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“Nós estamos em campanha pela própria ação e regularização dos
territórios pesqueiros. Nessa campanha foi pensado um projeto de
iniciativa popular onde a sociedade brasileira vai dizer, através de
assinaturas, se concorda que o território pesqueiro seja protegido.
Também temos divulgado o trabalho dos pescadores, porque somos
invisíveis nesse país. Parece que a sociedade não sabe de onde vem o
peixe que gostamos de comer.”
(Elionice Sacramento)
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Abreviaturas usadas
AL
ANP
BA
cap.
CE
CNBB
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CPO
D
ES
FAO
IBAMA
ICMBio
IN
INCRA
M
MA
MDA
MG
MOPECE
MOPEMA
MOPEPA
MONAPE
MPP
MPA
MP
MPF
MS
No
NE
OECD / DAC
ONGs
PAC
PA
PCHs
Pe
PE
p.ex.
PI
PMA
PR
Pps
PR
PT
R$
RESEX
RGP
RJ
RN
R.T.I.D.
RS
SC
SisRGP
T
T
UFB
UFRPE
UHEs
Z
Z

Alagoas
Articulação Nacional das Pescadoras
Bahia
Capítulo
Ceará
Conselho Nacional dos Bispos do Brasil – Comissão Episcopal Pastoral para
Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.
Conselho Pastoral dos Pescadores
Conselho Pastoral do Operário
Dom
Espírito Santo
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
Instrução Normativa
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Projetos com fundos próprios de Misereor
Maranhão
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Minas Gerais
Movimento Nacional dos Pescadores em Ceará
Movimento Nacional dos Pescadores em Maranhão
Movimento Nacional dos Pescadores em Pará
Movimento Nacional dos Pescadores
Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais
Ministério de Pesca e Aquicultura
Ministério Público
Ministério Público Federal
Ministério de Saúde
Número
Nordeste
Development Assistance Committee, DAC) da Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), Paris
Organizações não Governamentais
Programa de Aceleração do Crescimento
Pará
Pequenas Centrais Hidroelétricas
Padre
Pernambuco
Por exemplo
Piauí
Planejamento, Monitoramento, Avaliação.
Paraná
Projeto apresentado a doadores com informação ampla
Paraná
Partido dos Trabalhadores
Reais
Reserva Extrativista
Registro Geral da Atividade Pesqueira
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação de Território Quilombola
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sistema de Informação do Registro Geral da Pesca.
Total
tonelada
Universidade de Brasília
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Usinas hidrelétricas
Abreviatura e numeração das Colônias de Pesca no Brasil “zona de pesca”
Projetos com Fundos do Ministério de Cooperação Alemão
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Resumo
No Brasil desde mais de 30 anos os Conselhos Pastorais dos Pescadores - CPPs regionais e o
CPP Nacional cooperam com Misereor na defesa e no desenvolvimento dos pescadores e
pescadoras artesanais. Todos os CPPs fazem parte da estrutura da Igreja Católica do Brasil.
Trabalham com pescadores/as artesanais e as suas comunidades para a melhoria das condições
de trabalho e de vida destas pessoas que moram em condições muito precárias.
Este relatório foca na avaliação transversal de todos os CPPs financiados pela Misereor sendo o
CPP Nacional, CPP Norte, CPP Nordeste, CPP Ceará e CPP Bahia. O objetivo da avaliação foi
de verificar se o CPP consegue realizar o objetivo de manter a base de vida para os grupos de
pescadores/as acompanhados. O efeito dos trabalhos dos CPPs regionais e o Nacional vão
mostrar se eles contribuem para frear o desaparecimento da pesca artesanal no âmbito da sua
intervenção. O CPP e Misereor deveriam ter mais clareza sobre os enfoques necessários para
que os pescadores e pescadoras tenham um papel mais importante na discussão política.
A avaliação aconteceu em duas fases sendo a primeira fase de 10 a 18 de Março 2013 durante a
Assembleia Nacional dos CPPs para constituição da metodologia da avaliação. Durante a
segunda fase foram executadas as avaliações individuais dos CPP regionais e do Nacional entre
julho e novembro 2013 durante 4 viagensnum total de 61 dias de trabalho de campo nos Estados
do Pará, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal em
Brasília. A equipe de avaliação foi constituída de dois especialistas. As questões desenvolvidas
nos termos de referência seguem os princípios de sucesso desenvolvido no nível internacional
pela OECD/ Development Assistance Commitees (DAC): pertinência (relevância), efeitos diretos
e impactos, eficácia, eficiência (incluindo “organização e gestão”) e sustentabilidade. Dentro da
metodologia adotada foram realizadas 68 entrevistas qualitativas individuais semiestruturada
junto com pessoas da equipe do CPP Nacional, representantes da academia, da igreja, pessoas
de instituições governamentais e não governamentais e representantes de pescadores/as, 31
visitas e observações nas comunidades acompanhadas e projetos de parceiros, 12 oficinas
iniciais e finais com as equipes dos CPPs incluindo colaboradores, 7 entrevistas em grupos, 23
oficinas com pescadores e pescadoras nas comunidades acompanhadas pelos projetos e 2
participações em eventos do CPP. O total de pessoas envolvidas chegou a 634. A avaliação foi
acompanhada pela análise de documentos acessíveis.
CPP é uma pastoral social e eclesial ligada à linha da Comissão Episcopal Pastoral para Serviço
da Caridade, da Justiça e da Paz, da CNBB. O CPP Nacional é composto pelos CPPs regionais,
contudo tem uma ação mais abrangente e específica em função da formação de rede e do
intercâmbio entre os diversos CPPs regionais. O CPP nasceu 1969 em Olinda Pernambuco por
uma iniciativa de Alfredo Schnuettgen, frade franciscano alemão e foi constituído juridicamente
1989, tem como órgãos a Assembleia Nacional, a Diretoria e os Conselhos Nacional e Fiscal,
composto por representantes dos CPPs regionais. As equipes regionais e nacional executivas
atual tem 15 agentes e 4 auxiliares administrativos. O grupo alvo são pescadores/as artesanais.
Os CPPs regionais atingem indiretamente aproximadamente 45.000 pessoas. As organizações
alvo do CPP Nacional são diretamente os CPPs regionais organizados (Bahia, Ceará, Nordeste,
Norte e Sul) e organizações dos pescadores/as nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Espirito
Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí e Maranhão e o Movimento dos Pescadores e
Pescadoras – MPP, formado desde 2010 com representação direta em 15 Estados do Brasil.
Indiretamente alcançam todos os pescadores/as do Brasil (ca. de 1.000.000). O objetivo da
instituição é "ser presença de gratuidade evangélica no meio dos pescadores, cultivando assim,
as sementes do reino que existem no meio deles; movido pela força libertadora do Evangelho,
colaborar com os pescadores nos justos anseios de suas vidas, respeitando sua cultura,
estimulando suas organizações, tendo em vista a libertação integral e a construção de uma nova
sociedade; animar, formar e articular fraternalmente os que trabalham a serviço dos pescadores
nesta pastoral; lutar por todos os meios necessários para a preservação do meio ambiente”. O
CPP atua em quatro linhas: (1) Meio ambiente - (grandes projetos, territórios), (2) direitos
(organização dos pescadores/as artesanais, previdência social, políticas públicas (saúde,
educação, habitação, segurança)), legislação pesqueira (Lei da Pesca), (3) geração de trabalho e
renda (investimento para pesca artesanal, assistência técnica) e (4) institucional (fortalecimento
das relações do CPP dentro e fora da igreja). Como atividades os CPPs executam seminários,
oficinas, visitas periódicas de acompanhamento nas comunidades, reuniões de planejamento e
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avaliação, encontros de articulação, reuniões a nível local, regional e nacional, participação em
diversos fóruns e redes, mobilização, acompanhamento e assessoria jurídica, realização de
campanhas, atividade de fortalecimento de lobby em defesa dos direitos dos pescadores/as
artesanais e elaboração de material didático e informativo. O acompanhamento e
assessoramento da campanha pelo território pesqueiro lançado em 2012 tem um foco importante
nesse momento.
Os seguintes resultados foram encontrados durante o processo da avaliação em relação às
questões levantadas nos termos de referência: Dentro das questões da pertinência avaliou-se
que os projetos tem uma alta relevância para as comunidades e organizações acompanhadas,
principalmente por causa do fortalecimento das organizações que defendem os direitos dos
pescadores e pescadoras, no fortalecimento da identidade e consciência coletiva a partir da
campanha pelo território. Em relação aos efeitos diretos e impactos observa-se de modo geral
por parte dos beneficiários como uma visão mais clara da sociedade, a capacidade da autoorganização dos pescadores e pescadoras e assim o aumento da firmeza no enfretamento frente
às lutas para conseguir os seus direitos sociais. O maior destaque está na formação do MPP pela
resistência nos seus espaços, com uma representatividade significativa da maioria da classe e o
resgate da autoestima do pescador e da pescadora artesanal. Observa-se melhoramentos por
causa do acesso dos pescadores/as aos direitos de previdência, reconhecimento da mulher
pescadora e investimentos na pesca artesanal.
A eficácia avalia em que medida os objetivos foram alcançados. Todos os CPPs desenvolvem os
seus objetivos específicos e indicadores. Resumindo sobre os alcances dos objetivos específicos
pode-se constatar que todos os projetos estão atuando e caminhando tendo os objetivos como
orientação vinculativa. De modo geral os objetivos específicos são os seguintes: (1) Interferir nas
políticas públicas, (2) questão do território pesqueiro, (3) melhoramento da qualidade de vida a
partir da garantia à sustentabilidade econômica da pesca artesanal, (4) investimentos na
atividade produtiva, (5) mudanças substanciais das condições ambientais e das práticas
ecológicas e (5) fortalecimento do movimento dos pescadores e pescadoras a partir da
articulação em rede no âmbito local, regional e nacional a partir das iniciativas dos grupos de
base. Observa-se que boa parte dos objetivos específicos, mesmo sendo bem ambiciosos está
em processo ou foram alcançados. No princípio da eficiência (incluindo “organização e gestão”)
verificou-se que os custos aplicados justificaram-se em relação aos resultados alcançados. As
equipes têm muita competência, experiência e compromisso com a sua missão e são visto como
maior referência independente de interesses particulares na defesa da categoria no nível local,
regional e nacional. A respeito da sustentabilidade existem frente aos desafios encontrados
dificuldades, mas mesmo assim há probabilidade de sustentabilidade dos benefícios alcançados
após a finalização do projeto, porque toda a atuação do CPP tem como principal preocupação e
enfoque a sustentabilidade da pesca artesanal em todas as suas dimensões. Especificamente o
fortalecimento do estímulo para auto sustentação das organizações da categoria envolvendo as
mulheres e a luta pelo território são medidas concretas na busca da sustentabilidade. O que se
tenta realizar nesse momento é frear o processo de desenvolvimento na busca de sobrevivência
dos pescadores e pescadoras artesanais dentro das suas atividades tradicionais.
Como conclusão da avaliação pode-se constatar que o CPP é um ator muito importante para os
pescadores e pescadoras artesanais organizados, que tem credibilidade e confiança onde atua.
A pesca artesanal é uma atividade que envolve em primeiro lugar os povos tradicionais e garante
a sobrevivência de uma forma sustentável que não pode ser substituída facilmente por outras
formas de atividades econômicas sem prejudicar o meio ambiente. Por causa disso valeria a
pena investir na sobrevivência da pesca artesanal. Resumindo as recomendações mais
importantes, o CPP deveria continuar com a campanha pelo território assessorando o MPP,
investir no melhoramento da sistematização dos seus resultados e efeitos e intensificar a
comunicação para aumentar a visibilidade além do espaço setorial. Além disso, investir na
capacitação de lideranças aumentando o envolvimento de jovens, apoiar a visibilidade da pesca
artesanal como modo de vida sustentável e intensificar o diálogo mais efetivo frente aos órgãos
públicos.
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1. Introdução
No Brasil desde muitos anos os Conselhos Pastorais dos Pescadores - CPPs regionais e o CPP
Nacional cooperam com Misereor na defesa e no desenvolvimento dos pescadores e pescadoras
artesanais, são mais de 30 anos de cooperação. Todos os CPPs fazem parte da estrutura da
Igreja Católica do Brasil. Trabalham com pescadores e pescadoras artesanais e as suas
comunidades para a melhoria das condições de trabalho e de vida destas pessoas que moram
em condições muito precárias. Fortalecem as comunidades para se defenderem contra projetos
dos grandes capitais e para influenciar políticas públicas.
Para a maioria dos regionais e para o CPP Nacional uma avaliação foi necessária segundo o
acordo entre o Ministério de Cooperação Alemã e Misereor. Até agora nunca houve avaliações
dos projetos com Misereor. Em vez de encarregar avaliação individual e independente uma da
outra se decidiu realizar uma avaliação transversal para todos os cinco CPPs. Esta deve
fomentar a aprendizagem compartilhada entre os CPPs e Misereor.
Neste relatório se foca na síntese das cinco avaliações individuais dos Conselhos Pastorais dos
Pescadores Regionais, CPP Norte, CPP Nordeste, CPP Ceará, CPP Bahia e CPP Nacional
conduzido entre julho e novembro 2013. O relatório dirige-se às instituições avaliadas e Misereor.
A base desse relatório é uma análise abrangente de todos os trabalhos dos demais CPPs no
setor da pesca artesanal no Brasil. Cada avaliação individual teve uma oficina com as instituições
ao início e ao final do processo da avaliação. Desta maneira a avaliação inclui temas que se
referem a todas as regionais e temas adicionais que se referem especificamente a cada um dos
regionais participantes na avaliação. Essa avaliação transversal esta resumindo as observações
e resultados de todas as avaliações individuais levando em consideração as similaridades e as
diferenças dos demais CPPs no Brasil.
Durante uma primeira fase da avaliação, que começou no âmbito da Assembleia Nacional do
CPP no mês de março 2013 a metodologia da avaliação foi constituída junto com as as equipes
dos cinco projetos dos CPPs regionais e o Nacional e a equipe da avaliação. Os temas
específicos da avaliação para a 2o fase e a metodologia foram elaborados num processo de
construção entre Misereor e os CPPs e revisados na oficina inicial e consta em um “relatório
inicial” que serviu como base dos termos de referência e para uma orientação da continuidade do
processo avaliativo. Entre a primeira e a segunda fase da avaliação houve uma mudança na
equipe da avaliação. O consultor nacional se retirou da avaliação e outra consultora teve que ser
contratada e envolvida no processo da avaliação.
No caso de todas as cinco instituições a avaliação inclui o projeto atualmente em vigor e os dois
projetos anteriores. Dependendo do caso, o período examinado varia entre cinco e oito anos. Os
projetos que fazem parte do enfoque da avaliação foram:
Tabela 1: Projetos de enfoque da avaliação
Instituição
CPP Nacional

CPP Nordeste

CPP Bahia

CPP Ceará

Projeto N°
233-900-1264 Z, M

11/2011 – 10/2014

233-900-1186 Z, M

11/2008 – 10/2011

233-900-1096 Z, M

11/2005 – 10/2008

233-952-1072 Z, M

04/2011 – 03/2014

233-952-1049 Z, M

04/2008 – 03/2011

233-952-1024 Z

07/2005 – 03/2008

233-906-1033 Z, M

01/0211 – 12/2013

233-906-1023 Z, M

01/2008 – 12/2010

233-906-1012 Z, M

05/2005 – 10/2008

233-907-1019 Z, M

01/2011 – 12/2013

233-907-1014 Z, M

01/2008 – 12/2010

233-907-1007 Z

05/2005 – 12/2007

233-914-1052 Z
CPP Norte

Duração

01/2012 – 10/2014

233-914-1047

M, PPS

01/2010 – 12/2011

233-914-1045

M

11/2008 – 10/2009
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2. Objetivos da avaliação
Segundo os termos de referência os objetivos da avaliação transversal de todos os CPPs são:
 A avaliação define quais são as características comuns e quais são as diferenças do
setor da pesca artesanal nas diferentes zonas de intervenção dos CPPs.
 A avaliação verifica se os Conselhos Pastorais dos Pescadores conseguem realizar o
objetivo de manter a base de vida para os grupos de pescadoras e pescadores
acompanhados. Os efeitos do trabalho dos CPPs vão mostrar se eles contribuem para
frear o desaparecimento da pesca artesanal a partir da sua intervenção.
 Os CPPs e Misereor têm mais clareza sobre os enfoques necessários para que os
pescadores e pescadoras tenham um papel mais importante na discussão política.

3. Metodologia da avaliação
A avaliação e as questões desenvolvidas nos termos de referência seguem os princípios de
sucesso desenvolvido no nível internacional pela OECD/ Development Assistance Commitees
(DAC).
Tabela 3: Princípios da avaliação
Princípio

Perguntas chaves

Pertinência (Relevância)

O Projeto tem uma importância para os pescadores(as) artesanais?

Efeitos diretos e impactos

Quais mudanças contribuíram para o melhoramento da vida dos
pescadores(as) atribuído ao Projeto?

Eficácia

Em que medida os objetivos foram alcançados?

Eficiência (incluindo “organização e gestão”)

Os custos aplicados se justificam para os resultados alcançados?
Em que medida a gestão e administração é adequado ao alcance dos
objetivos?

Sustentabilidade

Existe a probabilidade que os benefícios alcançados pelos pescadores(as)
se mantenham após a finalização do Projeto?

