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Por MAÍRA LACERDA
Fundo Casa Socioambiental

O projeto Potencializando o Protagonismo de Jovens Lideranças
da Pesca Artesanal na Transformação de Confl itos
Socioambientais no Norte e Nordeste do Brasil  dá corpo a
tantas lutas,  tantas questões em que precisamos colocar nossa
atenção, que nos dá alegria poder fazer parte dessa história.

Nos engajar nesse processo de transição de um sistema que vê o
mundo como recursos a serem explorados para um sistema em
que somos corresponsáveis pela Vida é urgente. 

A valorização do trabalho dos jovens, do conhecimento das
comunidades locais,  da participação da sociedade civi l  na luta
por justiça socioambiental é o caminho para uma nova relação
dos seres humanos com esse ser Terra que nos sustenta.

Acreditamos que através de consultas informadas com a
participação das comunidades, valorizando espaços de tomada
de decisão coletivos, caminhamos para um ambiente mais
inclusivo, colaborativo, em que existe a responsabil idade e a
alegria de comparti lhar a vida em um território.

Que essa experiência possa inspirar outras iniciativas e que
essa rede de transformação se espalhe como sementes em solo
férti l .

EDITORIAL

Maíra P. Lacerda é do povo Krenak, Gestora de
Programas do Fundo Casa. Historiadora formada
pela Universidade de São Paulo. Sua história de
vida é de convivência permanente e trabalhos em
parceria com povos indígenas.



O PROJETO
Pesca e Conflitos

O que é o projeto

Como foi a construção

Produtos 

SUMÁRIO

MANUSCRITO
Economia Azul

O que é

Como foi construído e quem faz parte

Principais resultados e conclusões

CONSIDERAÇÕES FINAIS

EDUCOMUNICAÇÃO

Importância da educomunicação no projeto

Produtos educomunicativos

MODELO DE PROTOCOLO DE
CONSULTRA

O que é o um protocolo

Modelo de protocolo

Repositório de informações sobre protocolos de

consulta

Autora: Adayse Bossolani da Guarda

Autor: Paulo Wanderley de Melo

Autora: Amanda Nascimeno Gaspar

Autora: Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
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O QUE É O PROJETO PESCA E
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS?

O projeto Pesca & Confl itos Socioambientais no Nordeste
(Potencializando o Protagonismo de Jovens Lideranças da
Pesca Artesanal na Transformação de Confl itos
Socioambientais no  Nordeste do Brasil)  foi  aprovado no ano
de 2020, no âmbito da I I  Convocatória de Projetos Programa
Casa Comunidades e Programa Sul-Americano, e trabalhou
aspectos relevantes a respeito das injustiças socioambientais
no l itoral do Nordeste brasileiro. 

Período de execução:  Janeiro/2021 à Fevereiro/2022

O projeto contou com um investimento total  de
R$29.380,00, além de contrapartidas, sendo este
recurso destinado quase integralmente à remuneração
da equipe executora.

Apoio Financeiro:

Executor: Apoio: Parceiros:

https://casa.org.br/chamadas/ii-convocatoria-de-projetos-programa-casa-comunidades-e-programa-sul-americano-2020/


   A part i r  do séc.  XVI ,  com a chegada dos colon izadores europeus pelo
l i tora l ,  uma nova ocupação do ter r i tór io  bras i le i ro  se in ic ia dando or igem
a grandes centros  urbanos na zona coste i ra.  Esse desenvolv imento se
intens i f ica nos séculos  X IX e XX pelo processo de indust r ia l ização que o
país  at ravessa.  A formação dessas c idades seguindo modelos  de
sociedade de consumo gerou,  a lém do acúmulo de r iquezas para
determinados grupos ,  grande des igualdade socia l  no país .  
   Essa des igualdade ocorre não apenas na apropr iação do ambiente e de
seus recursos ,  mas também nos efe i tos  nocivos  das at iv idades de
exploração desses recursos  que com f requência são suportados por
populações vu lnerabi l izadas.  Na zona coste i ra ,  onde segundo censo do
IBGE (2010)  encontramos 26,6% da população -  cerca de 50,7  mi lhões de
habitantes  em 463 munic íp ios ,  são comuns d isputas por  ter r i tór io  e
recursos  natura is  que podem ganhar  d imensões de conf l i tos  envolvendo
comunidades em s i tuações de in just iça.  Essas s i tuações ,  quando ocorrem
em regiões coste i ras  podem afetar  também a saúde dos oceanos se ja pela
ut i l i zação indev ida dos recursos  natura is  comprometendo serv iços
ecoss is têmicos oferecidos pelo ambiente mar inho,  se ja por  estarem
relacionadas ao descarte de re je i tos  e contaminação das águas.  

TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS - 

POR QUE ESSE ASSUNTO É URGENTE?



TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS - 

PORQUE ESSE ASSUNTO É URGENTE?

   A busca por  just iça socioambiental  e  pela saúde dos

oceanos  em regiões coste i ras  e mar inhas decorre dessas
in just iças e des igualdades sofr idas por  populações
coste i ras ,  em part icu lar  por  pescadoras e pescadores
artesanais .   A polu ição,  a t ransformação de b iomas,  a
l imi tação ou perda do acesso a ter r i tór ios  produt ivos ,  se ja
pelo conf l i to  com outros  agentes pol í t icos  e econômicos
mais  inf luentes  ou pelo colapso de estoques pesquei ros ,
são padrões recorrentes  de in just iça como nos casos que
veremos.  O reconhecimento de ta is  in just iças evolu i  em
pol í t icas públ icas  nacionais  e  internacionais  em um
contexto mais  amplo de um conjunto de objet ivos  g lobais
que buscam,  com metas a serem cumpr idas até 2030,  o
desenvolvimento sustentável  nas d imensões econômica,
socia l  e  ambienta l .  

   A pauta da ‘economia azul ’  ou ‘crescimento azul ’  vem ganhando
iminência cada vez maior  na agenda de desenvolvimento em níve l
nacional  6  e internacional  7 .  A nova roupagem ‘azul ’  que caracter iza ta is
expectat ivas  dos governos e atores  inf luentes  nos rumos do
desenvolv imento econômico,  ent retanto ,  também eleva a preocupação de
movimentos socia is ,  organizações acadêmicas e não governamentais ,
quanto à possibi l idade destas novas pol í t icas  aumentarem as

desigualdades sociais  e pre judicarem ainda mais  a d is t r ibu ição
equitat iva dos benef íc ios  do oceano para a sociedade atual  e  futura.
Para os  autores  que mantêm uma pos ição crít ica do discurso da economia
azul ,  esta agenda está predominantemente l igada ao potencial  de
setores  econômicos a inda emergentes (e .g. ,  energia eól ica,  exploração
minera l  em mar profundo,  aquicu l tura etc. ) .  



   O Brasi l ,  c lass i f icado entre os  países  com maior  desigualdade

social  no mundo ,  reve la-se também por  consequência palco de
inúmeras s i tuações de in just iça ambiental .  As  vastas  áreas de b iomas
ainda preservados encontram-se ameaçadas por  pol í t icas  de
desenvolv imento econômico que não ref letem a ideia de
sustentabi l idade .  De fato ,  o  est ímulo ao desenvolv imento com a
geração de r iquezas no país  como nos casos das grandes empresas de

mineração ,  de extração de petróleo e gás estão também re lacionadas
a maiores  r iscos suportados em muitos  casos por  classes

vulnerabi l izadas da sociedade) .  D iversos  exemplos  podem i lust rar
essas s i tuações conforme vemos em mapeamentos e estudos de caso já
real izados.

TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS - 

PORQUE ESSE ASSUNTO É URGENTE?
   A lém disso ,  a  agenda de economia azul

busca um al inhamento muito for te com a
agenda da sustentabi l idade ambiental .  A
agenda est r i tamente ambienta l i s ta ,  por  sua
vez ,  está comumente representada por
organizações bastante inf luentes  e cu jos
interesses  mui tas  vezes estão em conf l i to  com
as preocupações socioeconômicas e cu l tura is
das populações coste i ras  vu lnerabi l izadas.

  Um importante estudo que deve ser
c i tado quando abordamos esse tema é
o “Mapa de Confl i tos envolvendo

Injust iça Ambiental  e  Saúde no

Brasi l”  conduzido por  pesquisadores
da FIOCRUZ que em fevereiro de
2020 contava com 594 confl i tos

mapeados em todo terr i tór io

nacional .

MAPA  DE CONFL ITOS ENVOLVENDO INJUSTIÇA
AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL  -  F IOCRUZ,  2020

http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/
http://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/
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   A lém da espacia l ização e s íntese de cada caso re latado,  o  mapa
aponta os  t ipos de populações at ingidas (povos indígenas ,  operár ios/as ,
qu i lombolas ,  agr icu l tores/as fami l iares ,  moradores/as em encostas ,
r ibei r inhos/as ,  pescadores/as e outros/as urbanos ou rura is ) ,  e  quais os

danos à saúde  estão associados ao confl i to  (contaminação por  chumbo,
desnutr ição,  v io lência f í s ica,  dentre outros)  ou a inda qual  agravo

ambiental  (desmatamento,  queimada,  contaminação do so lo e das águas
por  agrotóx icos ,  por  exemplo) .

   Desses 594 conf l i tos  mapeados ,  398 ocorrem em estados

costeiros  dos quais  aprox imadamente 163 envolvendo populações

tradicionais l i torâneas.  

33,5%
Pescadores artesanais

29,4%
Comunidades

qui lomboas

16,5%
Povos indígenas

9,8%
Marisqueiras

1,8%
Catadores de caranguei jos

1,2%
Aquicultores



TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS - 

PORQUE ESSE ASSUNTO É URGENTE?
 Essas populações ,  pertencentes a grupos sociais

vulnerabi l izados ,  são press ionadas a mudar seus modos de v ida,  a
conviverem com l ixo ,  com água e so lo contaminados ou são
expulsas de seus terr i tór ios .  Ass im,  a lguns dos pr inc ipais  impactos

ambientais  associados a esses  163 casos são:  a ‘a l teração no
regime t radic ional  de uso e ocupação do ter r i tór io ’  (66 ,2%) ,  a
‘polu ição de recurso h ídr ico ’  (47 ,2%) ,  a  ‘ fa l ta/i r regular idade de
demarcação de ter r i tór ios  t radic ionais ’  (41 , 1%)  e  a ‘contaminação ou
intox icação por  substâncias  nocivas ’  (8%) .  

Quase um quarto dos casos  estão re lacionados a
‘especulação imobi l iár ia ’  (23,9%) ,  como nos
casos de mega-resorts  construídos em praias  com
comunidades t radic ionais .

Outros  casos têm como atividade

geradora ‘pol í t icas públ icas e

legislação ambiental ’  (28,2%) ,
‘at iv idades pesqueiras,  aquicultura,

carcinicultura e maricultura’  (8%)  e
‘minerodutos,  oleodutos e gasodutos’

(4,9%) .  Por  f im destacam-se os  danos à

saúde das populações  afetadas pela
‘piora na qual idade de vida’  (92%) ,  pe la
‘ insegurança al imentar’  (38%) ,  pe la
‘v iolência enquanto coação f ís ica’

( 15 ,3%)  e pelo r isco de assassinato

(9 ,2%).  



