir as seguintes
questões:
1º Alguém pescou muito no seu grupo? Como você se sentiu em relação a isto?
Como a sociedade premia aqueles que exploram mais recursos?
2º Alguém se sacrificou pelo bem da comunidade? Como a sociedade premia
este tipo de pessoa?
A turma retorna para os grupos, que pode trocar seus componentes, e inicia
mais cinco anos de exploração para, em seguida, responder às seguintes
perguntas:
3º Alguma estratégia foi alterada nesse 2º jogo? Fez alguma diferença refletir
sobre a recompensa?
4º É possível aumentar o número de peixes capturados por pessoa e o número
de peixes que ficam no lago ao mesmo tempo? Por quê?
11h – Lanche (durante o intervalo o consultor irá construir uma tabela síntese
visando demonstrar quantas rodadas o lago sobreviveu)
11h15 Após o intervalo será perguntado aos participantes: Durante a atividade
foi necessário a presença de um líder para organizar a pescaria? Quais
características deste líder e da coletividade (os pescadores) ajudaram na
conservação dos recursos pesqueiros? As respostas serão registradas no flipchart.
Ainda em relação ao jogo os participantes serão questionados: Nos casos em
que o lago morreu, houve influência de alguma liderança neste processo (sem
citar nomes)? Quais características deste líder e da coletividade (os pescadores)
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levaram a escassez dos recursos pesqueiros? As respostas serão registradas no
flip-chart.
As respostas registradas serão lidas, sendo solicitadas outras qualidades de
uma liderança que os participantes admiram. O mesmo será feito em relação a
uma liderança que eles não admiram. Os nomes das lideranças serão evitados.
A proposta é o grupo construir um conjunto de características que formam um
bom líder comunitário. Ao final serão contrastados diferentes estilos de
lideranças, tais como:
-Liderança coesiva: o líder exige concordância imediata. Ex: "Faça aquilo que eu
digo."
-Liderança autocrática: o líder geralmente está focado nas tarefas, toma
decisões individuais e não pede a opinião dos seus liderados. EX: “Venha
comigo”.
-Liderança democrática: o líder consulta e conta com a participação dos seus
liderados para tomadas de decisões. Ex: “O que pensa sobre o assunto?”
-Liderança liberal ou Laissez-Faire: o líder deixa seus liderados em total
liberdade para executarem seus projetos sendo delegado pelo líder liberal. Ex:
“Deixarei por sua conta”.
-Liderança paternalista: o líder visa o fim dos conflitos em grupos, buscando um
relacionamento amável entre seus liderados. Ex: “As pessoas estão sempre em
primeiro lugar”.
12h – Será feito o questionamento aos participantes: A liderança vem de dentro
da pessoa ou pode ser ensinada? A proposta deste debate é gerar a reflexão:
eu sou uma liderança? O que preciso aprender para ser uma liderança? As falas
serão todas registradas e servirão como subsídio para o mapeamento de
lacunas de competências entre os pescadores artesanais.
12h30 - Almoço.
14h – Visando conectar a discussão da manhã, será lançada a seguinte
pergunta geradora: Quais os espaços que uma liderança atua? E no território
da APA Baleia Franca? As respostas serão registradas e as lacunas serão
complementadas pelo mediador, indicando a existência de Conselhos (UCs,
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Municipais), Câmaras Setoriais, Comitês Permanentes de Gestão (CPGs pesca),
Fóruns de Pesca e Comitês de Bacias Hidrográficas. Finalizar com as seguintes
perguntas:
Porque esses espaços são importantes? Quais os benefícios que a participação
nestes espaços podem trazer para as associações de pescadores?
15h00 – Apresentação e debate dos vídeos “Conselhos Gestores das Unidades
de Conservação – 3’ 36’’ (https://www.youtube.com/watch?v=cOfNmI98tSs);
“Participação Social: O valor das Unidades de Conservação para a sociedade
brasileira

–

1’

33’’

(https://www.youtube.com/watch?v=x_PnKWVKmpQ);

Conselhos Gestores - Conselho como espaço de empoderamento da sociedade
– 1’ 12’’ (https://www.youtube.com/watch?v=i2h30JwxGvo); Atuação dos
conselhos

em

defesa

dos

interesses

na

comunidade

–

46’’

(https://www.youtube.com/watch?v=CE3jck9Kc94)
15h45 – Apresentação e discussão das ações previstas no Plano de Manejo da
APABF para pesca.
16h – Lanche.
16h20 – Pergunta geradora: quais projetos e ações podem ser realizados em
parceria com a APABF? As manifestações serão registradas no flip-chart.
16h40 – Apresentação do Vídeo da I Oficina Regional e dos eventos previstos
pelo projeto.
16h50 – E agora? De posse de tudo que foi visto o que podemos fazer com
quem está presente?
17h10 – Escolha de interessados em participar do Curso de Gestão de Projetos
e da II Oficina Regional.
17h40 – Avaliação.
18h – Encerramento.
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Apêndice 2 - Lista de Presença da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Liderança, realizada no Setor Norte da Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca, na comunidade da Pinheira (Palhoça).
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Apêndice 3 – Lista de Presença da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Liderança, realizada no Setor Centro da Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca, na comunidade de Ibiraquera (Imbituba).
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Apêndice 4 – Lista de Presença da 2ª Etapa do Curso de Formação de
Liderança, realizada no Setor Sul da Área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca, na comunidade do Canto da Lagoa (Laguna).
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