Os aspectos metodológicos foram definidos durante a primeira fase da avaliação relatada no
relatório inicial. No entanto já foram acertados desde a primeira fase os seguintes aspectos:
 A avaliação transversal compreende uma avaliação individual de cada projeto e uma
análise “transversal”, quer dizer o conjunto dos projetos com CPPs regionais e a nacional
apoiados por Misereor no Brasil.
 Os procedimentos e instrumentos usados na avaliação transversal tanto quanto nas
avaliações individuais regionais neste caso no CPP Nacional devem permitir chegar a
constatações claras, plausíveis, e na medida do possível quantificáveis sobre os efeitos
provocados pelos projetos.
 A metodologia selecionada foi ao mesmo tempo participativa (incluindo as instituições
participantes e os pescadores e as pescadoras com quem trabalham os projetos) e
externa, assegurando pela sua independência resultados objetivos.
Os representantes do grupo alvo foram envolvidos e questionados sobre a situação e as suas
opiniões a respeito do projeto. Por causa do pouco tempo disponível e para efetuar a avaliação
foi decidido convidar várias comunidades para participar junto nas reuniões e oficinas de
avaliação no campo em vez de fazer visitas em cada comunidade acompanhada. As conversas
com pessoas de referência, com um bom conhecimento sobre a situação política, econômica e
social foram exploradas como visões independentes sobre o projeto.
Em função do alcance dos objetivos da avaliação os métodos seguintes foram aplicados durante
a mesma:
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Tabela 4: Metodologia de trabalho
CPP
Norte

CPP
Nordeste

CPP
Ceará

CPP
Bahia

CPP
Juazeiro

CPP
Nacional

1º fase 10.18.3.2013

Total

Entrevista qualitativa individual semiestruturada junto com...
Pessoas da equipe dos
CPPs
Representantes dos
parceiros (academia,
ONGs, outros)
Representantes da igreja
Representantes de
instituições
governamentais
Pessoas de referência
(pescadores, diretores de
colônia ex-parceiros,
assessores)
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2

2

2

1

1

1

15

1

3

2

1

1

1

4

13

2

2

1

-

-

3

-

8

-

3

2

5

-

3

-

13

3

1

-

-

4

8

3

19

5
-

5
-

-

28
3

Visitas e observações
Comunidades e outros
Colônias de pescadores

5
2

5
1

5
-

3
-

Número de oficinas e entrevistas em grupos com... (No de participantes)
2 (42)
20♀+22♂
1 (8)
7♀+1♂

1 (6)
3♀+3♂

2 (25)
13♀+12♂

1 (18)

12 (148)

1 (2)

1 (3)

1 (5)

7 (33)

3

1

-

-

4

8

5 (73)
24♀+49♂

4 (64)
37♀+27♂

6 (102)
68♀+34♂

2 (13)
9♀+4♂

1 (9)
4♀+5♂

-

23 (351)
178♀+172♂

-

-

-

-

-

1 (19)
8♀+11♂

-

1(19)

-

-

-

-

-

-

1

1

116

117

107

165

27

71

31

634

7

6

5

3

5

5

-

31

7

7

10

10

4

5

6

49

Oficina iniciais e finais

2 (15)

2 (24)

2 (18)

Entrevistas de grupos

-

2 (9)

1 (6)

-

-

5 (90)
36♀+54♂

Oficinas com equipe do
CPP
Oficinas com pescadores
e pescadoras
acompanhados pelo CPP
Participação na formação
de multiplicadores
lideranças
Participação na
assembleia nacional do
CPP em março 2013
Total de pessoas
envolvidas
Total de visitas
Total das oficinas e
reuniões conduzidas

9

A avaliação foi acompanhada pela análise de documentos acessíveis como relatórios, dados de
monitoramento, estudos, publicações etc. A interpretação e avaliação contínua das informações
levantadas junto ao pessoal dos CPPs presente complementou o processo da avaliação.
A respeito da síntese transversal deveria ser sublinhado um aspecto importante: uma análise
que, entre outras coisas, tem como objetivo a comparação entre os diversos atores pode causar
aborrecimento e frustração. A partir da comparação há o perigo de criar uma luta de concorrência
desnecessária e inútil diante da instituição financiadora. Se a síntese transversal criasse essa
imagem de que na perspectiva da avaliação, um CPP regional seria melhor ou pior do que outro
CPP regional, não conseguiria atingir o que deveria ser cumprido pela análise transversal.
Tem que levar em consideração também, que cada avaliação individual tinha em média 10 dias
para a equipe de avaliação conseguir entender e pressentir em todos os aspectos a atuação dos
CPPs nos últimos 5 a 8 anos levando em consideração uma história de mais de 40 anos do CPP
no Brasil. Mesmo com a limitação de tempo no campo ficou evidente, que existem muito mais
semelhança entre os CPP regionais do que diferenças na sua qualidade de atuação e nos seus
efeitos e impactos. Poderia ser constatado que essa sintonia existe graças ao CPP Nacional que
consegue aglutinar, juntar e unir os CPPs do Norte ao Sul de forma que as atuações dos demais
CPPs se tornem cada vez mais eficaz.
Mesmo assim com todas as semelhanças percebidas, nos momentos da avaliação encontramos
marcas específicas em cada região pelas colocações dos demais entrevistados, as observações
e as visitas. Isso não quer dizer que nos outros CPPs não poderia ter encontrado o mesmo, isso
apenas quer dizer, que no momento da avaliação ficou mais evidente neste lugar do que num
outro. Temos a consciência que tem a probabilidade, que nossas conclusões tiradas não
satisfaçam a exigência de todos.

4. Descrição do projeto
Neste capítulo se encontra uma análise transversal e descrição dos projetos: O contexto
socioeconômico relevante, a instituição executora, a história do CPP (incluindo a sequência dos
projetos com Misereor), o pessoal e as suas características e as atividades desenvolvidas. No
final do capítulo tem uma breve apresentação das marcas específicas observadas nos CPPs
regionais. A avaliação das fortalezas e desafios encontrados nos projetos atuais veja anexo 5
(incluindo as cooperações com outros atores).

4.1

Contexto socioeconômico

Dentro do contexto socioeconômico a análise apresentada parte (1) de uma breve apresentação
da conjuntura política que influenciam a pesca artesanal, (2) seguido pelos dados gerais
pesqueiros no Brasil e nas regiões de atuação do CPP e (3) o perfil dos pescadores e
pescadoras nas áreas de atuação do CPP. No final tem (4) uma breve análise da história da
organização da pesca e dos pescadores. No anexo 4 encontra-se dados gerais estatísticos sobre
a pesca e especificamente sobre a pesca artesanal.
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(1) Contexto socioeconômico e político
Segundo os documentos dos projetos dos CPPs regionais e o Nacional e as entrevistas e
oficinas os seguintes fatores da realidade brasileira influenciam a atuação da pesca artesanal e
assim dos projetos:
O modelo económico de desenvolvimento adotado pelo governo no Brasil com a perspectiva de
realização do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC planeja e implementa obras de
infraestrutura2 e a construção de hidrelétricas3 que impactam no patrimônio histórico, social,
cultural, ambiental e econômico nas comunidades pesqueiras. Por meio da implantação de
grandes projetos está causando nas comunidades pesqueiras, sérios conflitos, exclusão,
empobrecimento e a destruição indiscriminada do meio ambiente.
O Turismo destaca-se como o quinto principal produto na geração de divisas em moeda
estrangeira para o Brasil. Movimenta faturamentos na casa de mais de 30 bilhões de reais.
Existem grandes conflitos territoriais entre grandes resorts e projetos turísticos de norte a sul do
país, bastante acirrado no nordeste brasileiro.
A descoberta de uma gigantesca jazida de petróleo no litoral brasileiro poderá trazer graves
consequências para as comunidades pesqueiras. A chamada camada pré-sal é uma faixa de 800
quilômetros no litoral entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, tem uma reserva
estimada entre 12 e 30 bilhões de barris de petróleo no poço Tupi. Vale ressaltar que o IBAMA foi
repartido em dois órgãos diferentes, sendo que um está responsável exclusivamente pelas
unidades de conservação (ICMBio) e o outro com competência exclusiva de licenciar
empreendimentos (IBAMA). Isso vai facilitar o licenciamento ambiental. Já se tem acompanhado
o crescente impacto na saúde da população que vive em torno destes empreendimentos
petrolíferos e petroquímicos com contaminação da população por metais pesados, alto índice de
acometimento por câncer, problemas respiratórios, etc.
Do ponto de vista econômico, os governos Lula e Dilma tem consolidado uma política submetida
aos interesses das grandes corporações nacionais e internacionais. Por um lado, fortalece uma
matriz econômica caracterizada pela exportação de minérios e “commodities” ampliando o hidro e
agro negócio, mesmo que comprometa os principais biomas nacionais; por outro lado, ganha
impulso uma industrialização desenvolvimentista, caracterizada por uma nova divisão
internacional do trabalho, onde o Brasil assume o papel de acolher as indústrias mais poluidoras,
e alto consumo de recursos naturais.
As ameaças especificamente para os povos tradicionais causadas por essa conjuntura política
são mútuas: privatização das aguas para carcinicultura e aquicultura, agronegócio com
agropecuária extensiva, produção de grão para biodiesel, irrigação excessiva aproveitando a
produção agrícola para exportação, privatização das áreas utilizadas pelos povos tradicionais em
função da invasão da indústria do turismo, industrialização com estabelecimento de
infraestruturas desastrosas, ocupação dos territórios tradicionalmente pesqueiros (pesca
extrativista) por grandes empreendimentos. Todos estes elementos analisados têm um impacto
direto nas comunidades pesqueiras, pois estas têm como território lugares cobiçados pelo capital,
ocupam espaços que pela própria relação íntima com a natureza, preserva recursos naturais e
estão em áreas que tem bens preciosos como água, vegetação, minerais, ventos, beleza cênica,
acesso marítimo e fluvial.
As políticas públicas brasileira acompanham o crescimento do capital brasileiro, e tem uma
capacidade importante de reduzir a pobreza endêmica (bolsa família, bolsa escola, etc.). Porém,
na pratica pode-se constatar a dificuldade imensa da aplicação das políticas publica em cada
canto do Brasil. Muitos espaços e famílias ficam fora das políticas públicas devido a uma
administração defeituosa e com práticas de corrupção. Essa corrupção se encontra em várias
escalas da cadeia de redistribuição e de repartição dos bens públicos. Além de tudo no Brasil,
não há uma política para a pesca artesanal como projeto estratégico de desenvolvimento, apenas
programas compensatórios e integracionistas ao modelo desenvolvimentista e economicista, que
subordinam, em larga medida, a pesca aos desejos de empresas de pescado.

2

Como a transposição das águas do rio São Francisco.
Exemplos são Belo Monte no rio Xingu (Pará), Jirau e Santo Antônio no rio Madeira (Rondônia), o Complexo do rio Juruena
(Mato Grosso) e o Estreito no rio Tocantins (Maranhão). Segundo dado oficial está prevista a construção de 70 grandes
barragens (UHEs) e 177 PCHs, inclusive 11 grandes hidrelétricas somente na bacia do Tapajós / Teles Pires.
3
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O governo Lula produziu um prejuízo muito grande no Brasil que foi a desmobilização e a
diminuição da capacidade de articulação dos movimentos sociais brasileiros. Boa parte dos
movimentos com integrantes ocupando áreas no governo num primeiro momento esperaram que
o governo Lula assumisse o histórico e projeto popular para o Brasil que enfrentaria os problemas
centrais como reforma agrária, distribuição de renda, inversão de prioridade, auditoria da dívida,
investimento prioritário em saúde e educação, outra matriz energética sustentável, modelo de
desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável. Um processo profundo de
cooptação de lideranças e movimentos fez com que os movimentos se individualizassem na
corrida pela ocupação de espaços de poder e de acessos a recursos negociados, fracionando a
luta numa infinidade de especificidades, sem levar em consideração o projeto popular que vinha
se gestando ao longo de anos. Num segundo momento com a decepção dos processos vividos
em conferências e conselhos, espaços que foi sendo percebido que foram utilizados pelo
governo, mas para legitimar as suas propostas e a permanência de uma política neoliberal
submissa aos interesses internacionais e das grandes corporações brasileiras, deu-se início com
muita dificuldade a retomada do processo de articulação. Neste terceiro momento um elemento
novo da mobilização e unidades dos movimentos sociais tem sido o processo de enfrentamento
da sociedade mais fortemente a dois processos: A resistência a Belo Monte e a articulação para
que o congresso não altere o código florestal. Importante acentuar, que as comunidades
tradicionais são as vítimas principais do modelo viabilizado via o PAC.
A criminalização dos movimentos sociais é a mais nova forma governamental para tentar diminuir
e terminar com os protestos da sociedade que sugiram frente da política adotada. No Brasil,
muitas pessoas (lideranças, pesquisadores, militantes) se confrontam agora com esse novo
estratagema.
(2) Dados gerais pesqueiros no Brasil
A respeito da pesca no Brasil pode-se constatar que o Brasil esteve nos últimos anos entre os 20
maiores produtores de pescado do planeta, ocupando em 2008 o 18º e em 2010 o 19º lugar.
Esses dados se referem à produção mundial de pescado (proveniente tanto da pesca extrativa ou
extrativista quanto da aquicultura 4) que atingiu em 2010, aproximadamente 168 milhões de
toneladas5 (veja anexo 4). O que, porém, tem sido notório é que embora o Brasil apresente
potencial, ou seja, todas as condições de se transformar em um grande produtor de pescado
através da pesca extrativista, apresentam cerca de 8 mil km de litoral e 8,2 bilhões de m 3 de água
doce, sendo a maior reserva do mundo. O País, através das politicas de incentivo, tem pouco
favorecido o crescimento da pesca artesanal. A politica está cada vez mais direcionada para a
produção aquícola. Inclusive com o argumento de que somente através da produção de pescado
em cativeiro que o Brasil pode atender à crescente demanda nacional e mundial.
A pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizada principalmente pela mão-de-obra familiar,
com embarcações de porte pequeno, como canoas ou jangadas (veja anexo 4), ou ainda sem
embarcações, como na captura de moluscos perto da costa. Sua área de atuação está nas
proximidades da costa e nos rios e lagos. A pesca artesanal é mais representativa no norte,
nordeste e centro-oeste. Torna-se relevante destacar, entretanto, que a pesca artesanal continua
desempenhando um importante papel no cenário da pesca nacional. Considerando-se que a
quase totalidade da pesca extrativa continental é de pequena escala ou artesanal, pode-se inferir
que, ainda nos dias de hoje, essa pesca é responsável por cerca de 60% de toda a produção
extrativa nacional até de 80% do pescado consumido no Brasil.
A pesca artesanal, por tanto, foi definitivamente dissociada da questão socioambiental, pelas
políticas públicas nacionais, tem sido vista apenas como um modelo produtivo, que está fadado à
extinção. Sendo neste caso, tratado como um problema, e não como uma oportunidade de
conservação de um modo de vida de uma grande parte da população.

4

Definição Aquacultura ou aquicultura: A produção de organismos aquáticos, como a criação de peixes, moluscos, crustáceos,
anfíbios, répteis e o cultivo de plantas aquáticas para uso do homem. Definição da pesca extrativa ou extrativista: Atividade extrativa
de recursos alimentares de ambientes aquáticos em seus habitats naturais (sem manipulação). A pesca extrativista ou extrativa
distingue-se entre pesca industrial, pesca artesanal, pesca esportiva e pesca de peixe ornamental.
5
Quando separamos a produção na categoria pesca extrativista (marinha e continental) e aquicultura (marinha e continental) o Brasil
registrou uma produção de 785.366 t, proveniente da pesca extrativista, passando a ocupar a 25° colocação no ranking mundial. Com
relação à produção aquícola, o Brasil ocupa a 17° posição no ranking mundial, com 479.399 t em 2010.
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(3) Perfil dos pescadores nas áreas de atuação do CPP
De acordo com o Ministério da Pesca e da Aquicultura – MPA compreende-se por “pescador (a)
artesanal” o profissional que, devidamente licenciado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura,
exerce a pesca com fins comerciais, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com
meios de produção próprios ou mediante contrato de parcerias, desembarcada ou com
embarcações de pequeno porte (veja anexo 4). Para a maior parte deles o conhecimento é
passado de pai para filho ou pelas pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades. Os
pescadores conhecem bem o ambiente onde trabalham como o mar, as marés, os manguezais,
os rios, lagoas e a diversidade de organismos aquáticos. Os equipamentos variam de acordo
com a espécie a ser capturada (redes de cerco, emalhe, arrasto simples, arrasto duplo, tarrafa,
linha e anzol, armadilhas e outras).
A maioria dos 1.041.967 pescadores e pescadoras registrados em 2012 no Brasil são
pescadores artesanais 6. Dos pescadores registrados, 889.897 não concluíram o ensino
fundamental, incluindo os nãos alfabetizados, encontram-se principalmente nas regiões Norte e
Nordeste. Pouco dos pescadores declararam ter concluído o ensino superior, apenas 0,19%. O
que leva a outra característica, que é relativa à faixa etária. A maioria se situa na faixa etária
entre 31 e 40 anos de idade (296.009), seguida dos pescadores com 41 a 50 anos de idade
(264.886). São poucos os jovens, em idade de até 20 anos (10.897) registrados como
pescadores(as) no Brasil. Porém verifica-se que é crescente o envolvimento dos mesmos com as
questões da pesca, em algumas comunidades, principalmente na área de atuação do CPP
Regional Bahia e Ceará, ficou evidente alguns estudantes, já tem um envolvimento direto com o
MPP, por exemplo.
O pescador e pescadora artesanal atuam na captura com o objetivo comercial, associado à
obtenção de alimento para as famílias dos participantes, com a predominância do trabalho
familiar, ou do grupo de vizinhança. Tem como fundamento o fato de que os produtores são
proprietários de seus meios de produção (redes, anzóis etc.). Os pescadores e pescadoras
artesanais adotam estratégias de pesca tendo por objetivo maximizar suas produções, por
exemplo: pela utilização simultânea de vários tipos de linha; pelo uso concomitante de peixes
mortos e vivos como isca; pela simulação de iscas vivas como o brilho de anzóis novos e de
pedaços de ráfia desfiada amarrados ao anzol; ou pelo uso de espinhéis mistos constituídos por
diferentes tipos de rede; e ainda pela disposição dos espinhéis na coluna d’água 7.
O Instituto Oceanário elaborou 2010 um “Diagnóstico dos Pescadores Artesanais do Estado de
Pernambuco” como projeto pioneiro com um levantamento de dados que podem servir como
exemplo na região litoral onde o CPP atua. Segundo o diagnóstico pode se constatar o seguinte
a respeito da jornada de trabalho na pesca: O tempo médio que trabalham na atividade pesqueira
é de 20 anos, a média de dias trabalhados por semana é de 4,5. Os maiores índices encontrados
para a média de horas trabalhadas por dia estiveram entre 4 e 8 horas ou mais de 8 horas,
correspondendo a 65,9% e 28,9%, respectivamente.
O tipo de embarcação mais presente é a baitera utilizada por 32,6% das 5.048 pessoas
pesquisadas com atividades gerais relacionadas diretamente à pesca. O bote motorizado foi
citado por 16,1%. Na questão referente aos aparelhos utilizados para tal atividade, representando
46,3% do total, a coleta manual encontra-se entre as mais citadas, acompanhada da rede de
emalhar/espera/caçoeira/malhadeira (31,4%) e linha de mão (19,9%). O uso de outros tipos de
aparelho correspondeu a 12,0%, porém, eles não foram especificados.
A renda salarial para 84,5% dos pescadores que vivem em família, não ultrapassa mensalmente
dois salários mínimos. É possível observar que 94,8% das rendas individuais, também são
inferiores a dois salários mínimos, quando relacionadas com a atividade principal de cada