TRANSFORMAÇÃO DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS - 

PORQUE ESSE ASSUNTO É URGENTE?

    Por  out ro lado,  essa crescente pauta de
in just iças faz com que os  at ingidos fortaleçam

seus laços e reação .  Nos  ú l t imos 10 anos

ressa l ta-se o fortalecimento  dos movimentos
socia is  e  ações de resistência à at iv idades
geradoras de impactos.  Atualmente c i ta-se
inst rumentos internacionais  como as Diretr izes

da Pesca Artesanal  Sustentável ,  a
comemoração em 2022 do Ano da Pesca

Artesanal  pe la ONU,  a lém de estarmos
entrando na  década dos oceanos.  Ex is te um
arcabouço favorável  à  atuação na resolução

de confl i tos socioambientais

internacionalmente ,  ao largo que
internamente o país  necessita de mudanças e
esforços na v is ib i l i zação dos atores  at ingidos.  

    Por  out ro lado,  essa crescente pauta de in just iças faz com que os
at ingidos fortaleçam seus laços e reação .  Nos  ú l t imos 10 anos  ressa l ta-
se o fortalecimento  dos movimentos socia is  e  ações de resistência à
at iv idades geradoras de impactos.  

MAPA INTERATIVO
DO TIME JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL

   O Time de Just iça Socioambiental  do programa Hor izonte Oceânico
Bras i le i ro  vem empreendendo esforços para identif icar  s is temat icamente
os confl i tos/injust iças socioambientais  na costa Bras i le i ra ,  com v is tas  a
alimentar  bancos de dados ex is tentes  (e .g. ,  F iocruz)  e  avançar na
produção de anál i ses  e publ icações de recorte coste i ro-mar inho que serão
alavancadas pelo programa (e.g. ,  Volume I I I  Hor izonte Oceânico Bras i le i ro
e demais  produtos e ações v incu ladas) .  

https://painelmar.com.br/mapa-justica-socioambiental/
https://painelmar.com.br/publicacoes/


 Def in ição do ter r i tór io  de estudo -  O recorte de área fo i  def in ido após a contratação da
equipe executora,  em aval iação junto aos tutores  e técnicos atuantes  nas regiões cogi tadas ,
sendo optado pela região l i torânea do nordeste do Bras i l  e  região Bragant ina do estado do
Pará.
 Produtos f inais  -  O pro jeto prev ia ,  in ic ia lmente,  o  levantamento de casos de conf l i tos
socioambientais  na região de estudo.  Contudo,  em aval iações com os tutores ,  técnicos locais
e l ideranças de ter r i tór ios  impactados por  conf l i tos ,  fo i  constatada a necess idade de
disseminação de informações quanto ao desenvolv imento e impl icações de ta is  conf l i tos ,
v i sando a oferta de subs íd ios  para que os  grupos impactados pudessem de forma autônoma,
inc id i r  sobre ta is  conf l i tos .   
 Comunicação -  A educomunicação,  adotada como pr inc ipal  mecanismo de comunicação no
projeto ,  abr iu  espaço para a cr iação conjunta de produtos informat ivos ,  a justados de acordo
com as demandas apresentadas por  l ideranças de ter r i tór ios  impactados

 O pro jeto Potencia l izando o Protagonismo de Jovens L ideranças da Pesca Artesanal  na
Transformação de Conf l i tos  Socioambientais  no Nordeste do Bras i l ,  ou ‘Pesca & Conf l i tos
Socioambientais ' ,  nomeado internamente pela equipe,  teve o objet ivo de compreender  as
dinâmicas de conf l i tos  envolvendo casos de in just iças socioambientais  na região de estudo,
v isando pr inc ipalmente integrar  e  engajar  uma comunidade dinâmica de especia l i s tas .  
  Para at ingi r  ta l  objet ivo ,  o  pro jeto fo i  const ru ído 'à  vár ias  mãos ' ,  contanto com a colaboração
de representantes  v incu lados à movimentos socia is ,  ONGs,  academia e at iv i s tas  socioambientais .
Inúmeras conversas foram real izadas nos meses que se antecederam a escr i ta do pro jeto ,  com o
intu i to  de ident i f icar  as  poss ib i l idades e poss íve is  desaf ios  dentro de um processo v ivo ,  em que o
a interação com representantes  dos ter r i tór ios  de estudo ser ia  o fato chave para o sucesso.  
  Neste sent ido,  o  pro jeto fo i  e laborado de forma est ratégica para l idar  com poss íve is  a justes  no
decorrer  do processo.  Ta is  a justes ,  poss ive lmente recorrentes ,  dever iam ser  t ratados também
como objetos  de estudos para o entendimento de quais  ser iam modelos  de metodologias
ef ic ientes  que incent ivassem a e laboração de agendas est ratégicas para inc idência da
sociedade c iv i l  junto aos tomadores de decisão (em especia l  os  Poderes Execut ivo e Legis lat ivo)
nas instâncias  munic ipal ,  estadual  e  federal ,  oferecendo subs íd ios  para que os  membros destas
comunidades ,  impactadas por  conf l i tos ,  pudessem se capaci tar  para acompanhar  e inc id i r ,  por
meio de suas própr ias  organizações ,  sobre os  conf l i tos  [at ivos  e potencia is]  que os  impactam.

  Dentre os  a justes  de processos ,  c i tam-se os  pr inc ipais :
1 .

2.

3.

 

    O p lano de fundo da proposta fo i  anal i sar
quais  eram os conf l i tos ,  enfrentados por  essas
comunidades que l idam com um acelerado
processo de desenvolv imento em seus
ter r i tór ios .  Anal i sando-os como um processo
macro,  com reverberações micro ,  com
repercussões inc is ivas  na fa ixa que
compreende a “zona coste i ro  mar inha” .  A
abordagem escolh ida procurou est re i tar  laços
com redes e grupos que possuem uma forte
re lação com a cu l tura aquát ica,  os  des ignados
“povos das águas” ,  ou que re iv indicam para s i
essa ident idade atre lada ao cot id iano entre
ter ra e água.  

CONSTRUÇÃO DO PROJETO



OBJETIVOS DO PROJETO
   O pro jeto Pesca & Conf l i tos  Socioambientais  teve como pr inc ipal  objet ivo ,  propic iar
conexões entre redes de conhecimento no l i tora l  do Nordeste bras i le i ro  e região
Bragant ina do estado do Pará.  Para i sso ,  foram const ru ídas colet ivamente est ratégias
de mobi l ização e ação da sociedade v isando:

Sis temat izar  informações referentes  à conf l i tos  socioambientais  nas regiões
coste i ras  e d isseminá- las  at ravés da produção de conteúdos que aux i l iem
tanto as  comunidades locais  como tomadores de decisão;

Faci l i tar  a comunicação entre atores  envolv idos com a temát ica nas regiões
de abrangência do pro jeto;

Condução de at iv idades junto às  comunidades impactadas e potencia lmente
impactadas pelos  pro jetos  de inf raest rutura para energia e demais  conf l i tos
socioambientais .  

Atuação junto ao T ime de Pesquisa-Ação Just iça Socioambienta l  (Programa
HOB) ,  apoiando na e laboração de est ratégias  para seu funcionamento;

Formação de equipe executora res identes  nos estados de desenvolv imento
do pro jeto ,  para atuação tutorada por  especia l i s tas .  

E laboração de Cartograf ia Colaborat iva para mapeamento de casos de
in just iça socioambienta l  na região NE +  Região Bragant ina do Pará,
pensando-se em mecanismos para moni toramento e prevenção à potencia is
conf l i tos ;

 Cons iderando-se o cenár io  de incertezas em função da
pandemia de COVID-19 e as  especif ic idades de cada
comunidade em re lação às suas d inâmicas de tempo e de
acess ib i l idade à internet ,  fo i  constatada a necess idade de
adaptação das metodologias  prev is tas ,  que migraram,  em
sua maior  parte ,  para o ambiente v i r tua l .  
 Com esta percepção da equipe quanto à adaptação da
proposta in ic ia l ,  fo i  def in ida a atuação com um feel ing
aberto a mudanças ,  tendo-se adotado um s is tema de
processos “v ivos” ,  d inâmico e aberto a adequações.  Para
tanto,  foram real izadas reuniões per iódicas ,  contando-se
com as expert i ses  de tutores ,  membros do T ime Just iça
Socioambienta l ,  l ideranças de movimentos socia is  e
representantes  de d iversas  redes ,  para aval iar  os  passos
que dever íamos segui r .  



I .  Ser  uma ou um prof iss ional  em in íc io  de
carre i ra;

I I .  Res id i r  ou ter  atuação nos ter r i tór ios
impactados pelos  conf l i tos  socioambientais ;

I I I .  Ser  uma jovem l iderança (ou potencia l )  em seu
ter r i tór io  de atuação;

IV.  Preferencia lmente ter  e lo  com uma
univers idade;  

   Para at ingi r  os  objet ivos  prev is tos  foram contratados prof iss ionais  de
acordo com os seguintes  requis i tos :  

SELEÇÃO DA EQUIPE

A equipe contratada dever ia res id i r  e  possu i  conhecimentos sobre 3 locais
est ratégicos ,  de modo a faci l i tar  o  acompanhamento e tutor ia  de
prof iss ionais  acadêmicos ,  do tercei ro setor  e  movimentos socia is .

Fo i  se lec ionada uma bols i s ta para atuação no norte ,  t rabalhando no
estado Maranhão e sob moni tor ia  de l ideranças da Comissão Nacional
de Forta lec imento das Reservas Ext rat iv i s tas  dos Povos T radic ionais
Ext rat iv i s tas  Coste i ros  e Mar inhos (CONFREM),  que Desenvolve ,  ar t icu la
e implementa est ratégias  colet ivas  v i sando o reconhecimento e a
garant ia dos ter r i tór ios/maretór ios  ext rat iv i s tas  t radic ionais  coste i ros  e
mar inhos na d imensão socia l ,  cu l tura l ,  ambienta l  e  econômica,
garant indo os  seus meios  de v ida e produção sustentável .  

O pr inc ipal  foco de t rabalho desta
bols i s ta fo i  o  exerc íc io  de um olhar
panorâmico sobre os  conf l i tos ,  v i sando
a const rução de mater ia is  que aux i l iem
e percepção das comunidades
impactadas sobre os  mesmos,
aval iando-se poss íve is  mecanismos para
a sua prevenção.  A tutora responsável
fo i  Kát ia Barros ,  consu l tora da
CONFREM.