6

De acordo com os dados do RGP foram registrados 1.033.124 pescadores(as) que exerce a atividade artesanalmente o que
significa 99,16% do total. Sendo somente 8.843 pescadores(as), ou seja, 0,84% desses exercem a atividade em sua forma
industrial. Observa-se que a maior concentração de pescadores(as) profissionais industriais ocorre nas regiões Sudeste e Sul;
e de artesanais, nas regiões Norte e Nordeste.
7 A divisão de tarefas entre os pescadores, de acordo com a posição assumida na embarcação, e o sistema de marcação dos
peixes para controle da produção, se configuram como estratégias de pesca e refletem o grau de organização no
desenvolvimento das pescarias. A embarcação da pesca artesanal, não é, exclusivamente, um meio de produção, mas,
também, de deslocamento. O proprietário da embarcação é, normalmente, um dos pescadores que participa, como os demais,
de toda a faina de pesca. Porém, é também significativa a interferência de intermediários, o que, na maioria dos casos, resulta
na apropriação, pelos mesmos, de grande parte da renda dos pescadores (fonte: MPA, 2013).
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entrevistado. Cabe assinalar que mesmo as famílias com renda total maior podem se revelar
pobres, dependendo de quanto integrantes às componham 8.
Alguns fatores que foram mencionados durante as visitas de campo podem ser considerados
como possíveis fatores de influência para o aumento do número de mulheres registradas como
pescadoras profissionais no Brasil em geral: Reconhecimento das atividades de marisqueiras
como sendo atividade da pesca; aumento da autoestima da mulher pescadora (mais mulheres
vão se registrar), mobilidade social no Brasil, os homens deixam mais a atividade da pesca, em
busca de outras oportunidades, como a ocupação em serviços temporários: caseiros, garçons, na
alta temporada de turismo no litoral do nordeste. Assim como há uma redução de mulheres
migrando para o serviço de empregada doméstica.
Pode-se observar que parte dos pescadores/as realizam atividades para complementar a
alimentação e renda familiar com beneficiamento do pescado, agricultura de subsistência, criação
de pequenos animais, com serviços na construção civil, ajudando nas casas dos veranistas ou
com pequenos negócios. A produção pesqueira que não é consumido em casa é vendida através
dos atravessadores ou diretamente nos mercados locais. Na sua maioria os pescadores/as
artesanais vivem nas comunidades tradicionais perto das margens dos rios ou nas praias. Nos
seus terrenos tem suas casas e muitas vezes constroem casas para seus filhos ao lado, quando
os filhos se casam. Nos quintais das casas árvores de frutas servem como sombra e completam
o regime alimentar. Recentemente os terrenos das suas casas e roças viraram cada vez mais
interesse da especulação imobiliária por pessoas “de fora”, porque a regularização dos seus
terrenos não faz parte da cultura e principalmente pelo fato da maioria das comunidades de
pescadores estarem localizadas em terras da união, o que não permite a titulação definitiva da
terra, apenas a concessão de uso. Por tanto, muita das vezes as famílias dos pescadores não
tem o título registrado dos terrenos onde vivem.
Os pescadores e pescadoras artesanais fazem parte dos povos e comunidades tradicionais. Os
povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que tem condições
sociais, culturais, econômicas e ambientais próprias. Organizam-se, total ou parcialmente, por
seus próprios costumes e tradições, ou por legislação específica. O seu modo de vida e suas
instituições são distintos da sociedade em geral, o que faz com que estes grupos se reconheçam
como portadores de uma identidade própria. Assim é que os membros do povo ou comunidade
geralmente se referem “aos de dentro” e “aos de fora” e, não é raro, possuírem línguas e
costumes específicos. Na maioria dos casos, a identidade das populações tradicionais está
associada também a uma identidade étnico-racial negra ou indígena. Os povos e comunidades
tradicionais mantêm relações específicas com o território e o meio ambiente. O modo de vida
tradicional respeita o princípio da sustentabilidade, assegurando a sobrevivência da geração
presente sob os aspectos físico, cultural e econômico e oferecendo as mesmas possibilidades às
gerações futuras. As populações tradicionais também ocupam áreas de modo não exclusivo,
para a realização de atividades tradicionais e de subsistência, tendo o direito de acesso
assegurado pela Convenção 169 da OIT (Artigo 14, Parágrafo 1) (fonte: SEPROMI, 2013) 9.
Essas comunidades se diferenciam das culturas urbanas em vários aspectos, sendo um dos mais
importantes à relação com os ecossistemas e a biodiversidade. Na interação direta com a terra,
as águas, a fauna e a flora, presentes nos ambientes costeiros, constroem culturas: trabalho e
relações econômicas, expressões artísticas, religiosidades, relações de gênero e geracionais,
organização comunitária e o próprio cotidiano. A pesca artesanal e a agricultura camponesa,
exercidas por homens e mulheres, estão entre as principais formas de trabalho que esses grupos
8

Alguns dados encontrados na pesquisa: 67,3% dos pescadores são naturais do município onde vivem. O número de filhos para 59%
das famílias variou entre 1 e 4. Em 61,6% das famílias apenas o chefe desenvolve atividade laborativa. 43,9% não possuem carteira
de pescador. Mais da metade dos pescadores possuem vínculo com alguma organização profissional, sejam colônias (50%) ou
associações (3,8%). A maioria dos entrevistados (66,5%) não realiza outra atividade fora da pesca e 77,2% trabalhavam por conta
própria na época da pesquisa. A renda familiar de 50,1% dos pescadores era de meio salário mínimo e 69% ganhavam até um salár io
mínimo. Dos pescadores entrevistados 63% afirmaram não receber nenhum auxílio do governo. Entre os 37% que têm acesso a
programas governamentais, o Programa Bolsa Escola tem maior 77 proporção de beneficiados, com 15,9% do total e a bolsa PETI
responde por 8,7% dos beneficiados (fonte: Instituto Oceanário, 2010).
9
O processo na busca de segurar os direitos dos povos tradicionais culminou em avanços institucionais importantes que foram
destacados: a publicação do Decreto n. 6040 que regulamenta a Política Nacional de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades
Tradicionais; a publicação de decreto estadual possibilitando a titulação das terras públicas usadas por remanescentes de quilombos;
a manutenção do Decreto Federal de Regulamentação da Demarcação do Território das Comunidades fortemente questionada pela
bancada ruralista; a reedição pelo INCRA de uma portaria que possibilita estabelecer convênios com universidades como estratégia
em curto prazo para superar o obstáculo da carência de profissionais concursados para realizar serviços necessários ao processo de
regularização fundiária.
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elaboraram na construção de seus modos de vida. Se instituindo como sujeitos históricos essas
populações constroem tradicionalidades.
Vale explicar que aqui, tradicionalidade, não é uma reverência ao passado, mas refere-se ao
acúmulo da experiência dessas comunidades, sua importância e legitimidade no presente.
Portanto, não significa atraso e nem paralisação da história. As comunidades tradicionais tem
dinâmica histórica própria no tempo e espaço, e destacam por produzir baixo impacto ambiental.
Por isso, é tão notório o fato de que, diferente dos centros urbanos, os territórios vividos por
essas populações conseguem manter os ambientes naturais conservados.
As comunidades acompanhadas pelos CPPs na sua maioria são tradicionais. Pouco visíveis para
a sociedade em geral, somente a partir do alcance nos últimos anos do Movimento dos
Pescadores e Pescadoras (MPP) que tem conseguido dar mais visibilidade ao modo de vida dos
pescadores e pescadoras, relacionados à importância da permanecia dos mesmos no território
para garantir a sua continuidade. Mas ainda assim faltam políticas públicas que assegurem a
continuidade sociocultural dessas comunidades. Foi observado que a maior ameaça que
atualmente estão enfrentando, não se limita a baixa produtividade da pesca artesanal, mas sim a
perda de sua identidade. Como consequência aumentam práticas de pesca predatória, conflitos
comunitários, criminalidade e uso das drogas pelos jovens.
(4) Contexto da organização da pesca e dos pescadores
Vale a pena de fazer um breve resumo da história da organização da pesca e dos pescadores no
Brasil. No processo da construção da nação do Brasil as capitanias de portos definiram 1845 os
Distritos de Pesca e começaram a listagem dos pescadores. Após 1856 a nova ideologia
incentivou na industrialização da pesca. Mas o momento mais marcante na história da
organização da pesca e dos pescadores foi o ano 1919 quando a Marinha de Guerra leva a cabo
o processo de estruturação e fundação das primeiras unidades associativas, denominadas de
colônias de pescadores, influenciadas por dois grandes fatores: O primeiro, de ordem econômica,
pois o país começou o século XX importando peixes, apesar de possuir vasta costa e uma
variedade de águas interiores. O segundo, de ordem política, pois com o advento da Primeira
Guerra Mundial, o Estado passou a intensificar suas políticas voltadas à defesa do território,
temendo possíveis invasões, haja vista a amplitude do litoral brasileiro.
No Catete – RJ em 13 de outubro de 1919, parte do Rio de Janeiro com destino a Belém do Pará
uma das maiores embarcações da Marinha, o cruzador José Bonifácio. O objetivo dessa
investida fora reunir os pescadores que se encontravam espalhados pelo litoral e interior do país
em agremiações denominadas de colônias. No tráfego marítimo para conduzir sua esquadra na
defesa do litoral brasileiro, iniciou um processo de criação de Colônias pelo Estado do Pará,
oferecendo todo tipo de assistencialismo para atrair os pescadores a se filiarem as colônias 10. A
partir desse momento a pesca oficialmente era organizada ao nível local através das colônias, ao
nível estadual pelas federações e ao nível nacional através da confederação (fonte: CPP, 1988).
Até o ano 1988 todos os pescadores tinham que se afiliar as colônias de pescadores para
receber a licença de pescar e os seus direitos previdências.
Muitas colônias não são presididas por pescadores e envolvem muitas pessoas que não exercem
a pesca como profissão. Também, em grande parte, não exercem uma função de defesa ou
organização da categoria, sendo em muitos casos somente um espaço para despacho de
documentos. A partir do ano 1984/85 foi intensivo o processo do questionamento das práticas
das colônias que nunca agiram para o melhoramento da situação da pesca artesanal mais na sua
maioria em função dos interesses particulares das diretorias que deste a sua criação tinha
estabelecido um sistema de relação de dependência dos pescadores com os “comissários de
peixe”. Por conta deste vácuo organizativo, recentemente têm se formado um número grande de
associações e outras formas de organização, como p.ex. sindicatos, para confrontar com o poder
instalado nos espaços das colônias, que não raro passam de pai para filho, ou de compadre para
compadre, sem o necessário exercício da democracia e participação.
No ano de 1985, houve o Movimento Constituinte da Pesca, pedia a inclusão das propostas dos
pescadores artesanais na nova constituição, somando-se a outras categorias, reivindicando seus
direitos sociais e políticos. A nova Constituição Federal de 1988 proporcionou grandes avanços
10

Uma breve explicação sobre o Z que se referem às colônias - ao serem fundadas, as colônias recebiam uma identificação
composta pela letra “Z”, que tem por significado, zona de pesca, acrescido de numero, referente à ordem cronológica de
fundação.
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acerca da organização dos pescadores artesanais na medida em que em seu artigo 8º, equiparou
as Colônias de Pescadores aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Com o advento da
constituição cria-se uma nova consciência por parte dos pescadores/as: (1) existiram Colônias
que conseguiram elaborar seus próprios Estatutos Sociais, aproximando seu regimento à
realidade da pesca. (2) Surgiram movimentos pedindo democracia e transparência nas diretorias
de algumas colônias. (3) Foram criadas divisões no setor, ocorrendo proliferação de associações,
sindicatos, cooperativa e outras entidades. O CPP teve um papel importante nesse processo da
reorganização da categoria nessa época.
Em 2008 é regulamentada juridicamente a livre organização da categoria previsto no art. 8º da
constituição federal (Art. 1, lei n o 11.699). Hoje além das colônias os pescadores e pescadoras
podem-se afiliar aos sindicatos ou associações. Também cooperativas apareceram na busca de
formas alternativas da comercialização. Em 2009 tinha 759 Associações, 137 Sindicatos, 47
Cooperativas e 870 Colônias. Estas entidades somam aproximadamente 730.000 pescadores/as
(SEAP, 2009).
Devido à ausência de representatividade da categoria pelas organizações formais como as
federações e a confederação, os pescadores e pescadoras, através do Movimento dos
Pescadores e Pescadores (MPP) formado em 2010 tem encontrado seu espaço de diálogo e
reconhecimento dos seus direitos e deveres atuando aos níveis regionais e nacional. Nesse
sentido a campanha pelo Território Pesqueiro foi lançada em Brasília/DF, em Junho/2012 e
busca a assinatura de 1% do eleitorado brasileiro (equivalentes a 1.406.466 assinaturas), para
uma lei de iniciativa popular que propõe a regularização do território das comunidades
tradicionais pesqueiras por em destaque, que defender o direito de pescadores e pescadoras
artesanais é garantir na mesa da população brasileira o peixe natural e saudável, ameaçado de
extinção devido ao processo de privatização das águas e dos territórios pesqueiros.
Desde o governo Lula pela primeira vez na sua história o Brasil tem um Ministério de Pesca. No
início tinha muita esperança que assim a pesca artesanal teria mais atenção e políticas públicas
adequadas para garantir a sustentação das atividades pesqueiras da classe. Mas pelo contrário,
a pesca artesanal ficou marginalizada frente à importância que a pesca industrial e a aquicultura
ganharam.
Gráfico 3: Organograma “simplificada” do Ministério de Pesca
Chefe de
Gabinete

Ministro
Secretário
Executivo
Secretaria de
Infraestrutura

Secretaria de
Monitoramento

Secretaria da
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Coordenação
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Pesca Industrial
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O departamento da Pesca Artesanal do Ministério de Pesca e Aquicultura reconhece o trabalho e
a intenção do CPP e das organizações assessoradas pelo CPP. Infelizmente o departamento não
tem o peso desejável dentro do Ministério. O ministro atual Marcelo Crivela tem a sua origem na
igreja Universal do Reino de Deus e era candidato do Partido Republicano Brasileiro (PRB) que
adota uma política de interesses dos grandes empresários e tem enfoque na pesca industrial e
na aquicultura.
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4.2

A instituição executora – CPP no Brasil

O Conselho Pastoral dos Pescadores – CPP é uma pastoral social ligada à Comissão Episcopal
Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB. Tem como presidente o D.
José Haring, bispo da diocese de Limoeiro do Norte e presidente da CNBB do Regional NE I,
como vice-presidente o D. Genival Saraiva de França. Inclui em seu quadro de agentes pastorais:
Leigos, Padres e freiras; Em alguns locais há sacerdotes e freiras que fazem o trabalho ou
apoiam os/as pescadores e pescadoras. O CPP prioriza e valoriza o trabalho em parceria com as
paróquias e dioceses onde é possível. Participa ativamente do processo de articulação das
Pastorais Sociais da CNBB em nível nacional e nos vários regionais onde está presente.
O CPP tem como missão anunciar aos pescadores a força libertadora do evangelho revelado aos
pobres, respeitando sua cultura, para que, pela sua organização, transformem as estruturas
geradoras de injustiças, tendo em vista a libertação integral e a construção de uma nova
sociedade.
O objetivo da instituição é "ser presença de gratuidade evangélica no meio dos pescadores,
cultivando assim, as sementes do reino que existem no meio deles; movido pela força libertadora
do Evangelho, colaborar com os pescadores nos justos anseios de suas vidas, respeitando sua
cultura, estimulando suas organizações, tendo em vista a libertação integral e a construçã o de
uma nova sociedade; animar, formar e articular fraternalmente os que trabalham a serviço dos
pescadores nesta pastoral; lutar por todos os meios necessários para a preservação do meio
ambiente” 11.
A história do CPP Nacional é diretamente ligada com a história dos demais CPP regionais. Sem
os CPP regionais o CPP Nacional não existia. A Pastoral dos Pescadores foi fundada nos finais
do ano de 1960, por Alfredo Schnuettgen, alemão da cidade de Attendorn, frade franciscano. A
sensibilização e identificação com o trabalho pastoral de Frei Alfredo em defesa de pescadores e
pescadoras, levou-o, então vigário de Fátima, Olinda-PE, a aproximar-se dos pescadores da
praia do Carmo e, nesta praia, ele lançou a rede da Pastoral dos Pescadores. Com o apoio da
CNBB e bispos como Hélder Câmara, Lamartine Soares, expandiu a atuação pastoral até o litoral
norte paraibano, mas precisamente em Acaú e Pitimbu e no Estado de Alagoas, persistindo na
defesa dos pescadores contra o autoritarismo dos governos através da Marinha brasileira dentro
das colônias e federação de pescadores.
Assim, com a força das comunidades eclesiais de base, que fortaleciam os sinais de resistência
que brotava das bases, Frei Alfredo continuava pescando homens e mulheres como Antônio
Gomes, “o Toinho Pescador”, Anita Luna, Margarida Mousinho, Ambrósio. Que fortaleciam a luta
por dignidade, justiça social e ambiental, e transformação pela organização. Com esta base
fundamentada na missão de Jesus e na opção pelos pobres, desencadeou o processo de
conscientização sobre os problemas que permeavam o universo dos pescadores e pescadoras.
Esta atitude iniciada em Pernambuco logo chamou atenção de outros atores, em outras regiões
(norte, sul/sudeste) que se articularam na defesa desta categoria, que praticamente era invisível
para a sociedade. No ano 1976 Dom Hélder Câmara provocou a discussão na assembleia da
CNBB e como resultado o CPP foi reconhecido como pastoral pelo CNBB. 1978 havia o
reconhecimento das mulheres pescadoras pelos órgãos oficiais da pesca, o CPP foi bastante
atuante para que este processo se desse. Na mesma época 1978/1979 no contexto da
construção da barragem do Rio São Francisco os pescadores começaram atuar junto à diocese
envolvendo os conventos e desenvolvendo uma relação contra a opressão da ditadura. A partir
disso o CPP Juazeiro foi estabelecido em 1981/82. 1978 o CPP já tinha começado atuar no
Ceará. Além da luta contra o autoritarismo da ditadura os anos 70 foram marcados pela
mobilização contra a poluição industrial.
1983/1984 o primeiro projeto de alfabetização financiado pela Misereor foi implementado e 1983
o CPP começou atuar no Pará. “A voz do pescador” um programa de radio como instrumento de
informação e mobilização marcou a atuação do CPP. Em 1982 as pastorais começaram
influenciar o PT. 1985 o CPP foi parte importante na mobilização da Constituinte da Pesca. De
1983 a 1988 a diocese do Recife com Dom Hélder Câmara virou o guarda chuva do CPP. Mais
tarde, em 1988, a partir da necessidade das equipes de base, de ter uma ação mais articulada e
11

Definição aprovada pela Assembleia Nacional em fevereiro de 1995.
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na perspectiva de que se construir uma pauta comum de lutas em defesa dos direitos sociais,
previdenciários e ambientais dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal, decidiu-se,
em assembleia, criar uma entidade com personalidade jurídica, surgindo assim o Conselho
Pastoral dos Pescadores. O recanto dos pescadores e pescadoras foi estabelecido como espaço
próprio. 1989 a partir da pastoral é criado o Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) e
também acontece os registros das equipes dos regionais.
1990 foi um momento difícil na história do CPP. Frei Alfredo morreu, aconteceu o racha 12 com o
CPP no Sul e por causa da conjuntura política nacional e internacional os recursos disponíveis
diminuíram. Os anos noventa foram marcados por grandes mudanças: por um lado havia
avanços com a livre associação e a liberdade das colônias e a aprovação da lei da Previdência
Social, por outro lado havia a saída dos CPPs em Piauí, Alagoas e Maranhão 13. Um processo
contínuo de fechamento da igreja com os projetos sociais marginalizou as demais pastorais e o
CPP dentro da igreja. 1996 a carcinicultura entrou fortemente no Brasil e por causa da recessão
muitas pessoas começaram pescar. Práticas de pesca predatória como a pesca de bomba
começaram causar muitos conflitos. Nos anos noventa aconteceu um processo da politização do
CPP frente das políticas públicas. 1996 Misereor provocou uma reflexão metodológica e a forma
de planejamento foi repensada. 1999 o CPP Bahia litoral começou atuar.
A partir dos anos 2000 formou-se a luta contra carcinicultura, um debate sobre reservas
extrativistas e a questão do seguro defeso. Tem uma forte discussão sobre a participação nas
políticas públicas. 2003 diminuiu o tempo de carência para um ano para acessar o seguro defeso.
A primeira conferência da pesca aconteceu em 2003 com a provocação do CPP da reflexão
sobre políticas públicas. Uma mulher conquistou o cargo de presidente da pastoral. 1998 até
2004 o CPP ficou sem Bispo de Referência. O modelo de desenvolvimento e a queda do valor do
Euro dificultam atuações mais efetivas do CPP. O governo do PT não atende as expectativas e
melhorias para os pescadores e pescadoras artesanais de forma esperada. Mesmo assim
observa-se um aumento das articulações dos pescadores e pescadoras no nível nacional. No
ano de 2004 aconteceu o primeiro encontro nacional das Pescadoras apoiado pelo Governo. Em
2004, o 1º. Grito da Pesca era uma articulação dos pescadores no nível nacional. 2005
aconteceram à criação da articulação São Francisco. 2006 é o ano da fundação da Articulação
Nacional das pescadoras – ANP. 2006 o seminário nacional sobre carcinicultura marca o
caminho do CPP. Mas com certeza o ponto mais marcante na história recente do CPP é o 1º.
encontro alternativo da pesca 2009 em Brasília, seguido pelo primeiro encontro sobre a questão
do território em 2010 e a fundação do Movimento de Pescadores e Pescadoras – MPP. 2011 é o
ano do seminário sobre ordenamento da pesca e a construção da campanha pelo território que
tem o seu lançamento em 2012. Internamente os anos 2005 até 2008 são marcados pela
reaproximação com CPP no Sul que novamente começou atuar dentro do CPP Nacional, o
afastamento do CPP Norte em 2006/7 com um projeto de transição em 2008 e 2011
aproximações com Minas Gerais e Espirito Santo. A relação com o Pastoral do Campo mostra
uma aproximação14 mais efetiva dentro das pastorais.
Observa-se que o CPP hoje une várias gerações. Assim encontram-se pescadores da primeira
hora como Toinho da Alagoas e também filhos e filhas de pescadores e pescadoras que nos
anos da fundação do CPP tinha se engajado e influenciaram a atuação do CPP. O CPP parece
“uma família” com espirito forte de solidariedade, identificação e compromisso.
Atualmente CPP está organizado em quatro (4) regionais (Norte, Ceará, Nordeste, Bahia) com
financiamento do Miseror, dois regionais financiados através da diocese (CPP Santarém – Pará),
CPP Juazeiro – Bahia15, o CPP Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) sem financiamento do
Misereor, mais o CPP Nacional que apoia organizações de pescadores e pescadoras através da
assessoria ao MPP nos estados de Minas Gerais, Espirito Santo, Piauí e Maranhão. Nestes
mesmos estados tem um processo de articulação para retomada ou surgimento do CPP. O CPP
Nacional aglutina as atuações dos CPPs regionais.
O CPP tem como instâncias de decisão: a Assembleia Nacional, a Diretoria e os Conselhos
Nacional e Fiscal. Além disso, os CPPs regionais têm os conselhos deliberativos para
12

Conflitos metodológicos, políticos e pessoais causaram essa racha. O CPP Sul continuou atuando sem a ligação com o
Nacional.
13
Os grupos dos CPPs nos Estados mencionados deixaram de existir.
14
A discussão sobre articulações e atuações conjunta e formação de rede mais efetiva dentro das pastorais sociais começou.
15

A partir de 2014 o CPP Juazeiro vai ser integrado no regional Bahia
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acompanhar as atuações no nível regional. Nos CPPs atuam agentes financiados e voluntários
de igreja e das comunidades acompanhados.
Gráfico 4: Estrutura do CPP no Brasil
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A atuação e as atividades do CPP

De acordo com os projetos atuais, os demais CPPs regionais e o Nacional atuam em quatro
linhas:
1. Meio ambiente - (conscientização ambiental, questionamento dos grandes projetos, e
resistência nos territórios tradicionais da pesca artesanal)
2. Direitos (organização dos pescadores/as artesanais, previdência social, políticas públicas
(saúde, educação, habitação, segurança...)), legislação pesqueira (Lei da Pesca).
3. Geração de trabalho e renda (investimento para pesca artesanal, investimento em
atividades de beneficiamento, atividades de econômicas complementárias e assistência
técnica)
4. Institucional (fortalecimento das relações dos CPPs dentro e fora da igreja)
Como atividades os CPPs executam seminários, oficinas, visitas periódicas de
acompanhamento nas comunidades acompanhadas, reuniões de planejamento e avaliação,
encontros de articulação, reuniões a nível local, regional e nacional, participação em
diversos fóruns e redes, mobilização, acompanhamento e assessoria jurídica e de ação
judiciais, realização de campanhas, atividade de fortalecimento de lobby em defesa dos
direitos dos pescadores/as artesanais e elaboração de material didático e informativo.
O papel do CPP tem sido, não apenas de levar o conhecimento e esclarecimento para as
comunidades de pescadores e pescadoras, através dos regionais, mas também através do
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CPP Nacional de acompanhar e apoiar as comunidades pesqueiros ao acesso às políticas
públicas. Desde a sua criação o CPP sempre teve como um enfoque central a questão da
organização dos pescadores e pescadoras. Podem-se ressaltar alguns aspectos
importantes da atuação do CPP:
 A luta constante de resgatar a autoestima dos pescadores e pescadoras, através da
valorização de pessoa humana.
 A valorização da categoria, através de esforço de tomada das organizações, a partir da
ação do CPP os pescadores e pescadoras foram se informando e no processo foram
assumindo as direções das organizações, que antes eram dirigidas por oficiais da
marinha do Brasil.
 Pescadores e pescadoras, protagonista na defesa dos rios, mangues e lagoas, contra a
poluição e a pesca predatória.
 Participação dos pescadores e pescadoras juntamente com outros trabalhadores no
processo nacional de mudança da constituição brasileira, garantindo assim a autonomia
das organizações dos pescadores, o reconhecimento como sindicato e a livre
associação;
 A inclusão dos pescadores e pescadoras na Lei da Previdência Social, que garante os
direitos previdenciários;
 O protagonismo dos pescadores e pescadoras na defesa do território pesqueiro, ex.
criação de Resex e acordos de pesca.
 O acesso a recurso público para melhorar as condições de beneficiamento e
comercialização, mesmo que ainda insuficiente para atender à necessidade dos
pescadores;
O serviço pastoral desenvolvido pelo CPP pretende promover valores comunitários, a
cultura da solidariedade, a igualdade de raça e gênero e a democracia participativa, tendo
como princípio fundamental o protagonismo dos (as) pescadores(as).

4.4

Marcas específicas observadas nos CPPs regionais e o Nacional

Como mencionado no cap. 3 de modo geral pode-se constatar que tem mais similaridades do
que diferenças nas atuações dos demais CPPs regionais. Mesmo assim vale sublinhar algumas
marcas específicas observadas nos CPPs regionais.
CPP Norte
O CPP Norte passou por conflitos institucionais graves e ainda está se recuperando dos efeitos
disso. Por isso o que ficou evidente como marca específica para ser sublinhada é o número
significativo de voluntários que atuam em nome do CPP na região. Sobretudo tem confiança na
missão e atuação do CPP pelas comunidades acompanhadas. O enfoque no trabalhar com
acordos de pesca é um instrumento na busca de um ordenamento da pesca. Observa-se agentes
e voluntários com experiência, que tem autoridade e reconhecimento.
CPP Nordeste
CPP Nordeste representa como ninguém a história e a origem do CPP no Brasil. Isso é uma
herança querendo ou não. Assim o CPP Nordeste vira o símbolo da continuidade e constância.
Eles têm o reconhecimento como instância mais importante representando os interesses da
classe. Os argumentos do CPP Nordeste tem peso, o conhecimento do contexto local e regional
é extraordinário. CPP Nordeste mantem um espírito da moralidade e de valores, que não se pode
corromper pelos órgãos públicos. O CPP mostra uma postura que não confronta, mas que
ganhou o respeito e reconhecimento de todos os parceiros, aliados e também dos adversários.
CPP Ceará
Alguns anos antes do CPP Norte, o CPP Ceará passou por um momento de crise institucional
também. O que ficou evidente, que a partir dessa crise o CPP Ceará conseguiu aprender. Hoje
em dia o CPP Ceará mostra uma postura de avaliação e análise crítica sobre a sua atuação com
a capacidade de aprendizado e receptividade a orientação. Com essa postura de abertura o CPP
Ceará conseguiu avançar na sua capacidade de criar alianças em redes. Especificamente a
inserção e assim a influência dentro da igreja marca a atuação do CPP Ceará. Observa-se
também a presença de jovens não somente na equipe, mas também nas comunidades
acompanhadas.
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CPP Bahia
A capacidade e qualidade da mobilização e articulação partindo do estímulo da identidade e
autoestima cultural quilombola está marcando o CPP Bahia. O número significativo de mulheres
como lideranças e a resistência das comunidades quilombolas nos seus territórios tem uma
qualidade elevada e unida. A atuação em função da regularização dos territórios quilombolas,
mesmo com todas as dificuldades burocráticas não levou a desanimação. Conseguiram a partir
da luta melhoramentos significativos a respeito da saúde e habitação.
CPP Nacional
O papel do CPP Nacional é atuar aglutinando e estimulando articulações dos diversos CPP
regionais e das comunidades e organizações acompanhadas. Assim aumenta os efeitos que
começam no nível comunitário pela atuação dos demais CPPs regionais que se propaga através
do CPP Nacional nos níveis nacional e internacional. Observa-se uma grande importância do
CPP Nacional no acompanhamento da articulação de novos grupos de CPPs regionais, do MPP
e da ANP.

5. Resultados da avaliação a partir das questões-chave
Este capítulo tem como enfoque os resultados da avaliação encontrados a partir das questõeschave dos termos de referência levando em consideração às entrevistas qualitativas, as oficinas,
as conversas com vários atores envolvidos, e as observações das avaliadoras durante as visitas
nos demais lugares16. A sistematização segue os princípios de avaliações mencionados no
capítulo 3 “metodologia da avaliação”. São os critérios de pertinência, efeitos e impactos,
eficácia, organização e gestão, eficiência e sustentabilidade.

5.1 Pertinência
Observa-se uma alta relevância da atuação e dos projetos dos CPPs regionais e do Nacional,
porque o CPP continua sendo a maior referência do setor pesqueiro e da categoria da pesca
artesanal. O projeto tem uma alta relevância para os grupos acompanhados, principalmente por
causa do fortalecimento das organizações que defendem os direitos dos pescadores e
pescadoras artesanais nas suas comunidades e no fortalecimento da identidade e consciência
coletiva no nível regional e nacional.
Suas intervenções refletem as prioridades dos grupos de pescadores e pescadoras, sendo de
conseguir um maior conhecimento e efetivação sobre os seus direitos (regularização do território,
segurança de sobrevivência através de acordos de pesca e unidades de conservação, efetivação
de direitos trabalhistas, previdenciários dos pescadores e pescadoras artesanais) e os acessos
aos demais, em defesa das comunidades pesqueiras na permanência em seus territórios e em
manter práticas ecológicas e sustentáveis. Integrando suas linhas de ações principalmente no
fortalecimento desses grupos, através do apoio irrestrito a ações como a campanha do território
pesqueiro, que busca assegurar o acesso e permanência a terra e a água, fortalecendo a
articulação dos pescadores/as em rede no âmbito local, regional, nacional e internacional a partir
das iniciativas dos grupos de base. O estímulo à autoestima dos pescadores e pescadoras e a
valorização dos saberes e valores tradicionais da atividade ajuda os pescadores e pescadoras
defender a sua cultura e assim facilita a sobrevivência, assegurando a criação de Deus.
Os CPPs regionais e o Nacional possibilitam a estruturação enquanto coletividade e articulação
entre os/as pescadores/as e com outros atores e contribui para o processo de protagonismo dos
pescadores e pescadoras a fim de que sejam sujeitos da sua história. Através da construção
coletiva e das suas organizações os pescadores e as pescadoras artesanais compreendam a
conjuntura e o processo histórico, antecipem a percepção das ameaças e construam estratégias
de enfrentamento, incidência em políticas públicas e articulação de alianças.
O CPP tem um papel importante como articulador mostrando o compromisso e a solidariedade
da igreja católica para dentro e fora do âmbito institucional onde atua. Num momento histórico
onde uma boa parte da sociedade afasta-se da igreja católica 17 parece ser importante que a
igreja apesar do culto e da palavra mostra atuações concretas frente aos desafios das
16

Pode ser constatada uma grande similaridade e colocações homogêneas nas entrevistas. Por causa disso no relatório da
avaliação as observações são colocadas de maneira geral em vez de se referir a números de entrevistados específicos.
17
1960 ainda 91,0 % da população brasileira eram da igreja católica, em 2010 somente 64,6 % da população se sentiram
pertencente à igreja católica.
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populações ameaçadas. Caridades transformadoras e serviços sociais são formas de
evangelização. Por causa disso os serviços das pastorais tem uma relevância não só para os
grupos acompanhados, mas para a própria igreja católica. Esse reconhecimento dentro da igreja
parece ainda não ser adequado frente ao impacto do CPP.
A campanha pelo território tem uma alta relevância para todos os pescadores e pescadoras
artesanais porque tenta garantir a sobrevivência de uma cultura. Mas tem que ser observado que
a campanha está concorrendo com outras campanhas como as campanhas “saúde mais 10” e
“eleições limpas” (reforma política) e um plebiscito da reforma política.
Em todos os pontos os objetivos iniciais dos projetos ainda são apropriados por que as
conquistas pelo território necessitam tempo, paciência e dedicação para serem conseguidos. As
atividades planejadas e realizadas são coerentes com os objetivos específicos e de
desenvolvimento do projeto, porem como desafios e dificuldades encontrados parece ser uma
luta de “David contra Golias”.
No apoio às comunidades e fortalecimento das lideranças, respaldo das lideranças locais, pela
formação de lideranças e agentes multiplicadores, pelo aumento dos conhecimentos dos grupos
acompanhados sobre seus deveres e direitos consegue que interage com os poderes (governos
locais, regionais e nacional e ministérios públicos). Tudo isso favorece o empoderamento das
comunidades para incidirem com autonomia frente ao estado. Pode-se constatar que existe
coerência entre as ações e os objetivos de desenvolvimento do projeto.
Especificamente a questão do gênero levantado na atuação do CPP é importante para as
mulheres tanto na pesca quanto no meio familiar serem visíveis, respeitadas e valorizadas para
terem acesso aos mesmos direitos que os homens.