MARANHÃO



SELEÇÃO DA EQUIPE
CEARÁ A bols i s ta se lec ionada para atuação no

estado do Ceará teve como pr inc ipal  v iés  de
atuação o o lhar  sobre os  conf l i tos
socioambientais  re lacionados à implantação
de parques eól icos  no estado,  havendo a
tutor ia  de dos grupos de pesquisa do
laboratór io  de Cartograf ia Socia l  e
Geoprocessamento da Univers idade Federal
do Ceará (LABOCART/UFC) ,  a lém de
membros da CONFREM atuantes  na região.  O
tutor  responsável  fo i  Thomaz Xav ier ,  membro
do LABOCART/UFC.

Esta bols i s ta também fo i  responsável  pelo desenvolv imento das est ratégias
de comunicação do pro jeto ,  contando durante todo o processo,  com a
or ientação de l ideranças res identes  nos locais  de conf l i tos ,  para
elaboração est ratégica de mater ia is  acess íve is  e  funcionais .

PERNAMBUCO

O bols i s ta se lec ionado para atuação no
estado de Pernambuco,  teve como foco
pr inc ipal  de atuação as questões
re lacionadas aos conf l i tos  socioambientais
gerados por  perda de ter r i tór io  adv inda da
especulação imobi l iár ia ,  tur i smo e
at iv idades agr íco las .  O estado também é
lugar  de conf l i tos  h is tór icos  re lacionados à
implantação do Porto de Suape e sua
planta de energia termoelét r ica e ref inar ia
de petró leo.  

O bols i s ta recebeu tutor ia  de representante da Fundação Joaquim
Nabuco (FUNDAJ) ,  a  pesquisadora Beatr iz  Mesqui ta ,  especia l i s ta em
pesca artesanal .  

Os bolsistas também contaram com apoio e orientação do Time
Executivo PainelMar, membros dos times HOB, em especial Justiça

Socioambiental, Plenária de Membros PainelMar e membros das redes
costeiras e marinhas, incluindo pesquisadoras(es), lideranças de

movimentos sociais da pesca artesanal, lideranças indigenas e ativistas.



Amanda Gaspar
- Socióloga -

Alanna Carneiro
- Bióloga -

(MARANHÃO) (CEARÁ)

Bolsistas e Tutores

Paulo Melo
- Biólogo -

(PERNAMBUCO)

Beatriz
Mesquita

(PE)

Thomaz
Xavier

(CE)

Kátia
Barros

(MA)



Em todo o processo de elaboração,
implementação e execução do projeto,

foram envolvidas diretamente 57
pessoas, entre acadêmicos, l ideranças de

territórios,  movimentos sociais e
ativistas.

A maior parte destas pessoas solicitou
sigilo quanto à sua participação, pois
estas vivem em territórios impactados

por confl itos e,  por questão de
segurança, escolheram fornecer seu apoio

de forma anônima.
Em respeito a estas pessoas, que vivem

diariamente o enfrentamento de tão
difíci l  s ituação, manteremos em sigilo os
nomes do corpo técnico apoiador deste

projeto.
De todo modo, expressamos nossa

gratidão e respeito à sua dedicação,
sabedoria e determinação na luta diária

contra um sistema opressor e excludente.

Suporte Técnico



Além disso ,  o  pro jeto e laborou um  modelo de

protocolo de consulta base ,  que poderá ser  ut i l i zado
por  d iversas  comunidades t radic ionais ,  para que se jam
garant idos os  d i re i tos  prev is tos  pela convenção 169 da

OIT ,  que determina que as  comunidades tradicionais

e indígenas  tenham direito a uma consulta prévia,

l ivre e esclarecida sobre pol í t icas  e ações que
possam modif icar  seu modo de vida  e  o uso de seus

terr i tór ios.  

PRODUTOS DO PROJETO
   O pro jeto desenvolveu e implementou est ratégias  de
educomunicação ,  pr inc ipalmente vo l tadas ao tema
“ in just iças socioambientais” .  A apl icação de ta l  prát ica
deu-se at ravés da produção de mater ia is  infográf icos
que contextual izam sobre a problemática dos

principais  impactos de projetos de infraestrutura

de energia e demais si tuações de injust iças

socioambientais ,  contando,  por  exemplo ,  com a
disponib i l i zação de episódios  de Podcast  com fa las  e
protagonismo de l ideranças comunitárias  que estão
local izadas em comunidades t radic ionais  em diversos
ter r i tór ios  da  zona costeira do Nordeste ;

Também no âmbito do pro jeto e em parceria

com o t ime Just iça Socioambiental ,  do
Programa Hor izonte Oceânico Bras i le i ro  (HOB) ,
fo i  e laborado um  Manuscrito onde casos de

injust iças socioambiental ,  provocados por
diversos  fatores ,  são ev idenciados  com o

propósito  de dar  visibi l idade aos confl i tos

existentes  nas d iversas  comunidades ao longo

do l i toral  do Brasi l .  

   Todas essas ações são ampl i f icadas com um  modelo educomunicativo

de criação de conteúdo de sensibi l ização  nas  redes socia is ,  a lém da
elaboração de materiais  educativos  e  termos faci l i tadores,  disponíve is
para  compart i lhamento com as comunidades tradicionais e

tomadores de decisão .  A  f ina l idade desses mater ia is  é  auxi l iar  o
entendimento de termos técnicos e populares que se re lacionam com a
pesca artesanal  e  os  confl i tos que at ingem comunidades l i torâneas no
Bras i l .



PESCA ARTESANAL EPESCA ARTESANAL EPESCA ARTESANAL E
ECONOMIA AZULECONOMIA AZULECONOMIA AZUL



TIME PESCA E CONFLITOS
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Amanda Nascimento Gaspar
Beatriz Mesquita
Kátia Barros
Paulo Wanderley de Melo
Thomaz Xavier

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Adayse Bossolani da Guarda

ARTICULAÇÃO PROGRAMÁTICA HOB
Leopoldo Cavaleri Gerhardinger

TIME EXECUTIVO PAINELMAR
Giovanna Santini Ruta Lopes
Marcia Gabriella Martins Santana Ferreira 

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Giovanna Santini Ruta Lopes
Paulo Wanderley de Melo

PESCA ARTESANAL E
ECONOMIA AZUL

FICHA TÉCNICA

FOTOGRAFIAS 
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Território: Icaraí, Amontada - Ceará. 
Antiga vila de pescadores que vem vivênciando o
avanço do turismo, especulação imobiliária,
implementação de parques eólicos e carcinicultura.



O ICSF produziu  um re latór io  em 2021 ,
apresentando uma s íntese de um diagnóst ico
regional  para desvendar  como o d iscurso e a
prát ica da chamada 'Economia Azul '  se
desenro lam em dez países  da Amér ica Lat ina a
part i r  da perspect iva da pesca artesanal .  
A part i r  d isso ,  houve a in ic iat iva de publ icar  o
t rabalho em um Doss iê  da rev is ta
Desenvolv imento e Meio Ambiente.

O QUE É O MANUSCRITO E
COMO FOI CONSTRUÍDO?

INICÍO
A ideal ização do manuscr i to  teve in íc io  a part i r
de um estudo que fez parte parte das at iv idades
do Colet ivo Internacional  de Apoio aos
Trabalhadores da Pesca ( ICSF) .  

A equipe do Pesca&Conf l i tos  part ic ipou da e laboração de
manuscr i to  que será submet ido à rev is ta Desenvolv imento e Meio
Ambiente ,  no Doss iê  "Abordando os  impactos da economia azu l  na
pesca de pequena escala na Amér ica Lat ina" .  Membros do pro jeto
Pesca e Conf l i tos  e do Paine l  Mar  puderam contr ibu i r  com esse
trabalho já  in ic iado,  pr inc ipalmente no levantamento de dados
sobre conf l i tos  socioambientais  e  na d iscussão sobre
oportun idades para a pesca de pequena escala no contexto da
Economia azu l .

Contou também com a colaboração dos coautores :  Deborah Santos
Prado,  B ianca Gabani  Gimenez,  Lucas Mi lan i  Rodr igues ,  Ér ica S i l va
Mendonça,  Beatr iz  Mesqui ta Pedrosa Ferre i ra ,  e  Leopoldo Cavaler i
Gerhardinger



Revelando as interações entre
a pesca de pequena escala e a

Economia Azul no Brasil
Participação da equipe do Pesca&Conflitos na
elaboração de manuscrito que será submetido à
revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, no Dossiê
"Abordando os impactos da economia azul na pesca
de pequena escala na América Latina". O manuscrito
foi fruto de análise e discussão de dados sobre o
financiamento de projetos e o levantamento de
conflitos oriundos de injustiças socioambientais, no
contexto da Economia Azul no Brasil. 



Membros do projeto Pesca e Conflitos e do Painel
Mar puderam contribuir com esse trabalho já
iniciado, principalmente no levantamento de dados
sobre conflitos socioambientais e na discussão
sobre oportunidades para a pesca de pequena
escala no contexto da Economia azul.

A elaboração do manuscrito contou com a
colaboração dos coautores: Deborah Santos Prado,
Bianca Gabani Gimenez, Lucas Milani Rodrigues,
Érica Silva Mendonça, Beatriz Mesquita Pedrosa
Ferreira, e Leopoldo Cavaleri Gerhardinger.

Coautores



A idealização do manuscrito iniciou-se com um estudo
que fez parte parte das atividades do Coletivo
Internacional de Apoio aos Trabalhadores da Pesca
(ICSF). Esse coletivo produziu um relatório em 2021, 
 apresentando uma síntese de um diagnóstico regional  
para desvendar como o discurso e a prática da
chamada 'Economia Azul' se desenrolam em dez
países da América Latina a partir da perspectiva da
pesca artesanal. A partir disso, houve a iniciativa de
publicar o trabalho em um Dossiê da revista
Desenvolvimento e Meio Ambiente.

Paralelamente, o PainelMar, através do Time Justiça
Socioambiental (um dos times organizados dentro do
Programa Horizonte Oceânico Brasileiro - HOB),
realizou a produção de um Mapa Colaborativo. Nesse
material foram levantados casos de conflitos em
comunidades costeiras, oriundos de injustiças
socioambientais. O Mapa foi resultado de uma
construção coletiva envolvendo atores dos territórios,
de movimentos sociais, da sociedade civil organizada,
além de pesquisadores de instituições de diversos
estados brasileiros. 

Contexto



Além disso, os times Justiça Socioambiental e Pesca
Sustentável do HOB, apoiados pelo Instituto Linha
D'água, executaram o Projeto Revelando Injustiças
Socioambientais na Zona Costeira Brasileira. Entre
dezembro de 2020 e março de 2021, foi iniciado um
levantamento de que serviu de subsídio para a
construção de uma lista de entidades e pessoas que
atuam nos territórios costeiros no intuito de identificar
conflitos e casos de injustiças socioambientais nessas
localidades. 

Ne contexto, o projeto Pesca&Conflitos foi convidado
para unir os esforços que vinham sendo feitos pelo
PainelMar com a publicação do Dossiê. Membros do
projeto puderam contribuir se unindo ao time de
coautores que já vinha trabalhando no Relatório do
ICSF, trazendo os dados que vinham sendo
publicados pelo Time Justiça e atuando na discussão
do manuscrito quando aos desafios e oportunidades
para a pesca artesanal no contexto da Economia
Azul.