5.2 Efeitos diretos e impactos
Pode-se constatar que existem efeitos diretos e impactos pela atuação dos CPPs regionais e do
Nacional. Segundo as colocações principalmente pelos pescadores/as, colaboradores e
representantes das instituições governamentais, ocorreram as seguintes mudanças nos grupos
beneficiários como efeito positivo da atuação do projeto em termos sociais, econômicos, políticos,
culturais e ecológicos, levando-se em conta a dimensão de gênero:
Geralmente pode constatar que o maior destaque está na formação do MPP - Movimento de
Pescadores e Pescadoras pela resistência nos seus espaços, com uma representatividade
significativa de toda a classe e o resgate da autoestima do pescador e da pescadora artesanal. A
inserção das mulheres nesses espaços de discussão e o aumento do protagonismo dos
pescadores/as também foram revelados como conquista alcançada. Conseguiu um pouco mais
de visibilidade dos pescadores (as) no Brasil e a desconstrução das externalidades negativa
dada aos pescadores /as.
Dimensão social
Em relação à dimensão social observa-se uma maior autoestima, respeito e integração das
mulheres nas articulações a níveis local, regional, nacional e internacional a partir de uma
consciência diferenciada e da participação mais ativa nas organizações da categoria como
associações e movimentos através dos momentos de formação e principalmente pelo
fortalecimento que representou a ANP- Articulação nacional das Pescadoras que empoderou
estas mulheres. O maior engajamento das pescadoras artesanais para seus interesses trouxe
fortalecimento para a organização dos pescadores de forma geral. De fato, o maior efeito
observado é o protagonismo das mulheres. As maiores lideranças que estão hoje à frente do
MPP, são mulheres que se destacaram nas comunidades apoiadas pelo CPP. A problematização
das relações desiguais de gênero na pesca, nas relações, comunidades e a visão do estado
ajudaram para a formação de uma organização nacional de pescadores crítica, autônoma e a
partir das bases. A autoestima das mulheres encontra-se elevada, a valorização e valoração do
trabalho das mulheres, a participação e colocação das mulheres nos diferentes espaços de
diálogo, são atribuídas ao apoio que o CPP tem dado. Hoje tem uma maior visibilidade da mulher
pescadora como produtora de alimentos.
Observa-se um estimulo ao desenvolvimento de uma cultura de resistência proativa frente às
ameaças. O CPP contribuiu para ampliação da compreensão sobre o conceito de territorialidade
nas comunidades tradicionais pesqueiras e no conjunto da sociedade. Assim o principal efeito
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está relacionado à como as comunidades pesqueiras estão mais preparadas para o
enfrentamento dos problemas.
A articulação entre as comunidades pesqueiras aumentou pelo intercâmbio local, regional,
nacional e internacional. Isso ajudou no aumento do conhecimento, alterou o grau da informação
e a capacidade de articulação a partir da convivência com outras realidades. No modo geral por
parte dos pescadores e das pescadoras existe uma visão mais clara da sociedade, e assim
aumentou a firmeza frente às lutas para conseguir os seus direitos sociais. A formação de
agentes multiplicadores facilitou tanto os intercâmbios quanto na multiplicação no nível
comunitário. Os pescadores e pescadoras estão mais unidas, sentem que podem contar mais
uns com os outros. Isso gera autoconfiança com relação ao enfrentamento dos problemas.
Dimensão econômica
Em relação à dimensão econômica observam-se primeiramente os seguintes avanços:
(1) Existe um melhoramento econômico por causa das conquistas de políticas de apoio ao
pescador e pescadora e investimentos para pesca artesanal e comunidades quilombolas
(material para pesca, investimento em beneficiamento e outros).
(2) O acesso aos direitos trabalhistas ajudou na economia dos pescadores e pescadoras: O
reconhecimento e documentação dos pescadores e pescadoras favoreceu o acesso aos
direitos trabalhistas e previdenciários. Entre eles os programas de Seguro defeso 18. Como
efeito não intencionado negativo poderia ser observado o desagregador do Seguro Defeso em
algumas comunidades.
(3) Existem programas estaduais e governamentais para segurança alimentar (cesta básica) ou o
“Chapéu de palha” (que compensa o seguro defeso para pescadores e pescadores em
Pernambuco). Os pescadores e pescadores são muito satisfeito de receber os benefícios
desses programas. Mas esses projetos podem mesmo ser visto como efeito não intencionado
negativo porque parecem ser projetos “Cala boca” que tiram o foco das questões chaves
relacionadas às reinvindicações da classe.
(4) A complexidade das relações estabelecidas na comercialização da produção entre
pescadores e pescadoras artesanais e os atravessadores é tão complicado que se torna difícil
de interromper isso e buscar alternativas mais justas. A partir de estimulação para valorização
da própria produção pesqueira o CPP busca conscientizar os pescadores e pescadoras a
demandar preços melhores ou comercializar de forma diferente. Como efeito não intencionado
negativo poderia ser o aumento de conflitos em alguns lugares entre os atravessadores e os
pescadores.
(5) Em várias comunidades acompanhadas existem experiências de beneficiamento da produção
pesqueira e da geração de renda, que aumentaram a renda familiar. Sendo constatadas em
algumas comunidades através de suas casas de alvenaria, com piso de lajota e equipadas
com eletroetrônicos, que hoje para alguns, já é realidade.
Dimensão política
Os efeitos direitos em relação à dimensão política observadas pela atuação do CPP são ligados
com a transformação das comunidades a partir da resistência nos seus espaços. O maior
reconhecimento das comunidades tradicionais pesqueiras parte da atuação do CPP no nível
nacional.
(1) Reconhecimento dos direitos das mulheres (lei que reconhece o trabalho das mulheres)
(2) A inclusão dos pescadores e pescadoras nas políticas dos povos do campo e das florestas
que reconhece especificidade e a contribuição junto a outros do conceito de comunidade
tradicional pesqueira e território pesqueiro.
(3) A valorização da visão do mundo dos pescadores e pescadoras (noção de tempo,
religiosidade e saberes cosmológicos)
(4) O CPP contribuiu para que pescadores e pescadoras assumissem uma postura política
autônoma diante do estado, luta para manter, ampliar e efetivar direitos. De acordo com seus
18

18
O seguro defeso é uma assistência financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerça sua atividade de
forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, que teve
suas atividades paralisadas no período de defeso. A lei garante ao pescador receber tantas parcelas quantos forem os meses
de duração do defeso, conforme portaria fixada pelo IBAMA. O valor de cada parcela é de um salário mínimo. O IBAMA define
o prazo de proibição da pesca em defesa da sobrevivência de espécies como peixe, lagosta, camarão e mariscos na época de
procriação.
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indicadores, pode-se afirmar que os CPPs regionais e o Nacional conseguem que em algumas
instâncias dos governos estaduais e do governo federal, haja claramente o reconhecimento
com relação ao direito de uso do território pelas comunidades de pescadores e pescadoras,
assim como os quilombolas. As comunidades mais organizadas conseguem ter maior
incidência nas políticas públicas (as demandas são apresentadas de forma estruturada) como
foi mencionado pela secretaria da Pesca Artesanal do MPA. Contribuiu para visibilidade dos
problemas e demandas específicas das pescadoras (doenças ocupacionais, direitos
previdenciários e trabalhistas).
(5) Contribuiu para o desenvolvimento de novas formas de organização e incidência política entre
pescadores/as em âmbito nacional e nos estados (MPA, MPs, MS, MPF...).
(6) Hoje há encontros com os Governos estaduais e demais organizações com os pescadores e
pescadoras artesanais organizados, conscientes dos seus direitos e deveres e com uma
articulação clara, consistente e coerente do que querem.
(7) Especificamente o engajamento nas lutas concretas como a campanha pelo território
pesqueiro é avaliado como grande avanço no nível local, regional e nacional. A organização
mais efetiva nos níveis estadual e nacional pelo MPP e ANP mostra o efeito direto da atuação
do CPP. Assim as pescadoras e os pescadores estão inseridos nas instâncias de decisão
política direta e indiretamente.
(8) A elevação da autoestima e autoconfiança também proporciona uma participação mais efetiva
dos pescadores e pescadoras, aproveitando esses espaços de diálogos.
Dimensão cultural
Em relação à dimensão cultural observa-se o fortalecimento da identidade cultural a partir do
reconhecimento, afirmação e auto definição como cultura de povos tradicionais das comunidades
pesqueiras com maior autoestima valorizando o conhecimento tradicional. Importante constatar
nesse momento, novamente o fortalecimento da identidade da mulher pescadora, valorizando as
suas atividades. As mudanças na percepção cultural poderiam ser avaliadas como base
essencial na busca da sobrevivência e do melhoramento da qualidade de vida.
O conhecimento proporcionado com o apoio do projeto deu segurança, união e abriu espaço para
a participação das mulheres e para o resgate da autoestima dos pescadores. Através do MPP,
esse conhecimento tem sido disseminado e proporcionado o resgate da cultura e valores do
pescador e pescadora artesanal. O pescador (a) se orgulha de ser pescador (a). Isso estimula
para dar maior visibilidade dos conflitos e ameaças ao modo de vida dos pescadores e
pescadoras artesanais.
Dimensão ecológica
Em relação à dimensão ecológica observa-se uma maior sensibilidade e consciência sobre
práticas sustentáveis. Aumentou a crítica sobre práticas da pesca predatória. As práticas
sustentáveis virou uma preocupação dos pescadores porque “sentem na pele” as mudanças
causadas pela pesca predatória, pela poluição e mudanças climáticas, pelo aumento da
aquicultura e pelos impactos negativos ambientais dos grandes projetos.
Através da produção de informação o CPP por meio de apoio a campanha do território, com
produção de material informativo, tem provocado um maior engajamento das comunidades com
relação às questões ambientais. Dando visibilidade as políticas ambientais e retrocessos que tem
ocorrido na última década. Ou seja, estão mais conscientes de que a degradação ambiental pode
produzir impactos irreparáveis nas comunidades e mais sensibilizados com relação ao seu
“papel” para evitar e /ou minimizar esses impactos, assim como buscar apoio para combater
esses abusos para com o meio ambiente e suas diferentes interações.
Os pescadores e pescadoras organizadas tem maior conscientização com relação às questões
ambientais, a responsabilidade de cuidar e preservar dos ecossistemas e a zelar pelo bem estar
da sociedade como um todo (p.ex. numa entrevista na televisão uma pescadora do MPP foi
perguntada sobre a “sua comunidade”. A resposta dela era: “A minha comunidade se chama
“Brasil”....”). Em relação à dimensão ecológica observa-se o aumento do protagonismo dos
pescadores na luta pela conquista do seu território e denúncias dos crimes ambientais
acontecendo nos seus espaços através dos grandes empreendimentos.
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Resumindo pode constatar que as mudanças observadas parecem ainda poucas e em lugares
selecionadas, mas onde existem, os pescadores e pescadoras colocam com clareza, que tem a
ver com a atuação da conjuntura dos projetos regionais e do CPP Nacional.
O público alvo do CPP direta são os pescadores e pescadoras artesanais da área de
abrangência de todos os CPP’s Regionais, mas indiretamente alcançam todos os pescadores e
pescadoras do Brasil.
Resumido na tabela no anexo 6 encontram-se quais foram os principais fatores internos e
externos que influenciaram nos efeitos positivos e negativos, e influenciou o alcance dos
objetivos dos projetos.

5.3 Eficácia
O critério da avaliação “eficácia” tem como pergunta chave “em que medida os objetivos foram
alcançados?”. Assim avalia os objetivos específicos e os indicadores formulados nas cadeias de
efeito, a síntese do planejamento estratégico. Não tem uma cadeia de efeitos formulada para o
CPP como todo, mas cada projeto tem uma cadeia de efeitos para seu projeto regional. Por
causa disso trata-se na análise transversal do alcance dos objetivos no modo geral. As
avaliações individuais avaliam o alcance dos objetivos específicos de cada projeto de forma mais
detalhada.
Geralmente pode constatar que os projetos dos CPPs regionais e o Nacional estão estruturados
entorno de três (CPPs regionais) e quatro (CPP Nacional) objetivos específicos. Para os objetivos
especifico, indicadores foram formulados para medir o alcance. Os indicadores dos objetivos
específicos são na sua maioria qualitativamente e quantitativamente mensuráveis, porém
bastante ambiciosos na formulação frente aos grandes desafios e entraves encontrados no
contexto da atuação.
Resumindo os alcances dos objetivos específicos pode-se constatar que todos os projetos estão
atuando e caminhando tendo os objetivos como orientação vinculativa. Os objetivos específicos
são sobre os seguintes
(1) Interferir nas políticas públicas: “Comunidades pesqueiras organizadas conseguem interferir
nas políticas públicas conquistando melhorias na efetivação dos direitos trabalhistas e
previdenciários, políticas públicas favoráveis para o setor” (CPP Bahia, CPP Nordeste, CPP
Norte, CPP Nacional) ou “As comunidades de pescadores (as) artesanais interagem e
negociam positivamente, obtendo reivindicações justas para a conquista de seus direitos
econômicos, sociais e políticos” (CPP Nordeste).
(2) Questão do território pesqueiro: “Pescadores e pescadoras organizados e articulados
acompanham e cobram dos poderes públicos a implantação de políticas públicas de direito ao
território” (CPP Ceará) ou “defendem seus territórios e conquistam regularização fundiária”
(CPP Bahia, CPP Norte, CPP Nacional).
(3) Qualidade de vida: “Comunidades garantem a sustentabilidade econômica da pesca artesanal.
A qualidade das condições de trabalho e a segurança alimentar melhoram” (CPP Bahia), ou
na mesma linha: “As equipes regionais de CPP prestam serviço qualificado aos pescadores e
pescadoras e suas organizações para que mudem a realidade em que vivem e consigam
melhores condições de vida e de cidadania” (CPP Nacional).
(4) Investimentos na atividade produtiva: “Pescadores e pescadoras articulados e fortalecidos em
rede conquistam investimento em material de pesca e infraestrutura para comercialização”
(CPP Ceará) ou “comunidades pesqueiras têm acesso a investimentos públicos e à
assistência técnica apropriada na cadeia produtiva da pesca” (CPP Nacional).
(5) Sustentabilidade e meio ambiente: Pescadores e pescadoras informados e qualificados
fortalecem e desenvolvem alternativas sustentáveis (CPP Ceará) ou os pescadores e
pescadoras artesanais melhoram suas condições de vida, como resultado de uma mudança
substancial das condições ambientais e das práticas ecológicas da região (CPP Norte).
(6) Movimento dos Pescadores e Pescadores: Os pescadores/as articulados em rede no âmbito
local e regional fortalecem o movimento dos pescadores a partir das iniciativas dos grup os de
base e defesa do meio ambiente (CPP Norte).
De modo geral, os resultados e efeitos apresentam uma estreita relação com os objetivos do
projeto. Falta desenvolver um sistema de informação e sistematização mais efetiva para ganhar
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mais visibilidade aos efeitos (Monitoramento de efeitos). A correlação objetivo-resultado nos
setores como formação de lideranças e agente multiplicadores e mobilização para o
reconhecimento de territórios tem tido uma alta eficácia. Pode-se constatar também que o CPP
tem a confiança conquistada por toda a base onde atuam. O CPP é visto como um parceiro, não
se sobrepondo as comunidades. Isso se deve principalmente a metodologia aplicada.
Resumindo os alcances dos objetivos especifico pode-se observar que os processos junto com
as comunidades estão no meio do caminho. Por todos os CPPs e o MPP uma campanha de luta
pelo território foi lançada no nível nacional em 2012. Isso teve um impacto positivo no âmbito dos
CPPs regionais e do Nacional nas comunidades acompanhadas. Na defesa da permanência em
seus territórios os pescadores e pescadoras foram fortalecidos. Portanto a conjuntura política não
facilita, e as conquistas são lentas e demoradas. Necessita paciência. Com a campanha as
preocupações sobre problemas de saúde provocados pela poluição ambiental ganharam mais
visibilidade e foram levantados para as instâncias governamentais. Num modo mais abrangente
pode se constatar que aumentou a consciência sobre as questões ambientais.
Os principais fatores internos e externos que influenciaram no alcance dos objetivos
correspondem com os fatores que influenciaram nos efeitos do projeto, que são resumidos na
tabela no anexo 6.