Contexto



ANÁLISE DE CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS NA PESCA
ARTESANAL NO BRASIL

Analisamos casos compilados a partir do
banco de dados de cinco plataformas:
Mapa de conflitos envolvendo injustiça
ambiental e saúde (Fiocruz); Relatório de
conflitos envolvendo a pesca artesanal
organizada pelo Conselho Pastoral de
Pescadores (CPP); Environmental Justice
Atlas (EJA); Mapa Colaborativo do Time
Justiça Socioambiental do Programa
Horizonte Oceânico Brasileiro (HOB); e
Information System on Small-scale Fisheries
(ISSF), além de dados oriundos do
Programa Horizonte Oceânico Brasileiro
(HOB).

Como foi feito

ENTREVISTA COM LIDERANÇA

Realizamos uma entrevista semiestruturada
com uma liderança nacional da pesca
artesanal, com o objetivo de compreender
sua percepção sobre as iniciativas de
Economia Azul no Brasil e sua relação com as
comunidades pesqueiras.



Principais descobertas

Desafios para a pesca artesanal na Economia
Azul

Centenas de casos de conflitos e injustiças
ambientais afetam comunidades pesqueiras ao
longo da costa. Grande parte deles está associada
às  políticas de desenvolvimento costeiro,
prioritárias para as iniciativas de Economia Azul. A
atual conjuntura política brasileira reforça ainda
mais as relações de poder entre o setor da pesca
artesanal e o setor industrial e da infraestrutura.
Observa-se um verdadeiro desmonte dos espaços
de participação da sociedade civil e controle
social que impactam diretamente a governança
oceânica.



Desenvolvimento costeiro e
ocupação do território

Recursos pesqueiros
e aquicultura

Transporte, infraestrutura
e logística

Turismo

Indústrias (geral)

Conservação e gestão de
recursos naturais

Setor público e
políticas públicas

Mineração

Matriz energética

Setores/vetores da economia azul associados a conflitos e casos de
injustiça ambiental em comunidades de pesca de pequena escala
nas regiões costeiras brasileiras (n=133).

Dados com base no relatório de conflitos socioambientais do Conselho
Pastoral dos Pescadores (CPP). Os casos foram codificados usando dados
das plataformas FIOCRUZ: Mapa de conflitos envolvendo injustiça
ambiental e saúde da Fundação Oswaldo Cruz; EJA: Atlas de Justiça
Ambiental; CPP: Conselho Pastoral dos Pescadores; ISSF: Sistema de
Informação sobre Pesca de Pequena Escala; HOB: Horizonte Oceânico
Brasileiro.

 
Desafios para a pesca artesanal
na Economia Azul



Principais descobertas
Oportunidades para a pesca artesanal
na Economia Azul

Retomar espaços de governança
inclusiva do oceanos (áreas
marinhas protegidas, planejamento
espacial marinho, gerenciamento
costeiro e licenciamento
ambiental).

Identificar oportunidades
políticas para dar visibilidade à
agenda socioambiental e
econômica da pesca artesanal,
especialmente no contexto da
Década do Oceano da ONU.

Identificar possibilidades de
investimento para o fortalecimento
da pesca de pequena escala, que
considere suas dimensões social,
econômica e ambiental.



Principais descobertas
Oportunidades para a pesca artesanal
na Economia Azul

Fortalecer o trabalho em redes
de aprendizagem por uma
agenda de economia azul
socioambiental justa,
participativa, articulando com a
academia, sociedade civil e
entidades governamentais.

Estimular o protagonismo e
empoderamento das
comunidades costeiras e suas
lideranças, com especial atenção
aos recortes de gênero e
juventude.
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MODELO DE PROTOCOLO DE CONSULTAMODELO DE PROTOCOLO DE CONSULTAMODELO DE PROTOCOLO DE CONSULTA
LIVRE, PRÉVIA E INFORMADALIVRE, PRÉVIA E INFORMADALIVRE, PRÉVIA E INFORMADA
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Financiador Apoio

FICHA TÉCNICA
MODELO DE PROCOTCOLO
DE CONSULTA

FOTOGRAFIAS 
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Território: Icaraí, Amontada - Ceará. 
Antiga vila de pescadores que vem vivênciando o
avanço do turismo, especulação imobiliária,
implementação de parques eólicos e carcinicultura.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Amanda Nascimento Gaspar
Giovanna Santini Ruta Lopes

TIME PESCA E CONFLITOS
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Amanda Nascimento Gaspar
Beatriz Mesquita
Kátia Barros
Paulo Wanderley de Melo
Thomaz Xavier

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Adayse Bossolani da Guarda

ARTICULAÇÃO PROGRAMÁTICA HOB
Leopoldo Cavaleri Gerhardinger

TIME EXECUTIVO PAINELMAR
Giovanna Santini Ruta Lopes
Marcia Gabriella Martins Santana Ferreira 



O QUE É UM PROTOCOLO
DE CONSULTA?

CONSTRUÇÃO DO
MODELO DE PROTOCOLO

 O protocolo de consu l ta prév ia se t rata de um di re i to  assegurado na
Convenção 169 pela Organização Internacional  do Trabalho -  OIT .  A lém
dessa convenção o d i re i to  à consu l ta também consta nas Di ret r izes  Para
Pesca em Pequena Escala.  
 Por que o protocolo de consulta é importante?  Porque é por  meio dele
que os  Povos e Comunidades Tradic ionais  textual izam a manei ra como
desejam ser  consu l tados e sobre as  decisões admin is t rat ivas  e legis lat ivas
que venham a interfer i r  em seu ter r i tór io/maretório .  Ass im o protocolo
formaliza as formas de decidir ,  uma vez que contempla a d ivers idade
das representações do grupo,  a lém de efetivar  o  exercício democrático
assegurado em um processo de consu l ta.  

 O modelo de protocolo proposto procurou identif icar  lacunas no
processo de consulta prévia junto aos povos e comunidades
tradicionais ,  ao mesmo tempo em que atual izou em sua const rução a
abordagem em rede,  co laborat iva entre pesquisadores e l ideranças dos
ter r i tór ios .  
 Const ru ído em quatro etapas ,  a  pr imei ra delas  contou com um
levantamento documental  sobre os  inst rumentos jur íd icos que t ratam de
consu l tas  prév ias .  Em seguida,  fo i  real izado junto ao T ime Just iça
Socioambienta l  e  tutores ,  a  rev isão de uma pr imei ra versão do documento.
A tercei ra etapa concentrou esforços na real ização de entrev is tas ,  com o
objet ivo de ouvir  as l ideranças nos terr i tór ios  e  ident i f icar  poss íve is
lacunas na forma como as consu l tas  acontecem. A part i r  dessa escuta,
foram elaboradas sugestões para um processo de consu l ta prév ia a ser
protagonizado pelos sujeitos nos terr i tór ios.



O MODELO DE PROTOCOLO
DE CONSULTA

COMO UTILIZAR O MODELO DE
PROTOCOLO NO SEU

TERRITÓRIO

 O modelo do protocolo formatado conta com a apresentação de mater ia is
or ientadores re lacionados à cu l tura aquát ica em s i tuação de conf l i tos
socioambientais ,  sendo estes  referências  no tema.  
 O que é proposto:  O pro jeto Pesca e Conf l i tos  apresenta um compi lado de
informações sobre consu l ta prév ia ,  com especia l  v iés  na pesca artesanal .  Não se
pretende que este protocolo se ja um modelo gera l ,  mas um orientador ,  a  part i r  do
qual  cada comunidade poderá ident i f icar  e  aval iar  em seu ter r i tór io  quais  são os
conhecimentos necessários para acolher  suas próprias demandas,  ass im
art iculando ações de incidência local  e  sendo elas mesmas as protagonistas
deste processo .  
 Espera-se que este modelo possa contr ibu i r  com a const rução de estratégias
elaboradas pela própria comunidade ,    aval iando-se as  inst ruções descr i tas  no
documento e v iabi l idade de apl icação destas ,  uma vez que cada ter r i tór io  l ida com
si tuações específ icas .

 A part i r  do modelo proposto ,  é  poss íve l  reuni r  ideias para a elaboração de
modelos próprios,    autônomos e adaptáveis  para cada real idade,  pois
este é uma base  adaptável ,  e capaz de gerar  novos documentos a part i r  do
diá logo com os ter r i tór ios .  Cabe a cada grupo adaptá- lo ,  e  atual izá- lo  a
part i r  de suas necess idades.  
 O documento apresenta inst ruções para organização de reuniões ,  of ic inas ,  
 est ratégias  para forta lec imento da ident idade local ,  dentre outras
poss ib i l idades.  
 Após f ina l izado o  Protocolo de Consulta elaborado pelo próprio grupo ,
este deverá ser  reconhecido e ut i l i zado como um documento base  para as
ações a serem real izadas na região,  por  exemplo,  na insta lação de um
empreendimento.



COMO ELABORAR UM
PROTOCOLO DE
CONSULTA EM UM
CONTEXTO DE CONFLITO
SOCIOAMBIENTAL?

 PROGRAME JUNTO A SUA REDE E/
OU COMUNIDADE A ELABORAÇÃO
DE UM PROTOCOLO DE CONSULTA
PRÉVIA



FASE 2: REUNIÕES
Essas reuniões internas são para definir as
prioridades e critérios fundamentais para a
realização do protocolo de consulta, aqui
cada grupo seleciona o que considera
IMPORTANTE ter no protocolo de consulta.

AO IDENTIFICAR O CONFLITO
SOCIOAMBIENTAL NO TERRITÓRIO,
SEM CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E
INFORMADA, O QUE FAZER?

FASE 1:
MOBILIZAÇÃO NO TERRITÓRIO
Depois de identificar o conflito o grupo se
mobiliza, procura parceiros locais,
Universidades, associações, sidicatos, colônias,
lideranças e as suas instituições
representativas no território.



FASE 3:
OFICINAS
Essa etapa busca fornecer ao grupo
conhecimento sobre os direitos e deveres deles
para o exercício da cidadania, por meio de
oficinas sobre defesa de direitos e convenção
169 (oit, realização de mapeamentos,
cartogtrafias) 

FASE 4: 
ASSEMBLÉIA GERAL
Estabelecidos os critérios do grupo sobre
como deve ser realizada a consulta é
realizada uma assembléia geral para
aprovação do protocolo para o grupo.

FASE 5:
DIVULGAÇÃO DO PROTOCOLO
Aprovado em assembléia, o protocolo deve ser
divulgado de forma ampla em setores
governamentais, mídias sociais para  maior
visibilidade. No caso de um conflito
socioambiental também pode ser
encaminda ao Ministério Público uma
denúncia. 



MAS, SE JÁ
EXISTE UM
CONFLITO NO
TERRITÓRIO...

O QUE
FAZER?



Mobilizar o território:
I: IDENTIFIQUE O CONFLITO, EX: 
 INDÚSTRIA E EMPREENDIMENTOS
QUE CAUSAM DANOS SOCIAIS E
AMBIENTAIS NO TERRITÓRIO.
Quando o empreendimento chega e se instala
sem ouvir as pessoas que moram no teritório e
causam conflitos socioambentais é preciso
mobilizar a comunidade,

MOBILIZE PESSOAS,
PARCERIAS:
Depois de identificar o conflito é preciso
procurar as organizações representativas para
somar forças: associações, colonias, sindicatos,
universidades, ONGs e etc.

PROPONHA REUNIÕES E
OFICINAS FORMATIVAS: 
Além de identificar o conflito é preciso saber
sobre o direito a consulta prévia garantido pela
Convenção 169. Além de fortalecimento da
identidade no território é preciso levantar dados
sobre uso e ocupação local, Universidades,
secretarias governamentais, ONGs e outros
parceiros podem ajudar. 



APROVAÇÃO DO PROTOCOLO
Com a ampla participação nas etapas
anteriores é importante que o protocolo de
consulta seja aprovado no território, ele irá
guiar o plano de consulta e a maneira como o
grupo deseja ser consultado.

DIVULGAÇÃO DO PROTOCOLO
É IMPORTANTE que o protocolo seja
amplamete divulgado, para que outras
pessoas não digam que não sabiam. A
divulgação em mídias sociais em secretarias
do governo e outras fontes valida a forma que
o grupo deseja tomar suas decisões. 

Exemplos:
CONVOQUE UMA ASSEMBLÉIA
GERAL
A etapa de oficinas pode demorar, cada grupo
tem um tempo para escolher os critérios que
consideram importantes. A ASSEMBLÉIA GERAL
reúne todas as informações relevantes
levantadas pelo grupo 



O PROTOCOLO DE 
CONSULTA E A GARANTIA

DE DIREITOS 

O que é um
protocolo de
consulta? 

É uma forma de consulta
garantida pela convenção
169, nela povos indígens e
comunidades tradicionais 

 tem o direito de consulta de
forma LIVRE, PRÉVIA e

INFORMADA.

Povos e comunidades
tradicionais 
têm o direito de serem
consultados mediante suas
instituições representativas
sobre decisões no território.

Me conta
mais...



V O C Ê  C O N H E C E  A  P O L Í T I C A
N A C I O N A L  D E  D E S E N V O L V I M E N T O
S U S T E N T Á V E L  D E  P O V O S  E
C O M U N I D A D E S  T R A D I C I O N A I S ?

DECRETO
6.040/07 



A POLÍTICA NACIONAL DE
DESENVLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS
POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS DESCREVE:

Decreto 6.040/07 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos
culturalmente diferenciados e que se reconhecem
como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários
a reprodução cultural, social e econômica dos povos
e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de
forma permanente ou temporária, observado, no que
diz respeito aos povos indígenas e quilombolas,
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da
Constituição e 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e demais
regulamentações.



O que é?

Protocolo de Consulta

O protocolo é um
 mecanismo de

consulta l ivre,  prévia
e informada.



Artigo  6° 
1.  Ao  aplicar  as  disposições  da  presente 
 Convenção,  os  governos  deverão: 
 a)  consultar os  povos  interessados, mediante 
 procedimentos  apropriados  e,  particularmente, 
 através  de  suas instituições  representativas,  cada
vez  que  sejam previstas  medidas  legislativas  ou 
 administrativas  suscetíveis  de afetá-Ios  diretamente;  
b)  estabelecer  os  meios  através  dos  quais  os  povos  
interessados  possam  participar  livremente,  pelo 
 menos  na  mesma medida  que  outros  setores  da 
 população  e  em  todos  os  níveis, na  adoção  de 
 decisões  em  instituições  efetivas  ou organismos 
 administrativos  e  de  outra  natureza responsáveis 
 pelas  políticas  e programas  que  lhes  sejam 
 concernentes;  
c)  estabelecer  os  meios  para o pleno
desenvolvimento das  instituições  e  iniciativas  dos 
 povos  e,  nos  casos  apropriados, fornecer  os 
 recursos  necessários  para  esse  fim. 
 2.  As  consultas  realizadas  na  aplicação  desta
Convenção  deverão ser efetuadas  com  boa  fé  e  de  
maneira  apropriada  às circunstâncias,  com  o objetivo
de  se  chegar  a  um  acordo e  conseguir o
consentimento acerca  das  medidas  propostas.

CONVENÇÃO 169 E O DIREITO A
CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E

INFORMADA



I. Os povos interessados deverão ter o direito de
escolher suas, próprias prioridades no que diz respeito
ao processo de desenvolvimento, na medida em que
ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-
estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou
utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida
do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico,
social e cultural. Além disso, esses povos deverão
participar da formulação, aplicação e avaliação dos
planos e programas de desenvolvimento nacional e
regional suscetíveis de afetá-Ios diretamente. 

ARTIGO 7º

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e
do nível de saúde e educação dos povos interessados,
com a sua participação e cooperação, deverá ser
prioritária nos planos de desenvolvimento econômico
global das regiões onde eles moram. Os projetos
especiais de desenvolvimento para essas regiões
também deverão ser elaborados de forma a
promoverem essa melhoria. 



3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for
possível, sejam efetuados estudos junto aos povos
interessados com o objetivo de se avaliar a incidência
social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente
que as atividades de desenvolvimento, previstas,
possam ter sobre esses povos. Os resultados desses
estudos deverão ser considerados como critérios
fundamentais para a execução das atividades
mencionadas. 

ARTIGO 7º

4. Os governos deverão adotar medidas em
cooperação com os povos interessados para proteger
e preservar o meio ambiente dos territórios que eles
habitam. 



DIRETRIZES PARA
A PESCA EM
PEQUENA ESCALA
E O DIREITO À
CONSULTA.

 VEM CONFERIR!



O QUE AS DIRETRIZES
PARA A PESCA EM
PEQUENA ESCALA, DIZEM?
5.5 Os Estados deveriam reconhecer o papel
das comunidades de pescadores de pequena
escala e dos povos indígenas em matéria de
restauração, preservação, proteção e gestão
conjunta dos ecossistemas aquáticos e
costeiros locais. [...]

5.10 Os Estados e outras partes, antes de
implementarem projetos de desenvolvimento
em grande escala que podem afetar as
comunidades de pescadores de pequena,
deveriam considerar os impactos sociais,
econômicos e ambientais através de estudos
de impacto, e deveriam realizar consultas
efetivas e significativas com essas
comunidades, em conformidade com a
legislação nacional. [...]



CONTINUAÇÃO...
6. Consulta e participação: garantir a
participação ativa, l ivre, eficaz, significativa
e informada das comunidades de pescadores
de pequena escala, incluindo a participação
dos povos indígenas, e levando em
consideração a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas,
em todo o processo de tomada de decisões
relativas aos recursos pesqueiros e as áreas
em que opera a pesca de pequena escala,
bem como as terras adjacentes, e tendo em
conta os desequil íbrios de poder existentes
entre as diferentes partes. Isto deve incluir
informação e apoio daqueles que poderiam
ser afetados pelas decisões, antes da sua
adoção, e resposta às suas contribuições. (p.
03).



CONTINUAÇÃO...
6.18 Tendo em consideração as Diretrizes
Voluntárias sobre a Governança Responsável
da Posse da Terra, dos Recursos Pesqueiros e
dos Recursos Florestais no Contexto da
Segurança Alimentar Nacional, em particular
a Secção 254, todas as partes deveriam
proteger os direitos humanos e a dignidade
dos interessados na pesca de pequena
escala em situações de conflito armado nos
termos do direito internacional humanitário,
para a manutenção dos seus meios de
subsistência tradicionais, para o acesso a
zonas de pesca consuetudinárias e para
preservar a sua cultura e modo de vida.
Deveria ser facil itada a sua participação
efetiva na tomada de decisões (p. 10)



 PROTOCOLO DE
CONSULTA É UM

DIREITO?
SIM! E É ASSEGURADO NOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:

1989  -  A  Convenção 169  da
Organ ização In te rnc iona l  do
T raba lho  (O IT )

2012  -   As  D i re t r i zes
Vo luntá r ias  para  Garant i r  a
Pesca  de  Pequena Esca la
Sus tentáve l  no  Contex to  da
Segurança A l imentar  e  da
Er rad icação da  Pobreza .  



PROTOCOLO DE CONSULTA E
AUDIÊNCIA PÚBLICA SÃO A

MESMA COISA?

São específicos, cada grupo cria o
seu modelo mostrando ao Estado a
forma como o processo de consulta

deve acontecer. Os protocolos
explicam o "passo a passo" antes de

qualquer decisão sobre políticas
(legislativas e administrativa) assim
como de projetos que possam a vir

afetar os territórios;

NÃO! 

 São abertas a toda a sociedade
e acontecem quando decisões

políticas sobre o projeto já foram
tomadas

Audiências públicas:

Já os
protocolos de

consulta:



Especulação
imobiliária 

Eólicas 

 
Conflitos Socioambientais 

Petróleo 

Barragens e
Hidroelétricas

Construção de
portos e indústria
naval

4, 38 %  

Esses conflitos envolvem empereendimentos, causam danos
sociais e ambientais além de modificar o acesso e a relação
com as atividades tradicionais e de bem viver.

Restrição de acesso 
(ao território)

4, 38% - Barragem
4, 38% - Hidroelétricas

11,7%

5,3%
4, 61% 

8, 29% 

Dados com base no relatório de conflitos socioambientais
do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP).

2, 76 %  

Mineração



A segunda edição do Relatório dos
Conflitos Socioambientais e Violações
de Direitos Humanos em Comunidades

Tradicionais Pesqueiras no Brasil ,
lançado em junho de 2021, registra

dados de 434 conflitos vivenciados por
comunidades pesqueiras em 14 estados

do Brasil. Os dados foram levantados nos
anos de 2018 e 2019."

O  C O N S E L H O
P A S T O R A L  D O S

P E S C A D O R E S  -  C P P

De acordo com
 o site do CPP:

O CPP disponibilizou o
relatório para
download no site: 

Relatório CPP

http://www.cppnacional.org.br/sites/default/files/publicacoes/Relat%C3%B3rio%20de%20Conflitos%20Socioambientais%20em%20Comunidades%20Pesqueiras%20-%202021.pdf
http://www.cppnacional.org.br/sites/default/files/publicacoes/Relat%C3%B3rio%20de%20Conflitos%20Socioambientais%20em%20Comunidades%20Pesqueiras%20-%202021.pdf


MAPEAR
 A 

IDENTIDADE
CULTURAL

 É UM PASSO



Quem
 somos?

Quem no
território deve

ser
consultado?

1
2

Quem são os atores
chaves que tomam
as decisões e como

eles fazem isso?

3



Quando (tempo) e
onde (no território) a

consulta deve ser
realizada?

Em que tempos
(por vezes os

calendários de pesca,
agricultura, a consulta

deve respeitar esse
tempo) devemos ser

consultados? 

4

5



Quem pode
participar dessa

consulta?