5.4 Organização e gestão
Os CPPs regionais e o Nacional avaliados localizam-se em quadro lugares: o CPP Nacional e o
CPP Nordeste no Recanto dos Pescadores e pescadores em Olinda - Pernambuco, o CPP Norte
em Belém – Pará no CNBB Norte, o CPP Ceará em Fortaleza – Ceará no espaço do Conselho
Pastoral do Operário e o CPP Bahia num espaço junto com a escola do Mar. No cap. 4.2 e 4.3 e
o anexo 5 encontra-se a avaliação da instituição CPP e da sua atuação. Durante as oficinas
iniciais das avaliações individuais foram feitas reflexões sobre a organização e gestão de cada
dos projetos. Resumindo os resultados podem ser constatadas as seguintes fortalezas a respeito:
O CPP Nacional subsidia os CPP regionais com informações e ajuda na comunicação externa e
apoia a luta dos pescadores explicitando realidades regionais. Existe unidade nas ações
respeitando especificidades regionais. Certas tarefas nacionais são assumidas pelos grupos
regionais. Existe uma atuação coletiva com transparência na administração entre os regionais e o
nacional. A gestão colegiada, o planejamento, a metodologia de PMA e o funcionamento dos
Conselhos Nacional e Fiscal são avaliados como fatores positivos na administração.
A compreensão do seu papel, a identidade com a metodologia, as forças, a legitimidade e
autonomia política e financeira frente ao estado facilitam uma liberdade e independência na
atuação que mostra solidariedade de pessoas comprometidas com a causa dos/das
pescadores/as.
Investimento na formação dos/das agentes, a articulação com as pastorais sociais do campo e as
parcerias com organizações são visto como fortalezas metodológicas.
Mesmo sendo pouca gente para enfrentar os demais desafios às equipes tem consciência e
compromisso com a missão, conhecimento, capacidade e experiência para o trabalho e tem
história com a igreja. Conhecem bem e identificam-se com a área de atuação e tem compromisso
com os pescadores/as artesanais e quilombolas. Eles mostram capacidade de mobilização dos
pescadores/as, espiritualidade e uma boa metodologia de trabalho participativa na base da
educação popular de Paulo Freire. Toda a sua atuação tem transparência. As equipes mostram
também condições de dialogar e construir parceria. Pode constatar que o engajamento e a
metodologia aplicada pelos CPPs têm contribuído para alcançar os resultados propostos na
medida do possível.
Como desafios foram avaliados o número limitado de colaboradores e o volume de demandas
que compromete por parte o alcance dos objetivos específicos. Por outro lado através do diálogo
direto com o Nacional e os demais CPPs, o CPP Nacional proporciona a manutenção de uma
atuação mais abrangente. Assumir tarefas no tempo planejado diante demandas fica um desafio
especifico.
A respeito do PMA pode-se constatar o seguinte: o PMA ajuda na orientação, mas ainda tem
dificuldade de desenvolver indicadores no nível dos efeitos direto e medir o alcance de forma
sistematizada. A comunicação, aliás, reagir às comunicações, e a sistematização viram um
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desafio também com as equipes pequenas nos CPPs regionais e no Nacional. A dependência
financeira da cooperação internacional de recursos humanos e financeiros ainda não teve uma
solução adequada. A ampliação dos serviços pastorais em outros estados e dioceses e ampliar
capacidade de comunicação com a igreja e a sociedade de forma adequada têm a sua limitação
frente aos recursos pessoais e financeiros disponíveis.
Pelo contexto atual, existem muitos desafios de acompanhamento dos CPP Regionais
principalmente devido à agenda que hoje é colocada ao CPP Nacional. Através do Conselho
Nacional é possível superar parte desses desafios, mas ainda assim, alguns regionais
apresentam uma dependência de gestão do CPP Nacional (p.ex. CPP Norte). O desafio é tornar
os CPP’s regionais mais independentes, sem que o Nacional perca a sua função, que são de
integrar as diferentes regiões a partir dos CPPs regionais, considerando as suas especificidades
e também suas similaridades.
Observa-se que há equidade de gênero na equipe de trabalho e no trabalho com as pescadoras
e os pescadores organizados no MPP. As mulheres são bem presente, conseguiram se inserir
com lideranças nas comunidades e no movimento. Os resultados e alcances a respeito dos
avanços da autoestima das mulheres, o maior reconhecimento das mulheres pescadoras
artesanais e a sensibilidade dos homens a respeito da questão de gênero mostram a equidade
de gênero dentro das equipes dos CPPs regionais e da atuação do CPP Nacional.

5.5 Eficiência
Os custos dos projetos se justificam em relação aos serviços alcançados porque os CPPs
regionais e o Nacional são instâncias presentes na articulação e mobilização dos pescadores e
pescadoras artesanais. O CPP Nacional aglutina as atuações dos CPPs regionais e levar e
integra os interesses dos pescadores e pescadoras artesanais ao nível nacional. Por outro lado,
como já foi mencionado, o CPP Nacional subsidia os CPP regionais com informações e ajuda na
comunicação externa e apoia a luta dos pescadores explicitando realidades regionais. Assim
intensifica e multiplica os efeitos e impactos dos regionais.
As atuações têm como base valores além dos interesses individuais e uma metodologia de
trabalho participativa permitindo que os pescadores e pescadoras artesanais se tornem sujeitos
da sua própria história. Por causa disso tem um reconhecimento muito grande pelos pescadores
e pescadoras artesanais entrevistados.
O volume de recurso disponibilizado corresponde com o planejamento dos objetivos propostos e
são suficientes para a realização do que foi planejado, mas às exigências além do que foi
planejado aumentou. Para responder as necessidades dos grupos acompanhados e grupos que
ainda estão querendo ser acompanhados, os recursos tanto financeiro quanto humanos não são
suficientes. Com o apoio a campanha pelo território e as graves ameaças as atividades tomaram
dimensões maiores que necessita de mais recursos para alcançar êxito. Tem exigido esforço de
buscar outros atores, principalmente de pequenos projetos para atividades pontuais. Resumindo
pode constatar que as medidas planejadas na sua maioria são executadas e, além disso, são
feitas atividades não planejadas a partir das necessidades. Pode se constatar que na medida do
possível dentro de uma abrangência definida, a metodologia aplicada pelo CPP tem contribuído
para alcançar os indicadores propostos.
O principal elemento de despesa é relativo ao deslocamento de equipes para participar em
muitos fóruns que atualmente acontecem em nível local, regional e nacional. Assim como o apoio
para proporcionar o deslocamento de lideranças. Nos equipes regionais o acompanhamento das
comunidades pesqueiras e quilombolas nos seus lugares necessita recursos financeiros. Os
próprios pescadores e pescadoras complementam as despesas com alimentação e transporte.
Mas ainda assim, os custos são relativamente baixos em proporção aos seus efeitos. A
participação de alguém da equipe CPP, não somente do Nacional, é vista como de grande
importância para o alcance dos resultados propostos, tanto pelo projeto como para os parceiros.
Como foi mencionado no cap. 5.4 observam-se limitações na captação de recursos financeiros
pessoais levando em consideração que todos os projetos governamentais no nível do Brasil não
oferecem pagamentos de funcionários. Não existe uma estratégia para a captação de recursos
que possam garantir a continuidade e sustentabilidade do pagamento pessoal, caso não
houvesse mais o financiamento de Misereor, o que torna o projeto vulnerável. Portanto seria
desejável que a própria igreja junto com as suas demais instâncias reconhecessem a importância
27

do CPP e avaliassem possibilidades de aumentar o investimento financeiro para pessoal dos
CPPs regionais e do Nacional.

5.6 Sustentabilidade
A sustentabilidade deveria ser contemplada nas suas diferentes dimensões: “institucional”,
“econômica”, “política” e “ecológica”. Nessa fase da execução do projeto apenas se pode
apresentar hipóteses sobre a probabilidade da sustentabilidade das mudanças causadas pelas
contribuições do projeto do CPP Nacional.
A sustentabilidade no nível operacional pode ser constatada pela abrangência e autonomia já
adquirida pelo MPP e a ANP que são os benefícios produzidos na base, na sua maioria estão
consolidados. Existe, porém muitas formas de coibir por parte do próprio Governo, através de
programas assistencialistas, que ainda produzem um retrocesso. Mesmo em comunidades
assistidas pelo CPP. O principal avanço é visto a partir da incidência que o CPP tem conseguido
com relação às políticas públicas. P.ex., a política de saúde ocupacional para mulheres
marisqueiras. Mas faltam desenvolver mais a capacidade de multiplicação por parte dos
beneficiários (dos próprios pescadores e pescadoras).
Dimensão institucional
A probabilidade de sustentabilidade a respeito da dimensão institucional ao nível dos
beneficiários do projeto, das comunidades pesqueiras, resulta da contribuição na autoorganização, capacitação dos pescadores e pescadoras artesanais e formação de lideranças.
Refletindo sobre valores culturais, parece essencial neste sentido levando em consideração as
realidades e histórias da maioria das organizações do setor. Fortalecendo a organização dos
pescadores e pescadoras artesanais significa um passo importante para garantir a
sustentabilidade dos direitos alcançados, oferecendo a base de novas conquistas de direitos e da
sobrevivência. Se não tiver organização e aliança e apoio da sociedade poderão ficar na
marginalidade.
Com várias estratégias de formação, o CPP está focado no desenvolvimento de uma
metodologia que promove fortalecimento da autonomia do movimento de pescadores e
pescadoras artesanais, provocando protagonismo e organização dos pescadores e pescadoras e
participação coletiva, pelo processo de formação política, social, econômica e cultural das
lideranças comunitárias. Assim nesse meio a colaboração e interação entre o Nacional e os
regionais são importantes e evidentes. O intercâmbio que acontece a partir dos cursos de
formação está fortalecendo a organização dos pescadores e pescadoras artesanais. Importante
constatar, que parte pela sistematização e análise da história da organização dos pescadores no
Brasil.
Ao nível da instituição executora do projeto pode-se observar uma grande fragilidade por causa
da dependência financeira da Misereor para o financiamento institucional (veja cap. 5.5) e da falta
de capacidade no alcance de outros financiamentos institucionais (pouca gente para fazer muita
coisa). Quanto à sustentabilidade do ponto de vista de manutenção financeira das atividades, o
ambiente político é pouco favorável. Existe pouco espaço para parcerias em particular com o
poder público. Nos financiamentos de projetos no Brasil oferecidos não existem verbas para a
manutenção da equipe. Na sua grande maioria são verbas para atividades, não para segurança e
pagamento de pessoal ou fortalecimento de organizações.
Dimensão econômica
A probabilidade de sustentabilidade a respeito da dimensão econômica resulta de possibilidades
dos pescadores e pescadoras de sobreviver com a sua atividade profissional. A respeito disso
tem três assuntos a serem considerados: (1) A existência suficiente de peixe nas águas, (2) o
acesso ao mercado com um preço adequado e (3) a possibilidade de atividades econômicas para
complementar a renda familiar. (1) A existência dos peixes é ameaçada por causa dos grande s
empreendimentos, da destruição de ecossistemas (mangue, matas, rios), da privatização das
áreas públicas, da privatização da água para aquicultura, da poluição e da pesca predatória. (2)
Para a maioria dos pescadores e pescadoras a comercialização limita-se nas ofertas dos
atravessadores, que não pagam preços justos. (3) Existem muitas formas de complementação da
renda, que vai desde a verticalização da produção (beneficiamento, processamento),
proporcionando a agregação de valor ao pescado, como a utilização de subprodutos da pesca
(pele de peixe, carapaça dos crustáceos) e também o desenvolvimento de atividades
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complementares p. ex. com atividades na agricultura, na criação de pequenos animais e com
pequenos negócios, mas as linhas de credito ou outras opções para investimento adequado são
limitadas ou inexistentes.
A questão da sustentabilidade econômica tem uma forte relação com a questão política e
ecológica. A sensibilização e consciência sobre a pesca sustentável e técnicas predatórias, a
valorização do próprio produto (preços mais altos), melhoramento da comercialização
(armazenagem e beneficiamento), o seguro defeso em função de criar condições da reprodução
das espécies são passos importantes em busca da sustentabilidade econômica.
Parte dos projetos dos CPPs tem como perspectiva provocar e apoiar ações na direção de
melhoramento da renda dos pescadores. O CPP Nacional atua mais na dimensão política para
contribuir na criação de base de melhoramento de financiamentos e investimentos na pesca
artesanal numa perspectiva da pesca artesanal como modo de vida que deveria receber o
reconhecimento como património histórico da humanidade.
Todas essas dimensões têm consideração nos projetos dos CPPs regionais e o Nacional e nas
suas atuações. Para garantir um acompanhamento sistematizado seria interessante avaliar, se
existem possíveis parceiros especializados e evolver-lhes nas atividades comunitárias para criar
e aumentar sinergias no âmbito da geração de renda.
Dimensão política
A probabilidade de sustentabilidade a respeito da dimensão política resulta das políticas
governamentais. A falta de uma política eficaz para (1) monitoramento e fiscalização efetiva da
poluição ambiental, (2) regularização dos territórios pesqueiros sem o grau de burocracia
aplicada, (3) investimentos na infraestrutura das comunidades pesqueiras (saneamento básico) e
(4) gerenciamento pesqueiro sustentável torna-se o maior entrave nessa dimensão. As políticas
voltadas para a classe tem o caráter compensatório ou integracionista ao modelo de
desenvolvimento e não dirigida para a sobrevivência das comunidades tradicionais e da pesca
artesanal. De modo geral pode-se constatar que a campanha pelo território é uma iniciativa dos
pescadores e pescadoras estimuladas pelo CPP na busca de um desenvolvimento de
sustentabilidade política, social, econômica e ambiental. Observa-se o protagonismo e autonomia
na atuação dos pescadores e pescadoras que começaram se articular e atuam a partir do MPP e
da ANP também na região. Observa-se um avanço significativo a partir da criação do MPP e da
ANP e as suas reinvindicações.
Dimensão ecológica
A sustentabilidade a respeito da dimensão ecológica resulta da atenção para a preservação dos
ecossistemas locais. Isso é fundamental para a manutenção do modo de vida das comunidades
pesqueiras que se encontram ameaçadas por causa da destruição do meio ambiente, a
implantação dos grandes projetos, a pesca industrial e a pesca predatória, desrespeitando a
preservação ambiental em função da sustentabilidade nem só da pesca artesanal.
O enfrentamento de grandes projetos, que estão associados a um modelo de desenvolvimento
insustentável e excludente, torna-se condição para a continuidade da existência das
comunidades pesqueiras. Neste sentido, coloca-se o desafio de fortalecer uma consciência
ambiental nas práticas locais, bem como o empoderamento para o enfretamento dos grandes
problemas, integrando a estratégia prioritária da atuação do CPP Nacional junto às CPP
regionais. Contribuindo para a resistência e a permanência dos pescadores nos seus territórios
garantindo a sobrevivência digna.
Resumindo as observações, pode-se constatar que toda a atuação dos CPPs regionais e do
Nacional tem como principal preocupação e enfoque a sustentabilidade da pesca artesanal em
todas as suas dimensões. Portanto as condições de trabalho frente aos desafios encontrados
dificultam a probabilidade de sustentabilidade. O que se pode realizar nesse momento
provavelmente não é de reverter às dinâmicas de desenvolvimento, mas frear esse processo na
busca de sobrevivência dos pescadores e pescadoras artesanais. O reconhecimento e
legalização do território pesqueiro é um caminho importante na busca da sobrevivência e
sustentabilidade.
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6. Conclusão
Aprendemos e vimos durante o processo da avaliação muito sobre os desafios e as dificuldades
dos pescadores e das pescadoras artesanais. Conhecemos partes da atuação do CPP junto com
os pescadores e pescadoras e os seus parceiros. Portanto compreendemos também sobre a
beleza e riqueza do mundo das comunidades pescadoras/quilombolas, o seu modo de vida, a
sua cultura, o ambiente em que vive e que conhece como ninguém. Ficou bem claro que essa
beleza, essa cultura e esse modo de vida têm o direito a uma sobrevivência dentro de uma vida
digna dentro dos seus territórios tradicionais. Entendemos que essa luta não deveria ser apenas
a luta dos pescadores e pescadoras, mas a luta da sociedade como um todo. Por causa disso o
trabalho do CPP tem uma relevância além do seu compromisso junto aos pescadores e
pescadoras. A abrangência dentro do mundo pesqueiro poderia ser visto como pequeno, mas
com certeza é significativo.
Os demais CPPs contribuíram e ainda contribuí significativamente com a melhoria de qualidade
de vida dos pescadores e pescadoras. Contam com uma metodologia que vai além da atuação
presencial. Contam com uma rede de agentes e voluntários, e com isso conseguem formar
capacidades internas, que vai além do conhecimento técnico, desenvolvem a solidariedade,
como ferramenta de trabalho, e com isso, conseguem uma aproximação entre os diferentes
grupos pela confiança estabelecida. O CPP, também, por estar vinculada a Igreja, desempenha
um papel missionário, o que pode ser observado pela humanização de sua atuação. De alguma
forma passa sempre que a busca de novas possibilidades e o enfretamento dos desafios, estão
relacionados a produzir uma vida com mais dignidade e qualidade para os menos assistidos, e
que somente assim é possível se estabelecer o desenvolvimento sustentável.
Os CPPs regionais e o Nacional deram um salto nas suas atuações nos seus últimos anos, o
CPP sendo a única organização, não governamental, do setor que tem uma atuação no nível
local, regional e nacional. Também é a organização mais importante do ponto de vista do grupoalvo. É uma entidade com pouca gente, mas com muita responsabilidade e comprometimento
com a causa. O CPP estabeleceu relações de confiança, reconhecimento pelos grupos não
somente comunitários dos pescadores e pescadoras, mas também das entidades
governamentais. O CPP mantem posturas de embate e não se corrompe. Ficou claro que o CPP
não tem a relação de política partidária nem com interesses particulares. Percebe-se que o CPP
mantem sua autenticidade.
O CPP Nacional é uma entidade de serviço tanto para os regionais e para o MPP e ANP. O CPP
Nacional é a equipe formada pelo conjunto dos regionais. Podem-se constatar muitos resultados
positivos, bem como uma alta potencialidade de intensificar os efeitos, através do apoio do MPP.
Também é observada uma tendência para ampliar as sinergias com outros parceiros. É vista de
forma bastante positiva o envolvimento da Igreja, que compreende a importância do papel do
projeto no contexto atual, pelo apoio ao MPP e a ANP para a conquista dos territórios pesqueiros
a partir do protagonismo das comunidades. Desse modo, além de importante os CPPs são
necessários. Os desafios ainda são muitos, mas com certeza existe uma esperança renovada, o
que é revelado através do aumento da autoestima (pescadores e pescadoras tem orgulho da sua
profissão e percebem que através da mesma é possível conquistar seus objetivos e realizar
sonhos); pela união, companheirismo, pactuação e principalmente colaboração, que tem se
espalhado de Norte a Sul do Brasil. Por isso percebe-se claramente um diferencial de outros
movimentos que já surgiram antes.
O CPP como organização mostra um grande compromisso com a sua atuação junto aos
pescadores e pescadoras. O reconhecimento da organização, mesmo frente às dificuldades e
fraquezas é uma herança e responsabilidade que tem que ser respeitada e levada em
consideração no desenvolvimento do futuro, significando que a luta para a sobrevivência da
organização tem importância e deveria receber atenção pelas diversas instâncias da igreja.
A pesca artesanal é uma atividade que envolve em primeiro lugar os povos tradicionais e garante
a sobrevivência de uma forma sustentável que não pode ser substituída facilmente por outras
formas de atividades econômicas sem prejudicar o meio ambiente. Por causa disso valeria a
pena de investir na sobrevivência da pesca artesanal.
O pescador e a pescadora artesanal dependem dentro da sua atividade econômica de um
ambiente ecologicamente equilibrado. Eles são os primeiros sujeitos que sofrem de mudanças
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climáticas e do desequilíbrio ambiental. Eles “sentem na pele” como foi dito durante as
entrevistas. De maneira mais abrangente poderia ser constatado que a sobrevivência dos
pescadores e pescadoras artesanais torna-se um símbolo ou um indicador da sobrevivência dos
seres humanos. Sobrevivência necessita sustentabilidade e equilíbrio no âmbito ambiental. Por
causa disso a sobrevivência dos pescadores e das pescadoras nos seus territórios e dentro das
suas atividades tradicionais deveria tornar se uma preocupação com importância para a
sociedade em si, por que simboliza e significa a preservação da criação de Deus.