Quais os lugares(onde
a comunidade, rede se

sente confortável a
estar para que a

consulta aconteça)
onde deve acontecer a

consulta? 

7

6



Segurança 
pública ou
privada?

Autorizam ou
não o uso de

imagem?

9

8

Reunião de
planejamento
para fazer a

consulta?

10



Como deve ser
feita a reunião

de decisão e
acordo?

11

Quanto tempo de
organização a

comunidade tem
para dar

encaminhamentos?

12



Diretrizes Voluntárias para Garantir a Pesca de Pequena
Escala Sustentável no Contexto da Segurança Alimentar
e da Erradicação da Pobreza. Roma, 2017. Conferir o
site<<http://www.fao.org/3/i4356pt/I4356PT.pdf>> 

Política Nacional de Desenvolvimento de Povos e
Comunidades Tradicionais - PNPCT decreto 6.040 (2007).
Conferir o site <<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6040.htm 

SATIZÁBAL, et al. (2021). Ethical considerations for
research on small-scale fisheries and blue crimes. Fish
and Fisheries, 00, 1–7. https://doi.org/10.1111/faf.12590 
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COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO



FOTOGRAFIAS 
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Território: Icaraí, Amontada - Ceará. 
Antiga vila de pescadores que vem vivênciando o
avanço do turismo, especulação imobiliária,
implementação de parques eólicos e carcinicultura.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Giovanna Santini Ruta Lopes

FICHA TÉCNICA
COMUNICAÇÃO
TIME PESCA E CONFLITOS
Alanna Cristina Araujo Loiola Carneiro
Amanda Nascimento Gaspar
Beatriz Mesquita
Kátia Barros
Paulo Wanderley de Melo
Thomaz Xavier

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Adayse Bossolani da Guarda

ARTICULAÇÃO PROGRAMÁTICA HOB
Leopoldo Cavaleri Gerhardinger

TIME EXECUTIVO PAINELMAR
Giovanna Santini Ruta Lopes
Marcia Gabriella Martins Santana Ferreira 



A COMUNICAÇÃO DO
PROJETO

PRODUTOS DA
COMUNICAÇÃO

 As  campanhas educomunicat ivas  do pro jeto Pesca & Conf l i tos
Socioambientais  foram elaboradas e d ivu lgadas nas redes socia is .  A
divu lgação dos mater ia is  educomunicat ivos  deu-se com mecanismos de
amplo acesso e descentra l ização dos ambientes  mid iát icos .  Dessa
forma,  a equipe aval iou o acesso das comunidades e povos
t radic ionais  aos meios  de mídias  socia is .

 Após aval iação da equipe,  conclu iu-se que a pr inc ipal  fer ramenta a
ser  ut i l i zada para comunicação com as comunidades e povos
t radic ionais  ser iam o whatsapp,  instagram e s i te .  Ta l  recurso faci l i tar ia
o acesso dessas populações aos informat ivos  do pro jeto.  A lém disso ,
foram elaborados métodos repl icáveis  e  que permit i ssem um
compart i lhamento em massa entre as  comunidades.

 Os cards educomunicat ivos  apresentaram concei tos  faci l i tadores  que
auxi l iassem a ident i f icação de conf l i tos  e potencia is  conf l i tos
socioambientais  enfrentados pelas  comunidades e povos t radic ionais
no l i tora l  do Bras i l .  Semanalmente foram publ icados cards abordando
os pr inc ipais  agentes causadores de conf l i tos  socioambientais  ou a
divu lgação de dados ,  nov idades c ient i f icas e gráf icos que t rouxessem
o panorama de in just iças socioambientais  em regiões coste i ras  do
Bras i l .
O Podcast  Pesca & Conf l i tos  Socioambientais  fo i  produz ido pela
equipe do Paine lMar  junto a colaboração de l ideranças comuni tár ias
de ter r i tór ios  pesquei ros  do Nordeste do Bras i l .  Esse produto fo i
pensado cuidadosamente para inc lu i r  ter r i tór ios ,  gêneros  e et in ias .



Identidade Visual

"Esta é uma história de pescadores (pescadoras). É uma história de homens
(mulheres) do mar. Para o pescador, o mar é uma sedução. Para o pescador, o mar

é também a luta pela vida. Cada um deles carrega uma história no peito. Uma
história do seu amor na terra que pode ser tão grande pelo seu amor pelo mar. Mas

o pescador quando é chamado pelo sol, ele vai. Vai para o mar, para o peixe. E
todas as manhãs, vai cantando um canto de fé onde louva a sua jangada, o seu

mar, o seu trabalho. Onde louva também uma eterna esperança de que um peixe
bom possa trazer, se deus quiser."

Propostas anteriores

A embarcação a vela foi
escolhida como elemento
bandeira do Projeto. Esse
elemento relembra a
pesca artesanal no Brasil
e aponta as dificuldades
enfrentadas por muitos
pescadores que não
contam com
embarcações
motorizadas e sistemas 
 tecnológicos avançados.

As ondas representam o
ecossistema marinho e os
serviços ecossistêmicos
prestado pelo oceano
para a soberania
alimentar.

Relembra o ciclo natural. Apontando
dessa forma, o ciclo do extrativismo
que está envolto no conceito de
extração para a sobrevivência e
regeneração dos recursos naturais.

Ondas

Embarcação 
a vela

Coloração
Círculo

Dorival Caymmi - História de Pescadores



INTRODUÇÃO

A Educomunicação Socioambiental consiste em ações
que, por meio da comunicação, objetivam a
transformação social em prol da conservação e
utilização sustentável dos recursos naturais. Tais ações
são caracterizadas por promoverem ecossistemas
comunicativos e movimentos em rede que buscam
engajar os sujeitos nos diálogos promovidos entre
diversos setores sociais que se relacionam com o meio
ambiente.

Texto: Márcia Gabriella

EDUCOMUNICAÇÃO

Acesso ao site do projeto

https://painelmar.com.br/pescaconflitos/


COMUNICANDO
EM REDE



Nesse sentido, são exemplos de ações educomunicativas a
alfabetização midiática de comunidades tradicionais e povos
indígenas para a autonomia na produção de informações,
notícias, peças audiovisuais documentais, rádios, etc;
metodologias de pesquisa científica que desenvolvam projetos
com a comunidade e não sobre a comunidade; projetos que
incentivam a presença de agentes sociais da comunidade no
gerenciamento de territórios extrativistas, e na participação
política, como de pequenos produtores, pescadores,
marisqueiras etc; projetos que enaltecem a importância da arte,
do artesanato, festas tradicionais e de outras manifestações
culturais que expressam a identidade das comunidades.

Protagonismo e Autonomia

Dessa forma, são replicados espaços de diálogo entre
movimentos socioambientais, extrativistas, educadores
ambientais, industrialistas, comerciantes, pesquisadores,
parlamentares e outros setores da sociedade, adotando
estratégias comunicativas de inclusão da opinião pública
no diálogo; e mesmo, a difusão científica acerca do
conhecimento produzido sobre o meio ambiente que
utiliza de formas acessíveis de comunicação e de
diferentes linguagens midiática

Incidência de Povos e Comunidades Tradicionais

Educomunicação Socioambiental
A Educomunicação Socioambiental também pode ser notada em projetos

que objetivam o empoderamento de culturas que tradicionalmente
promovem uma exploração sustentável dos recursos naturais e são

historicamente desvalorizadas em detrimento do crescimento de
modelos industriais de extração e de uma postura colonizadora do setor

científico, que invisibilizam, inferiorizam e limitam a vitalidade de tais
culturas.

Comunicando
na rede
Texto: Márcia Gabriella

Pesca & Conflitos Socioambientais



Comunicando
em rede
Durante o projeto Pesca & Confl itos Socioambientais campanhas
educomunicativas foram elaboradas e divulgadas nas redes sociais.  O
foco dos materiais educomunicativos deu-se com mecanismos de amplo
acesso e descentral ização dos ambientes midiáticos. Dessa forma, a
equipe aval iou o acesso das comunidades e povos tradicionais aos
meios de mídias sociais e concluiu que ferramentas como whatsapp,
instagram e site faci l i tariam o acesso dessas populações aos
informativos do projeto. Além disso, pensou-se em métodos repl icáveis e
que permit issem um comparti lhamento em massa entre as comunidades
 
Tais ações toraram-se uma "bola de neve" onde por meio de seus
aplicativos de mensagem o material fosse comparti lhado entre os
grupos comunitários e entre as populações locais.  Assim, os cards
comunicativos pudessem trazer conceitos faci l i tadores e que
auxi l iassem a identif icação de confl itos e potenciais confl itos
socioambientais enfrentados pelas comunidades e povos tradicionais no
l itoral do Brasi l .

Semanalmente as publicações que abordavam os principais agentes
causadores de confl itos socioambientais como: Obras de infraestrutura
de energia; monocultura, carcinicultura; especulação imobil iár ia e sobre
o uso e ocupação de terr itór ios pesqueiros foram produzidas. Também
foi foco a divulgação de dados, novidades cientif icas e gráficos que
trouxessem o panorama de injust iças socioambientais em regiões
costeiras do Brasi l .

Projeto Pesca & Confl itos Socioambientais



Alcance: 

10.304
Contas

Comparti lhamentos:

191

ClClClique Aquiique Aquiique Aqui   

Comunicando
em rede

Projeto Pesca & Confl itos Socioambientais

Instagram

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oCLfNsrrwjCBW2LpZjJdIyKnKbIUBt2u
https://drive.google.com/drive/folders/1-JX2rI1lXgIcu0JPTpQ_eiCfJ6NcVKG9
https://drive.google.com/drive/folders/1-JX2rI1lXgIcu0JPTpQ_eiCfJ6NcVKG9


PESCA &
CONFLITOS
SOCIOAMBIENTAIS

PODCAST



O Podcast Pesca & Conflitos Socioambientais foi produzido
pela equipe do PainelMar junto a colaboração de lideranças
comunitárias de territórios pesqueiros do Nordeste do Brasil. O
intuito do programa foi dar visibilidade e protagonismo de
comunidades e povos tradicionais que enfrentam diariamente
injustiças socioambientais. Além disso, o podcast permitiu com
que a percepção das comunidades frente as dificuldades
enfrentadas e as alternativas para a gestão dos conflitos.
Esse produto foi pensado cuidadosamente para incluir
territórios, gêneros e etinias. 

OUÇA AQUIOUÇA AQUIOUÇA AQUI

PODCASTPODCASTPODCAST

Foto: Alanna Loiola Carneiro - Curral de pesca da vó Edílva Carneiro - Icaraí de Amontada - CE

https://painelmar.com.br/2021/10/05/podcast-pesca-conflitos/


Foto: Alanna Loiola Carneiro - Curral de pesca da vó Edílva Carneiro - Icaraí de Amontada - CE

PODCASTPODCASTPODCAST

Durante a produção dos podcasts do Projeto Pesca & Conflitos
Socioambientais uma nova metodologia foi adaptada para a
coleta dos áudios e validação das informações. Dessa forma, a
equipe teve a preocupação de utilizar ferramentas acessíveis
como o aplicativo de WhatsApp, que fornece amplo acesso as
comunidades e povos tradicionais e facilita a comunicação entre
a equipe e os entrevistados.  