7. Recomendações
As recomendações da avaliação transversal são um resumo das recomendações das avaliações
individuais sublinhando assuntos estratégicos como continuar dentro do setor de pesca artesanal.
A sistematização corresponde os eixos de atuação definido no “relatório inicial” que serve como
padrão para todas as avaliações dos CPPs regionais: “Organização”, “Cultura”, “Meio ambiente”
e “Formação de rede e articulação”. Além disso, têm recomendações direcionadas para a
organização interna do CPP e para Misereor.
Recomendações a respeito da “Organização”
O investimento na organização do pescador e pescadora deve ser continuo com investimento na
capacitação de lideranças e um aumento do envolvimento de jovens a partir da avaliação dos
métodos de formação de lideranças. Formas como continuar fornecendo informações efetivas e
abrangentes para serem repassadas através de lideranças para o contexto local deveriam ser
encontradas e ampliadas. Importante neste sentido seria que os pescadores e pescadoras
conseguem identificar o papel dos diferentes atores sociais. A preparação dos pescadores e
pescadoras a partir das lideranças formadas deveria ajudar para uma atuação mais efetiva nas
organizações da categoria como p.ex. colônias envolvendo um debate sobre a manutenção de
uma postura ética nas organizações representando o setor.
Sistematização das boas práticas e criação de um guia com critérios, indicadores, temas (eixos
temáticos), metodologia de trabalho e macroprocessos que oriente na seleção das comunidades,
a intensidade de intervenção em cada momento e a transformação para uma relação mais
estratégica.
Sistematização da metodologia adotada como apoio nos processos de regularização dos
territórios quilombolas, como estratégia de dar visibilidade a esses procedimentos e criar um
sistema efetivo de monitoramento desses processos junto com as comunidades. Desenvolver
possibilidades de disseminação para todas as regiões onde o CPP atua.
Recomendações a respeito da “Cultura”
Não existem informações sistematizadas sobre uma pesca artesanal como modo de vida. Por
causa disso deveria ser estimulado o resgate do modo de vida na terra e nas aguas, da produção
e utilização de apetrechos/ artefatos da pesca artesanal tradicional sustentável. Em função da
visibilidade da pesca artesanal sustentável estimular os pescadores/as no resgate da produção e
utilização de apetrechos/ artefatos da pesca artesanal. Podendo ser documentado com o apoio
da história oral, por vídeos, mapas falados, e outros que resgatem as práticas da cultura
tradicional da pesca artesanal. Com potencial de acompanhar na elaboração de um estudo para
ajudar a valorar a cultura da pesca artesanal na região. E também servir para a discussão da
produção da pesca artesanal em função da desmistificação da atividade e da categoria (“o
pescador sempre é pobre...”). Neste sentido o encaminhamento de um vídeo documentário da
pesca artesanal seria interessante. Criar e manter espaços de intercâmbio referentes à cultura da
pesca (diferentes tipos de pesca artesanal) e discutir junto com os pescadores/as a inclusão dos
filhos na atividade.
Recomendações a respeito do “Meio Ambiente”
Incentivar acordos de pesca em áreas com potencial conflito socioambiental e de praticas
predatórias. Isso inclui a compreensão sobre o uso (plano de manejo) das reservas extrativistas e
áreas de uso sustentável e a discussão junto com pescadores/as, comunidades, o poder público,
a sociedade civil organizada e as demais igrejas sobre o gerenciamento e a regulação da pesca
artesanal e suas diferentes modalidades de pescar. Outras experiências dos CPPs regionais
(CPP Norte ou CPP Nordeste) poderiam servir como interlocutora.
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Continuar apoiando ao enfrentamento com grande poluidor, denunciando os crimes ambientais.
Unir e reforçar os diversos atores que tem um interesse verdadeiro no “manejo” da poluição em
função de tentar contribuir para diminuir a poluição. Intensificar o esforço da conscientização
referente às perdas irreparáveis ao meio ambiente, em especial aos estoques pesqueiros nesse
sentido. Estimular o desenvolvimento de estudos que possam apontar a conservação da
biodiversidade nas comunidades de pesca artesanal como um indicador de sustentabilidade.
Recomendações a respeito da “Formação de rede e articulação”
Deveriam ser ampliadas as forças e os investimentos na campanha pelo território. Assim a
própria igreja com todas as instâncias e instituições deveria aumentar o esforço e engajamento
de forma colegiada e solidaria em função de maior visibilidade da realidade dos pescadores e
pescadoras e maior consciência ambiental na sociedade.
A atuação dos projetos tem contribuído para inserção dos pescadores/as nas instâncias de
decisão política a partir dos acordos de pesca, na participação nos conselhos de pesca, e na
inserção em algumas organizações da categoria como nas colônias de pesca e na consolidação
de associações formadas pelos pescadores e pescadoras. Falta aproveitar mais das experiências
em nível local, a partir dos CPP’s regionais, como os acordos de pesca, para disseminar em
outras regiões. Falta também uma estratégia mais efetiva e um diálogo intenso frente aos órgãos
públicos. Por causa disso deveria desenvolver uma estratégia como intensificar a articulação
frente aos órgãos públicos e como encontrar ativamente sinergias com as pastorais em função da
articulação e visibilidade do CPP (p.ex. cartilhas, campanhas). Estimular a aproximação dos
diversos atores em prol da criação de espaços de diálogos de saberes na busca efetivamente a
inclusão e integração de parceiros chaves (p.ex.: universidade pra fazer o mapeamento dos
territórios da pesca; instituições governamentais e não governamentais como agentes
financiadores de projetos). Uma documentação específica para dar visibilidade à atuação do CPP
deveria ajudar para atrair novos parceiros.
Recomendações a respeito da “Organização interna do CPP”
Melhorar a comunicação interna entre nacional e as equipes regionais, avançar na
sistematização das experiências e desenvolver mais materiais áudio – visuais, além de ampliar
as estratégias de mobilização de recursos humanos e financeiros e a consolidação dos
processos de criação de novas equipes.
Deveriam ser valorizadas as vantagens da sistematização. É preciso definir o objetivo da
sistematização, assim tira o sentimento de que esta perdendo tempo definir o publico alvo que
quer atingir com uma sistematização mais efetiva. A produção de material ajuda na repercussão
para fora e ajuda a dar visibilidade para sociedade e para dentro da equipe em função de ganhar
visibilidade nos processos acompanhados.
Para garantir um acompanhamento sistematizado seria interessante avaliar, se existem possíveis
parceiros especializados e evolver-lhes nas atividades comunitárias para criar e aumentar
sinergias no âmbito da geração de renda.
Intensificar a comunicação para ganhar mais visibilidade na sociedade. A igreja pode ser uma
porta para fortalecer a comunicação - precisa está atento para percebe se é uma oportunidade.
Aprofundar atuação na rede de comunicação das pastorais. Para a comunicação também precisa
ser definido qual é o objetivo: Onde? Para quem? e com que?
Recomendações para Misereor
Continuar e intensificar o apoio para segurar a missão do CPP e pensar em possibilidades de
apoiar especificamente a campanha pelo território em função da ampliação da abrangência da
campanha.
Possibilidade de um plano de pagamento adequado elaborado pela coordenação junto com
Misereor deveria ser avaliado e negociado para ultrapassar a imagem e o sentimento das
limitações financeiras junto com um esforço maior na busca de financiamentos alternativos para a
manutenção de futuros projetos para não ficar tão dependente do financiamento de Misereor.
Promover cursos de capacitação para multiplicadores em captação de recursos para pessoal
dentro das pastorais. Seria importante na busca da independência financeira daspastorais ter
mais conhecimento como elaborar projetos, como acessar informações sobre possibilidades de
financiamentos e como apresentar-se frente novos parceiros financeiros.
32

Anexos da Avaliação Externa Transversal do
Conselho Pastoral da Pesca – CPP
Número de Avaliação 1836-Z1022-0873

Sumário
Anexo 1: Termos de Referências
Anexo 2: Organização da missão
Anexo 3: Cronograma de viagens da avaliação Tranversal no ano 2013
Anexo 4: Dados gerais e fatores sobre a pesca e
a pesca artesanal no Brasil
Anexo 5: Resultados a respeito da organização, cultura,
meio ambiente e formação de rede e articulação
Anexo 6: Fatores internos e externos que influenciaram
nos efeitos positivos ou negativos

Página
34
42
43
52
56
61

33

Anexo 1: Termos de Referência
Anlage I
zur Vereinbarung zwischen Misereor und Frau Gabriele Struck vom

TERMOS DE REFERÊNCIA

Avaliação Transversal dos projetos dos
Conselhos Pastorais dos Pescadores no Brasil (CPP),
Fase 2
1.

Introdução

Desde muitos anos os CPPs regionais e o CPP nacional cooperam com Misereor na defesa e no
desenvolvimento dos pescadores e pescadoras artesanais, num caso desde mais de trinta anos
já. Os últimos projetos foram:
Instituição