Perguntas
enviadas 

por Whatsapp

Tempo para
elaboração das

respostas

Envio dos
audios do

entrevistado(a) 

Recebimento dos
áudios e 

edição do podcast

 Envio para
Aprovação do
Entrevistado(a)

 Compartilhamento
 no Whatsapp



PODCASTPODCASTPODCAST

Mateus Castro  
Indígena Tremembé da Barra
de Mundaú CE 

Josenilde Fonseca - "Mocinha" 
Reserva Extrativista de Cururupu
MA 

Melka Barros 
Teia dos povos - CE 

Episódio:
"Uso e ocupação dos territórios da zona
costeira do nordeste."

Episódio: 
"Identificando injustiças socioambientais"

Episódio:
"Mobilização e ação."
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João Santana - João Barba
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FUNDAJ 

Kátia
Barros

CONFREM 

"Alternativas participativas para gestão e
governança"

Thomaz
Xavier

LABOCART

Episódio:
"Território, cultura e bem-viver"



A elaboração de um guia de perguntas frequêntes foi pensado para
emponderar as comunidades e povos tradicionais da zona costeira
com coceitos e como eles se relacionam com os conflitos
socioambientais. O produto também foi pensado para tornar possível
um maior entendimento pelos tomadores de decisão e
empreendedores sobre as dinâmicas próprias de povos e comunidades
tradicionais e como esses grrupos estabelecem seu próprio
ordenamento e gestão de seus territórios ou maretórios.
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Elementos ou problemas que
relacionam mecanismos ou relações
sociais e ambientais de forma direta
ou indireta. Além disso, o termo
evidencia o papel da sociedade
como agente relevante na atuação
e nas problemáticas ambientais
atuais. 

É uma tensão causada pela disputa de poder e de
recursos ambientais nos territórios. Uma das
características é a perda de acesso das
comunidades às suas áreas tradicionais, naturais, de
pesca, cultivo das roças, e de bem viver. Algumas
vezes esses conflitos são agravados com a restrição
de acesso ao território, ou a remoção das
comunidades.  Pode acontecer também, a
contaminação de rios, lagos, mares e desmatamento
de áreas coletivas e de uso comum no território. 

O que chamamos de conflito
socioambiental?

Pesca em embarcações de médio e pequeno porte como: bianas, botes, canoas a remo, a
pano como jangadas, bastardas, canoas pequenas, feitas de forma tradicional por
construtores dos territórios, especialistas nesse saber fazer. Praticada em regime familiar e
coletivo, envolve características que acompanham o modo de vida desses grupos. Realizada
em baías, nos canais, igarapés, poços, e também no oceano. A pesca, e o modo de pescar
está relacionado com o modo de viver das comunidades de forma a conservar por meio do uso
sustentável.

O que chamamos de
socioambiental?

O que chamamos de pescaartesanal ou de pequena escala? 

Modelo de obtenção de pescados
(recursos pesqueiros) com a utilização
de embarcações de médio e grande
porte. Frequentemente dispõem de
mecanismos tecnológicos como
sondas, gps e outros equipamentos
que facilitam a captura pesqueira. 

É o modelo de pescaria que relaciona atividade de
lazer e turismo para a obtenção de pescados
(recursos pesqueiros) que não são voltados para a
produção e comercialização de pescados

O que chamamos de pesca
esportiva/amadora?

O que chamamos de
pesca industrial?
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É a exploração do vento, enquanto recurso
natural para a produção de energia do
movimento cinética dos aerogeradores para
a produção de energia elétrica. 

O que é energia
eólica?

Coloca em risco territórios e comunidades tradicionais em situação de perda de território (por
terem o acesso à região bloqueado) e mudanças na disponibilidade de recursos, além de
situações de subemprego.

O que chamamos
de maretório?

Como a energia eólica podecausar conflitos socioambientais?

A carcinicultura pode atingir grandes áreas para a produção de camarão, as quais demandam
grande quantidade de recursos naturais como água. Assim, no Nordeste do Brasil a atividade
tem causado impacto ambiental, resultando em degradação de grandes espaços de mangues
e áreas protegidas que foram cedidas ilegalmente a produtores.

 Os conflitos socioambientais
e a carcinicultura 

Modelo de produção de
camarão em viveiros. 

O que
chamamos de
carcinicultura?

Modelo econômico baseado na exploração
de recursos naturais marinhos. Normalmente
o termo é usado em esferas
“internacionais”. Pode incluir uma ampla
gama de setores econômicos, desde a
pesca mais convencional, aquicultura,
transporte marítimo, turismo costeiro e
marítimo, ou outros usos tradicionais. Há
também espaços mais emergentes, como
investimentos em energia marinha e
oceanica, serviços do ecossistema marinho
(ou seja, carbono azul ), mineração do
fundo do mar e bioprospecção.

Território onde atividades e relações são
construídas mediante práticas culturais,
ecológicas, econômicas, ritualísticas no
ambiente marinho e oceânico. Dessa forma,
não é possível delimitar fronteiras fixas, pois é
uma região caracterizada pelo fluxo, uso
contínuo e coletivo da região marinha e
oceânica. Espaço no qual as
comunidades/populações tradicionais
ocupam, se relacionam, extraem recursos
para a base alimentar e econômica. O
ambiente também pode ser caracterizado
pela presença de manguezal, ecossistema
resiliente as marés e a salinidade. O termo
também é uma conquista dos povos e
comunidades em classificar e descrever
aspectos específicos do modo de vida em
seus territórios. 

O que chamamos de
economia azul?

https://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquaculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_carbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Seabed_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioprospecting
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Quando há uma acentuada prática de
acúmulo de imóveis em uma região, há
grande risco de perda de áreas verdes,
fragmentação ecossistêmica e expulsão
de comunidades historicamente
estabelecidas. Além disso, há exclusão
da participação da população local no
partilhamento das riquezas quando o
preço dos imóveis aumenta
exorbitantemente. Sustenta-se em
valores superficiais e gera um mercado
consumidor insuficiente para adquirir
tantos imóveis a um preço alto.

Local que pode ser público ou privado e
detém de armazéns ou pátios para
estocagem da carga, acessos ferroviário
e rodoviário.

O que é um terminal
portuário?

Com a construção e implementação podem ter
acessos bloqueados, disputa por espaço e
acesso, conflitos na destinação da preservação
para as áreas pretendidas para implantação de
terminais, como aquelas em que há áreas de
manguezais. Além disso, há riscos de alteração
da qualidade da água, poluição do ar por
emissão de gases e partículas sólidas,
perturbações diversas pelo trânsito de veículos
pesados em ambientes urbanos. Há também o
risco de geração de odores e ruídos, alteração da
paisagem, modificação das linhas de costa,
geração de ruídos em ambientes urbanos,
distúrbios na fauna e flora, interação com outras
atividades (pesca, turismo, aquicultura,
recreação), atração de vetores de doenças
(ratos, pombos), introdução de espécies exóticas,
entre outros.

Agricultura marcada pela
utilização de mão de obra
familiar, não assalariada e não
capitalista. Dessa forma, a
execução da atividade para
subsistência e autoconsumo
cumprem papel relevante no
modelo de produção animal e
vegetal.

O que chamamos de
agricultura camponesa?

Qual a relação de portos e
conflitos socioambientais? 

Produção em larga escala com
única variedade agrícola. Essa
técnica consiste na exploração do
solo e dos recursos naturais na
substituição da cobertura vegetal
original. Geralmente  promove a
transição de várias espécies de
árvores e itens agrícolas por uma
única espécie. É uma prática
danosa ao solo. É favorecida pela
utilização de máquinas e insumos
químicos (agrotóxicos), buscando
maiores ganhos em produtividade.

O que chamamos

de Monocultura?

Exploração de bens
e estocagem de
imóveis com
expectativa de
obtenção de maior
lucro futuro com a
elevação do preço
de imóveis.

O que chamamos de
especulação
imobiliária? 

Qual a relação de especulação

imobiliária e conflitos
socioambientais?
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A produção em larga escala de um único bem
agrícola utiliza a exploração do solo e de
recursos naturais com água. Dessa forma,
fragmentam a vegetação original e causam
comprometimento à biodiversidade, já que esse
modelo de produção simplifica o sistema
produtivo. Depende da utilização de grande
quantidade de energia e dependente de recursos
naturais finitos. A monocultura diminui a riqueza
de animais e plantas do lugar, torna a paisagem
homogênea com o plantio de uma cultura
agrícola, contamina a água e o solo com
agrotóxicos, provoca desigualdade no plantio.

A mudança brusca nos territórios para a
implementação da monocultura de
eucalipto no Brasil provocou alteração
na estrutura social regional. Muitas
vezes o cultivo desse item está atrelado
a exploração do trabalho local, que
anteriormente era local, livre e
autônomo. Além disso, causa
desigualdade na realidade de
manutenção e processo de domínio da
ocupação das terras nos territórios.
Havendo tensão do setor do
agronegócio e da realidade de povos e
comunidades tradicionais. Surgindo
controle, acúmulo de terras e das
relações sociais.

Como conflitos socioambientaisse relacionam com amonocultura de eucalipto?

Ainda no império do Brasil foi formulada pela primeira vez a Lei de Terras de 1850, Lei nº 601,
que foi idealizada por setores privilegiados para a concessão de terras para a privatização de
espaços rurais. Dessa forma, configuraram a terra como mercadoria, podendo ser vendida e
comprada. Assim, tornou possível o acúmulo de terras e a criação do latifúndio.

O que chamamos de Lei
da Terra 1850, Lei nº 601?

O que chamamos de
floresta plantada?

O  que chamamos
de Latifúndio?

Como os conflitos socioambientais

se relacionam com a monocultura?

As florestas plantadas são o plantio de
um ou dois itens agrícolas para a
produção e comercialização de seus
recursos em larga escala e ocupando
vários hectares de plantio. Esse tipo de
floresta atende a uma demanda de
grande intensidade de manejo (plantio e
corte) para atender o mercado comercial.

Propriedade agrícola de grande dimensão com
apenas um dono ou família. A propriedade é
marcada pela exploração dos recursos naturais,
bem como, baixa utilização da terra e de suas
capacidades agrícolas. O acúmulo de terra
causa instabilidade social, impedindo o acesso
camponeses e povos e comunidades
tradicionais.
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Parlamentares que pertencem a setores ligados ao agronegócio e a grandes latifundiários na
defesa, dentro da política nacional, dos interesses de grandes ruralistas. Esses parlamentares
possuem difícil diferenciação por estarem associados a outros títulos que não são ligados ao
setor agrário. Defendem interesses próprios, de algumas famílias e patrocinadores de
campanha para a criação e aprovação de políticas públicas que favoreçam o interesse de
grandes empresários agrícolas em contrapartida com pequenos agricultores. 

Comércio desigual e abusivo, que tem como base um
indivíduo ou grupo que detém certo produto, bem ou
serviço. Na ausência de outros competidores pela
comercialização do item possa ser favorecido com a
venda explorando preço exorbitante e desleais
visando maior lucro.

É a diferença entre proprietários,
produtores e apropriadores onde
o trabalho é pensado
exclusivamente no lucro.
Camponeses dependem de
apropriadores (arrendadores) para
a venda de sua mão de obra e da
comercialização dos produtos,
bens e serviços necessários para a
produção agrária. Assim, há a
dependência de todo o mercado
envolvendo a produção e
comercialização de bens
agrícolas. 

O que chamamos decapitalismo agrário? 

O que chamamos
de monopólio?

É um mecanismo sócio político que permite com que os
cidadãos possam atuar na criação de mecanismos que
alterem o funcionamento de políticas públicas em
concordância com a constituição brasileira. Permite que
a população seja ouvida e possa decidir sobre temas
significativos de caráter social, político, econômico,
dentro da esfera legislativa ou administrativa.

O que chamamos de lei de Iniciativa
popular, LEI Nº 9.709, DE 18 DE

NOVEMBRO DE 1998?

O que chamamos de
bancada ruralista?

O que chamamos de Povos e
Comunidades Tradicionais?

Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e
usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição. (Inciso I Art. 3º Decreto 6.040 / 2007) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.709-1998?OpenDocument
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O que chamamos
de sobrepesca?

O que chamamos demanufaturado? 

O termo “segurança alimentar”
se refere a um conjunto de
práticas e iniciativas que têm
como objetivo garantir às
pessoas o acesso a alimentos
com valor nutricional e na
quantidade adequada para
uma boa qualidade de vida.

É o contrário do produto produzido de forma
artesanal, nesse modelo de produção o
trabalho é segmentado em cargos. Dessa
forma, é marcada pelo processamento da
matéria prima por ferramentas, pelo trabalho
de operários ou por um processo industrial.

O que chamamos desoberania alimentar? 

 São os serviços prestados pela natureza que favorecem a
qualidade de vida dos seres humanos. São indispensáveis
para a sobrevivência e estão sempre atrelados a qualidade
de vida e bem estar. Podemos usar como exemplo a
qualidade de pescados que uma área marinha preservada
pode gerar, a vegetação de manguezal que contribui para
evitar enchentes, as dunas que controlam a erosão
provocada pelo avanço do mar e a polinização que contribui
com a produção de alimentos.

Pesca excessiva e praticada de forma desenfreada. Esse
tipo de atividade não respeita o período reprodutivo de
espécies e reduz o pescado apenas a mercadoria para
obtenção de lucro sem se preocupar com a permanência e
renovação dos mesmos. É a exploração de uma
determinada espécie ou população até sua capacidade
limite, impedindo com que os indivíduos possam atingir a
maturidade sexual e corram risco de extinção.

O que chamamos

de commodities? 

O que chamamos de
segurança alimentar?

O que chamamos de
serviços ambientais,ecossistêmicos ou naturais?

A soberania alimentar é um
sistema alimentar no qual as
pessoas que produzem os
alimentos, distribuem e
consomem. Também
controlam os mecanismos e
as políticas de produção e
distribuição de alimentos.

Termo referente a produção de matéria
prima (grãos, minérios, madeira) que não
foi processada pela indústria. O preço
destes produtos são padronizados pelo
mercado internacional. O modo de
produção e origem não influencia na
alteração dos preços de comercialização.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliniza%C3%A7%C3%A3o
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Quando o equipamento de pesca captura
não só as espécies desejadas ou alvo, mas
também capturam animais não alvos da
pescaria como tartarugas e golfinhos. É
considerado um dos maiores problemas para
a sustentabilidade das pescarias em todo o
mundo e precisa ser evitado ou minimizado.
Isso pode ser feito com o uso de artes de
pesca mais seletivas, áreas de exclusão de
pesca em locais de maior diversidade.

Essa política prevê a promoção do uso
igualitário dos recursos pesqueiros e
marinhos. Assim, pretende que
diferentes setores relacionados com a
exploração ou extração de recursos
marinhos estejam atuantes na
minimização e compensação de
impactos ambientais e espaciais na
área marinha do Brasil.

Foram objetivos formulados em 2015 pela
Organização das Nações Unidas (ONU).
Esse documento contém diretrizes
internacionais para guiar políticas públicas
para a humanidade até 2030. São previstos
avanços que garantam igualdade,
preservação ambiental e melhorias na
qualidade de vida. 

 O que chamamos de objetivospara o desenvolvimentosustentável (ODS)? 

O termo “segurança alimentar” se refere a
um conjunto de práticas e iniciativas que
têm como objetivo garantir às pessoas o
acesso a alimentos com valor nutricional e
na quantidade adequada para uma boa
qualidade de vida.

O que chamamos de

captura acidental? O que chamamos de Política

Nacional para a Conservação e o

Uso Sustentável do Bioma

Marinho Brasileiro (PNCMar)?

O que chamamos de
segurança alimentar?

O que chamamos deConvenção 169 da OIT?

É uma política pública que garante que povos e comunidades tradicionais e indígenas tenham direito
a uma consulta antecipada sobre projetos que irão impactar suas vidas e seus territórios de forma
direta e indireta. Assim, as comunidades possam auxiliar na tomada de decisão e podem atuar de
forma significativa nos processos administrativos e legislativo de obras ou políticas que irão afetar
suas vidas. Esse tipo de consulta deve ser elaborado e dirigido por instituições representantes. 



Andrade, M. L. de. (2015). A monocultura do eucalipto:
conflitos socioambientais, resistencias e enfrentamentos na
região do sudoeste baiano.

IBGE. (2009). Censo Agropecuário 2006. IBGE - Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, 777.
http://www.ibge.gov.br/

"FAO lança principais resultados do Relatório de Avaliação
Global dos Recursos Florestais (FRA 2020)" 

Lei nº4.771, de 15 de Setembro de 1965

Populações Tradicionais - ICMBio

WOOD, Ellen Meiksins. As origens agrárias do capitalismo.
Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v.1, n.10, 2000, p.12-
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F
o

t
o

:
 

A
l

a
n

n
a

 
L

o
i

o
l

a
 

C
a

r
n

e
i

r
o

 
-

 
I

c
a

r
a
í

 
d

e
 

A
m

o
n

t
a

d
a



CONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕESCONSIDERAÇÕES
FINAISFINAISFINAIS



Para compreender  as  d inâmicas dos conf l i tos  envolvendo casos de
in just iças socioambientais ,  o  pro jeto Pesca e Concl i tos  ident i f icou a
necess idade de d iv id i r-se em t rês  objet ivos  centra is :  

 i )  O Manuscrito Economia Azul ,  sendo este uma publ icação com
vis ib i l idade internacional  const ru ída a part i r  da interação com
pesquisadores e membros do T ime Just iça Socioambienta l .  

 i i )  Abordagem comunicativa estratégica ,  centrada no d iá logo com os
povos e comunidades por  meio do apl icat ivo WhatsApp e redes socia is ,
para a qual ,  dentro da proposta inter- redes ,  foram const ru ídos re lações
com representantes  de comunidades ,  v i sando a const rução conjunta de
mater ia is  com l inguagem faci l i tada  e  que dessem visibi l idade  sobre a
atuação dessas l ideranças em seus ter r i tór ios .  

 i i i )  O tercei ro objet ivo fo i  consequência do processo da comunicação e
permit iu  ident i f icar  problemát icas t raz idas pelas  l ideranças sobre os
processo de consu l ta.  A part i r  desse aporte surg iu  a proposta de se apoiar
as  redes ao concentrar  esforços na produção colaborat iva de um Modelo
de Protocolo de Consulta L ivre,  Prévia e Informada  com base no que
propõe a Convenção 169 da Organização Internacional  do Trabalho (OIT)  e
as Di ret r izes  Internacionais  para a Pesca em Pequena Escala (2017) .  O
documento apresenta um compi lado com as pr inc ipais  referências  no tema
de consu l tas  prév ias ,  possu indo o intu i to  de preencher  lacunas
ident i f icadas pelas  l ideranças nos processos de consu l tas  em seus
ter r i tór ios ,  cons iderando-se aspectos como:  mobil ização,  art iculação e
atuação pol í t ica nos terr i tór ios .

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

 A interação inter-redes  fo i  um
diferencia l  na condução do pro jeto como
um todo.  Foram conci l iados em todos os
objet ivos  a t roca de v ivências  e
exper iências  com diversos  atores ,  havendo
em todas as  etapas do processo o seu
envolv imento para va l idação das
propostas e produtos f inais .  Sempre que
sol ic i tado foram fe i tas  as  adequações
suger idas a part i r  de um amplo processo
de escuta.  



Elaboração de est ratégias  de moni toramento de potencia is  pol í t icas  de
desenvolv imento sustentável ,  inc lu indo representantes  de povos e
comunidades t radic ionais  nos processos de tomada de decisões;  

Forta lec imento dos povos e comunidades ,  suas inst i tu ições e
representações ,  incent ivando seu protagonismo nos processos de
mobi l ização.  

Est re i tamento de d iá logo com os Poderes Legis lat ivo e Execut ivo nas
esferas  nacional ,  estaduais  e  munic ipais ,  incent ivando para que os
processos de consu l ta para a tomada de decisão se jam real izados de
forma a inc lu i r  os  grupos impactados.   

Produção de mater ia is  mater ia is  faci l i tadores  para or ientação das
comunidades e tomadores de decisões.   

 Com o avanço de modelos  de desenvolv imento d i rec ionados aos setores
da “Economia Azul” ,  é  poss íve l  observar  a desconstrução sistemática de
elementos ef icazes da governança em espaços de diálogo
democráticos ,  sendo esta uma problemát ica,  uma vez que estes  espaços
são importantes  para execução de est ratégias  pol í t icas  dos des ignados
“povos e comunidades t radic ionais” ,  f rente aos novos modelos  de
desenvolv imento.  As  consu l tas  ocorrem,  entretanto ,  ex is te uma
vert ical ização de poderes  no tocante a apl icação ef icaz das decisões
desses grupos ,  que gera lmente não são acei tas .  

 O pro jeto Pesca e Conf l i tos  ident i f ica a necess idade de cont inu idade das
aval iações destes  mecanismos.  Dentre as  a l ternat ivas  de cont inu idade,
c i ta-se:

 Os desaf ios  socia is  e  pol í t icos  contemporâneos ,  que acompanham a cr i se
global  em torno de novos modelos  de desenvolv imento,  inc luem a
necess idade de const rução de mecanismos que poss ib i l i tem conjugar  a
agenda pol í t ica e econômica,  t razendo à pauta a centra l idade da re lação
entre humanos e a f ini tude dos recursos ambientais .  O pro jeto Pesca &
Conf l i tos  Socioambientais  procurou compreender  a lguns desses desaf ios  e
const ru i r  uma base de conhecimentos que possam ser  compart i lhados e
acess íve is  à todas e todos.  
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