Projeto N°

Duração

CPP Nacional

233-900-1264 Z, M
233-900-1186 Z, M
233-900-1096 Z, M

11/2011 – 10/2014
11/2008 – 10/2011
11/2005 – 10/2008

CPP Nordeste

233-952-1072 Z, M
233-952-1049 Z, M
233-952-1024 Z

04/2011 – 03/2014
04/2008 – 03/2011
07/2005 – 03/2008

CPP Bahia

233-906-1033 Z, M
233-906-1023 Z, M
233-906-1012 Z, M

01/0211 – 12/2013
01/2008 – 12/2010
05/2005 – 10/2008

CPP Ceará

233-907-1019 Z, M
233-907-1014 Z, M
233-907-1007 Z

01/2011 – 12/2013
01/2008 – 12/2010
05/2005 – 12/2007

CPP Norte

233-914-1052 Z
233-914-1047 M, PPS
233-914-1045 M

01/2012 – 10/2014
01/2010 – 12/2011
11/2008 – 10/2009

Z = Projeto com fundos do Ministério de Cooperação Alemão,
M = Projeto com fundos próprios de Misereor,
PPS= Projeto apresentado a doadores com informação amplia.
Todos os CPPs fazem parte das estruturas da Igreja Católica do Brasil. Trabalham com
pescadores e pescadoras artesanais e as suas comunidades para a melhoria das condições de
trabalho e de vida destas pessoas que moram em condições muito precárias. Fortalecem as
comunidades para se defenderem contra projetos dos grandes capitais e para influenciar políticas
públicas.
Para a maioria das regionais e para a nacional uma avaliação foi necessária segundo o acordo
entre o Ministério de Cooperação Alemão e Misereor. Até agora nunca houve avaliações dos
projetos com Misereor. Em vez de encarregar avaliação individual e independente uma da outra
se decidiu realizar uma avaliação transversal para todos os cinco CPPs. Esta deve fomentar a
aprendizagem compartilhada entre os CPPs e Misereor. Neste caso “avaliação transversal” quer
dizer uma avaliação específica para cada uma dos CPPs, com um relatório próprio que se dirige
só à instituição avaliada e Misereor, e uma análise abrangente do todo o setor do trabalho na
pesca artesanal, com uma oficina com todas as instituições ao inicio e ao final do processo de
avaliação.
Estes termos de referência abrangem cinco avaliações individuais e uma analise transversal de
todo o setor. Desta maneira inclui:
- Temas que se referem a todas as regionais nas avaliações individuais;
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- Temas adicionais que se referem especificamente a cada um dos regionais participantes
na avaliação; e
- Temas transversais para uma análise abrangente.
Propostas para termos de referência, já elaborados em vista de avaliações localmente
encarregadas (CPP Nordeste II e CPP Regional Bahia) têm sido incorporadas no presente
documento.
Para a primeira fase da avaliação transversal, que começa com a oficina inicial no âmbito da
Assembleia Nacional dos CPP no mês de março 2013 e termina com a aprovação do ‘relatório
inicial’, estes termos de referência servem para uma orientação da continuidade do processo
avaliativo. Desta maneira é possível que durante a oficina inicial os “Temas e questões-chave a
serem avaliados“ do capítulo 3 sejam completados ou aperfeiçoados. Junto com a precisão da
metodologia constituirá os termos de referência para a fase 2.
No caso de todas as cinco instituições a avaliação inclui o projeto atualmente em vigor e os dois
projetos anteriores. Dependendo do caso, o período examinado varia entre cinco e oito anos.
2.
Objetivos da avaliação transversal
2.1
Objetivos da avaliação inteira:
 A avaliação define quais são as características comuns e quais são as diferencias do
setor da pesca artesanal nas diferentes zonas de intervenção dos CPPs.
 A avaliação verifica se os Conselhos Pastorais dos Pescadores conseguem realizar o
objetivo de manter a base de vida para os grupos de pescadoras e pescadores
acompanhados. Uma pesquisa sobre os efeitos do trabalho dos CPPs vai mostrar se
eles contribuem a frear o desaparecimento da pescaria artesanal no âmbito de
intervenção.
 Os CPPs e Misereor têm mais clareza sobre os enfoques necessários para que os
pescadores e pescadoras tenham um papel mais importante na discussão política.
2.2
Objetivo da primeira fase da avaliação:
 A equipe da avaliação está constituída e tem definido com os CPPs o enfoque da
avaliação assim como as questões metodológicas e logísticas.
3.
Temas e questões-chave a serem avaliados
3.1
Temas que se referem a cada um dos projetos participantes na avaliação:
(1) Uma breve descrição do projeto: a instituição executora, o contexto
socioeconômico, a historia do projeto (incluindo a sequência dos projetos com
Misereor), o pessoal e as suas características e as atividades desenvolvidas
(incluindo as coordenações com outros atores).
Pertinência:
(2) Em que medida o projeto é importante para os grupos acompanhados?
(3) Os objetivos do projeto respondem aos desafios da realidade dos pescadores e
pescadoras artesanais?
(4) Até que ponto os objetivos iniciais do projeto ainda são apropriados?
(5) As atividades planejadas e realizadas são coerentes com os objetivos específicos e
de desenvolvimento do projeto?
Efeitos diretos e impactos:
(6) Quais mudanças ocorreram nos grupos beneficiários em termos sociais,
econômicos, políticos, culturais e ecológicos, levando-se em conta a dimensão de
gênero? Em especial:
o As pescadoras e os pescadores estão inseridos nas instâncias de decisão
política?
o As pescadoras têm mais autonomia e poder nas comunidades?
o Em que medida a ação do CPP tem contribuído para as permanências das
comunidades pesqueiras em seus territórios e para o acesso das mesmas às
políticas públicas e às práticas sustentáveis?
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Em que medida a permanência das comunidades pesqueiras em seus
territórios, acesso das mesmas às políticas públicas e às práticas sustentáveis,
tem provocado mudanças na vida dos pescadores e pescadoras?
(7) Em que medida as mudanças observadas tem a ver com a atuação do projeto, quer
dizer são efeitos dela?
(8) Quantos pescadores e pescadoras e quantas comunidades pesqueiras foram
atingida direta- e indiretamente pelas ações do projeto, e com que benefício?
(9) O projeto provocou efeitos não intencionados, positivos ou negativos?
(10) Quais foram os principais fatores internos e externos que influenciaram nos efeitos
positivos/negativos do projeto?
Eficácia:
(11) Em que medida os objetivos específicos do projeto foi / estão sendo alcançados?
Existem indicadores para medir o alcance e são mensuráveis?
(12) Quais os principais fatores que influenciaram o alcance ou não dos objetivos?
(13) Que outros fatores contribuíram para produzir mudanças na vida dos beneficiários
do projeto?
Organização e gestão:
(14) Em que medida a gestão e a administração é adequada e implica positiva- ou
negativamente no alcance dos objetivos?
(15) Em que medida o sistema de PMA e de gestão do projeto estão articulados e
funcionam adequadamente?
(16) A metodologia aplicada pelo CPP tem contribuído para alcançar os resultados
propostos?
(17) Há equidade de gênero nas equipes de trabalho e no trabalho com as pescadoras e
os pescadores?
Eficiência:
(18) Os custos do projeto se justificam em relação aos serviços / produtos alcançados?
(19) O volume de recursos disponibilizados corresponde às exigências dos objetivos
propostos?
Sustentabilidade:
(20) As mudanças produzidas pelo projeto serão sustentáveis após a finalização do
mesmo?
(21) Em que medida os pescadores e pescadoras estão desenvolvendo iniciativas de
sustentabilidade política e econômica nas perspectivas do protagonismo e
autonomia?
(22) Em que medida os grupos acompanhados garante a sustentabilidade econômica da
pesca artesanal?
(23) Quais alternativas estão sendo construídas para a captação de outros recursos
para assegurar a continuidade da missão institucional? Quais são as principais
limitações?
3.2
Temas adicionais que se referem a projetos específicos participantes na avaliação:
CPP Nacional:
Pertinência:
1. Em que medida a intervenção do CPP é importante para a conquista e efetivação dos
direitos dos pescadores e pescadoras do Brasil?
Organização e gestão
2. Como funciona a divisão de trabalho entre o CPP nacional e os CPPs regionais e as
equipes diocesanas?
3. A campanha nacional “Território pesqueiro” consegue chamar a atenção pública para
a pesca artesanal? As comunidades têm definido o que é o “território” delas?
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Efeitos diretos e impactos:
4. O desenvolvimento do projeto – sobre tudo com a campanha nacional “Território
pesqueiro” – fortaleceu o processo de afirmação da identidade étnico-cultural dos
pescadores e pescadoras?
5. Existem outros efeitos da campanha (segurança das terras, mudanças legais,...)?
6. Em que medida a atuação em redes, fóruns e articulações ajuda na transformação da
vida das pessoas e dos grupos acompanhados? Quais relações foram estabelecidas
ou fortalecidas?
CPP Regional Nordeste:
Organização e gestão:
1. As prioridades do projeto e a metodologia aplicada pelo CPP/NE II têm contribuído
para alcançar os objetivos propostos (medidos com os indicadores)?
CPP Regional Bahia:
Efeitos diretos e impactos:
1. Em que medida os grupos acompanhados avançou na conquista de direitos e
políticas públicas?
2. Em que medida os grupos acompanhados fortaleceu a identidade étnico-racial,
defenderam seus territórios e conquistaram regularização fundiária?
Sustentabilidade:
3. Que medidas estão sendo tomadas para garantir a sustentabilidade política e
econômica dos grupos beneficiados pelo projeto?
CPP Regional Ceará:
Efeitos diretos e impactos:
1. Em que medida a intervenção do CPP tem contribuído para que os pescadores e
pescadoras afirmem o território tradicional pesqueiro?
2. Os recursos disponibilizados correspondem às exigências dos objetivos propostos?
CPP Regional Norte:
Relevância
1. Em que medida a intervenção do CPP NORTE é importante para a conquista e
efetivação dos direitos dos pescadores e pescadoras nas áreas de abrangência da
atuação: Baixo Amazonas, Marajó, Tocantina e Salgado?
2. Os objetivos do projeto respondem aos desafios da realidade dos pescadores/as
artesanais das áreas?
3. Existe coerência entre as ações e os objetivos de desenvolvimento do projeto?
4. A atuação do projeto tem contribuído para inserção dos pescadores/as nas instancias
de decisão política?
Efeitos
5. Em que a permanência das comunidades pesqueiras em seus territórios, acesso das
mesmas, a políticas públicas e a praticas sustentáveis, tem provocado de mudanças
na vida dos pescadores/as?
6. Quantos pescadores/as foram atingidos direta e indiretamente pelas ações do
projeto?
7. O projeto tem favorecido a autonomia e o empoderamento das pescadoras nas
comunidades e na sociedade?
8. O projeto tem contribuído para o protagonismo dos pescadores/as? Em que âmbito?
Eficácia
9. Em que medida a ação do CPP NORTE tem contribuído para as permanências das
comunidades pesqueiras em seus territórios, acesso das mesmas a políticas públicas
e a práticas sustentáveis?
10. Os objetivos específicos do projeto estão sendo alcançados?
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11. Quais foram os principais fatores internos e externos que influenciaram nos efeitos,
positivos/negativos do projeto?
Eficiência
12. Os custos do projeto se justificam em vista dos efeitos alcançados, foi adotada outra
medida?
13. Em que medida o sistema de PMA e de gestão do projeto estão articulados e
funcionam?
14. Diante dos objetivos e prioridades do projeto, a metodologia aplicada pelo
CPP/NORTE tem contribuído para alcançar os indicadores propostos?
Sustentabilidade
15. Em que media os pescadores/as estão desenvolvendo iniciativas de sustentabilidade
políticas e econômica nas perspectivas do protagonismo e autonomia?
Transversalidade
16. Há equidade de gênero na equipe de trabalho do CPP/NORTE?
3.3
Temas específicos que se referem ao conjunto dos projetos numa análise
transversal:
Contexto:
1. Quais são as características das comunidades pesqueiras, grupos pesqueiros,
pescadoras e pescadores artesanais acompanhados (mar/rio, localização:
Nordeste/Amazônia, técnicas de pesca, equipamentos, combinação com outras
atividades econômicas,...)? Quais são aspectos semelhantes entre as diferentes
zonas de intervenção dos CPPs, quais são diferenças? O que resulta das
semelhanças/diferenças para o trabalho com o setor?
2. Os pescadores e pescadoras artesanais no Brasil são um setor culturalmente e
profissionalmente ameaçado de extinção (comparável aos indígenas ou aos
quilombolas)?
3. Os pescadores e pescadoras artesanais no Brasil cumprem uma função que Misereor
chamaria “preservar a criação”? Como isso é visto pelos pescadores e pescadoras,
pelos CPPs, outras ONGs e o público brasileiro em geral?
4. Quem além dos CPPs tem interesse na situação dos pescadores e pescadoras
artesanais? Por exemplo, os CPPs podem recorrer a voluntários?
Efeitos diretos e impactos:
5. O que conseguem os CPPs no conjunto? Existem efeitos de sinergia em base ao
trabalho coordenado entre os CPPs regionais e o CPP nacional que um projeto
individual não tivesse podido alcançar?
Sustentabilidade:
6. Como os CPPs lidam com a grande dependência financeira de Misereor? Têm
possibilidade de criar fundos próprios ou relacionar-se também com outras entidades
financeiras?
Orientação para o futuro:
7. Existem ideias e conceitos inovadores para o futuro da pesca artesanal e com
respeito à cooperação com o Estado brasileiro ou com outras instituições? Ou será
que as comunidades pesqueiras e os CPPs assumem mais uma postura crítica em
relação a qualquer tipo de desenvolvimento?
8. Existem vazios no portfólio de Misereor que travam os efeitos obtidos pelo trabalho
atual dos CPPs?
Com respeito aos critérios OECD-DAC que não são especialmente mencionados aqui
(relevância, eficácia e eficiência) no relatório devem se mencionar referências aos cinco relatórios
dos projetos avaliados.
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4.
Metodologia
Os aspetos metodológicos ainda têm que ser definidos. Isso vai acontecer no relatório inic ial,
depois das discussões no encontro inicial. No entanto já estão acertados os aspetos seguintes:
- A avaliação transversal compreende uma avaliação individual de cada projeto e uma
análise ‘transversal’, quer dizer o conjunto dos projetos com CPPs regionais e a
nacional apoiados por Misereor no Brasil.
- Os procedimentos e instrumentos usados na avaliação transversal devem permitir
chegar a constatações claras, plausíveis, e na medida do possível quantificáveis sobre
os efeitos provocados pelos projetos.
- A metodologia selecionada deve ao mesmo tempo ser participativa (incluindo as
instituições participantes e os pescadores e as pescadoras com quem trabalham os
projetos) e externa, assegurando pela sua independência resultados objetivos.
5.
Organização da missão
Os critérios para a constituição da equipe de avaliação foram:
Deve constituir de dois especialistas, se possível de um homem e uma mulher. Um membro da
equipe é proposto e contratado por Misereor, o outro membro pelos CPPs. As suas competências
e capacidades devem complementar-se:
- No temático: deve estar presente competência no setor da pescaria artesanal nos rios
e no mar e conhecimento do contexto onde atuam os CPPs,
- No metodológico: ambos devem ter experiência em avaliações, competências na
observação e análise dos efeitos e competência prática com um enfoque participativo.
A avaliação se desenvolvera em duas fases:
I.
Fase 1: Um encontro inicial aconteceu durante a assembleia nacional dos CPPs
(março de 2013) para chegar a um entendimento compartilhado da avaliação e
discutir os roteiros e demais ferramentas necessárias para a sua realização. Nesta
oficina se definiram a última versão dos termos de referência, o cronograma e
também muitos aspectos da metodologia. Estão registrados no “relatório de inicio”.
II.
Fase 2: A segunda fase incluirão avaliações individuais dos cinco CPPs, a analise
dos aspectos transversais do setor pequena pesca e uma oficina final para a
apresentação e discussão das conclusões da avaliação transversal. Depois serão
redigidos os cinco relatórios individuais e a síntese da avaliação transversal.
Cada avaliação individual começará com uma oficina inicial que conta com a
presença de toda a equipe e de alguns representantes dos grupos beneficiados.
Em seguida, terá visitas de campo para discutir com grupos e indivíduos dos
beneficiários, com parceiros, instituições governamentais e com outras pessoas
que podem opinar sobre o projeto. Depois de um tempo de reflexão dentro da
equipe de avaliação há uma oficina final com a equipe do projeto e alguns
representantes dos grupos beneficiados para a apresentação e discussão dos
resultados da avaliação.
Depois a equipe continuara com a avaliação de outro CPP até finalizar os cinco
CPPs.
Em seguida a equipe de avaliação precisara de um momento de reflexão e análise
sobre o conjunto dos resultados e para tirar conclusões para o conjunto do trabalho
dos CPPs. Estas serão apresentadas numa oficina final para o conjunto dos CPPs.
Nos seus escritórios os membros da equipe de avaliação redigem os relatórios
individuais e transversal.
O cronograma para a fase 2 se definiu durante a assembleia nacional em março de 2013 entre os
CPPs e a equipe de avaliação.
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6.
Relatórios
No processo da avaliação transversal serão elaborados os seguintes relatórios:
- Um relatório inicial, feito depois da assembleia dos CPPs de 12 a 16 de março de 2013
que serve como 'oficina inicial' da avaliação. Todas as instituições dos projetos e
Misereor vão receber este relatório.
- Cinco relatórios de avaliação das quatro regionais e da nacional do CPP. Misereor
receberá todos estes relatórios e cada instituição avaliada receberá o relatório que
tange a ela,
Um relatório da avaliação transversal. Todas as instituições dos projetos e Misereor vão
receber este relatório.
Os relatórios documentam o processo e os resultados da avaliação, e servem como referência
para as atividades posteriores. Por tanto, devem ter una estrutura clara e conter todos os
aspectos seguintes.
A) O relatório inicial
O relatório deve ser em língua Portuguesa e compreender aproximadamente 10 páginas (sem
contar os anexos).
A consultora internacional é responsável pela elaboração do relatório inicial. O/a consultor/a
nacional contribuirá com uma leitura crítica do texto antes da sua entrega.
O relatório inicial:
- apresenta as primeiras conclusões do estudo dos documentos disponíveis e das discussões na
assembleia nacional, com as hipóteses de trabalho sobre o "Conjunto de correlações causaefeito" identificado nos projetos.
- apresenta as conclusões da elaboração final da metodologia da avaliação (desta maneira se
integra a estes termos de referencia, esclarecendo o capítulo "4. Metodologia").
- apresenta aspectos adicionais / mudanças nos termos de referência acordados na assembleia
nacional que farão parte da ultima versão dos termos de referência.
- apresenta o cronograma final.
B) A avaliação de cada projeto
Cada relatório deve ser em língua Portuguesa e compreender aproximadamente entre 20 e 25
páginas (sem anexos).
A consultora internacional é responsável pela elaboração integral de cada relatório; o/a
consultor/a nacional contribuirá com algumas partes, conforme acordo prévio entre os membros
da equipe.
Cada relatório deverá compreender o seguinte (porém, sem que isso constitua uma estrutura
rígida):
1. Sumário executivo de 2 páginas, aproximadamente (breve descrição das instituições
executoras e dos projetos; objetivo da missão e os procedimentos utilizados; principais
resultados/achados relativamente às questões centrais enunciadas nos Termos de
Referência, inclusive uma apreciação global do trabalho avaliado; as recomendações
mais importantes).
2. Breve apresentação da missão, bem como dos métodos utilizados durante a sua
realização.
3. Breve descrição do contexto da instituição executora e do(s) projeto(s) avaliado(s).
4. Uma parte central, estruturada em capítulos separados, que descreve as questões
centrais abordadas e tratadas na missão. Em especial devem ser considerados os efeitos
do trabalho (efeitos diretos e impactos) registrados.
5. Conclusões, inclusive uma apreciação global do trabalho avaliado.
6. Recomendações, com menção de prioridade, que se dirigem a atores específicos (quem
deverá fazer o quê?).
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C) A síntese da avaliação transversal
O relatório deve ser em língua Portuguesa e compreender aproximadamente entre 20 e 25
páginas (sem anexos).
A consultora internacional é responsável pela elaboração integral do relatório; o/a consultor/a
nacional contribuirá com algumas partes, conforme acordo prévio entre os membros da equipe.
A estrutura segue aquelas das avaliações de cada projeto, concentrando-se nos aspetos
transversais.
A síntese não é um simples resume das avaliações individuais dos projetos, mas tira conclusões
de ordem mais general: Dá uma visão conjunta das avaliações individuais e adicionalmente trata
os temas que vão além de um projeto individual, mencionados no capítulo 3 destes termos de
referência.
D) Um resumo anonimizado em alemão para a publicação anual de avaliações de
Misereor
O formato é comunicado separadamente à consultora alemã responsável por este
resumo.
Os relatórios deverão conter o seguinte:
 Capa (com N° da avaliação e dos projetos)
 Índice
 Lista das abreviaturas usadas
 Anexos, entre os quais:
o Quadro de Referência
o Cronologia da missão
o Lista dos interlocutores
o (caso aplicável:) Lista dos documentos que serviram de base
o (caso conveniente:) Documentos detalhados que fundamentam os argumentos da
parte central (tabelas, textos, instrumentos utilizados como questionários,...)
 Números de página (i. são páginas numeradas).
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Anexo 2: Organização da missão

Organização da missão
A equipe de avaliação foi constituída de dois especialistas. Um membro da equipe é proposto e
contratado por Misereor, o outro membro pelos CPPs. As suas competências e capacidades
deveriam complementar-se no temático, com competência no setor da pesca artesanal
continental e marinha e conhecimento do contexto onde atuam os CPPs e no metodológico com
experiência em avaliações, competências na observação e análise dos efeitos e competência
prática com um enfoque participativo.
Tabela 1: Etapas da avaliação CPP no Brasil
Etapas da avaliação CPP no Brasil
1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

4ª etapa

5a etapa

6a etapa

10.-18.3.2013

15.-27.7.2013

30.7.-8.8.2013

21.9-3.10.2013

25.10.-5. 11.2013

6.-15. 11.2013

1o Fase da
avaliação

2o Fase da
avaliação

2o Fase da
avaliação

2o Fase da
avaliação

2o Fase da
avaliação

2o Fase da
avaliação

Participação na
assembleia geral
do CPP em OlindaPE

1. Avaliação
individual

2. Avaliação
individual

4. Avaliação
individual

CPP Norte

CPP Nordeste

3. Avaliação
individual
CPP Ceará

5. Avaliação
individual
CPP Nacional

CPP Bahia

A avaliação se desenvolveu em duas fases:
Fase 1: Um encontro inicial aconteceu durante a assembleia nacional dos CPPs em março de
2013 para chegar a um entendimento compartilhado da avaliação e discutir os roteiros e demais
ferramentas necessárias para a sua realização. Nesta oficina se definiram a última versão dos
termos de referência, o cronograma e também muitos aspectos da metodologia. Os objetivos da
avaliação foram esclarecidos junto com os conceitos e expectativas. Os diversos papeis foram
definidos. O resultado foi registrado no “relatório inicial” que serviu como documento guia para a
segunda fase.
Fase 2: Durante a segunda fase foram executadas as avaliações individuais dos CPP Regionais
e do Nacional entre julho e novembro 2013 (veja tabela 1). As cinco avaliações foram as
avaliações individuais do CPP Norte, CPP Nordeste, CPP Ceará, CPP Bahia e CPP Nacional. A
estrutura adotada para o desenvolvimento do trabalho foi constituída de quadro etapas: (1) No
modo geral as avaliações começaram com a oficina “inicial” que contou com a presença de toda
a equipe, membros dos conselhos e representantes dos parceiros e do grupo alvo. O objetivo das
oficinas iniciais foi de esclarecer os objetivos, procedimentos e metodologia da avaliação
individual e analisar em conjunto aspectos como a pertinência, efeitos diretos e impactos, a
eficácia, organização e gestão e a sustentabilidade (veja tabela 3). (2) Encontros com parceiros e
representantes de organizações governamentais dos projetos foram conduzidos para triangular
os vertentes e resultados dos outros passos. (3) As visitas nas comunidades e as oficinas com
pescadores e pescadoras tiveram como enfoque também a atuação dos CPPs. (5) As oficinas
finais de reflexão interna e externa com a equipe de avaliadoras, colaboradores e parceiros do
projeto finalizaram os momentos coletivos das avaliações individuais. Finalmente foram durante 4
viagens em total 61 dias trabalho de campo nos Estados de Pará, Pernambuco, Paraíba, Ceará,
Bahia, Paraná, Minas Gerais e no distrito Federal em Brasília.
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Anexo 3: Cronograma de viagens da avaliação Tranversal no ano 2013
Cronologia da missão da fase inicial 10.03.2013 – 18.03.2013
Atividades (Lugar: Olinda-Pernambuco – Brasil)

Data
10.03.2013

Viagem Potsdam /Alemanha via Berlim /Alemanha e Lisboa/Portugal para Recife /Brasil

11.03.2013

Primeiro contato com Maria José - CPP Nacional
Formação da equipe de avaliação junto com o avaliador nacional Alexandre Merrem –
preparação da missão da primeira semana: procedimentos, oficinas, roteiro de perguntas a
partir dos Termos de Referência
Participação na assembleia geral Nacional (8:00 - 19:30):

12.03.2013



Acolhida e Espiritualidade



Seminário sobre Sindicalismo e Pescadores – Painel e Debate: Histórico do
Sindicalismo no Brasil com Waldemar Rossi



História do Sindicalismo Rural e dos Pescadores – Painel e Debate com Zé Geraldo,
Ricardo Campos, Ranulfo Peloso, Marinaldo

Primeiro encontro com as equipes de trabalho dos CPPs regionais e nacional para definir os
momentos conjuntos em função da preparação da avaliação (7:30 – 8:15)
Participação na assembleia geral Nacional (8:15 – 10:30):


Espiritualidade



As Centrais Sindicais (projeto político e orientações, relações partidárias e relação
com o governo) – Painel e Debate com Waldemar Rossi
Entrevista intensiva com Raimundo Marcos Brandão – CPP regional Bahia
Participação na assembleia geral Nacional (11:30 – 13:00)


13.03.2013

Direito Sindical e Direito Trabalhista (autonomia sindical, unidade sindical, imposto
sindical) – Painel e Debate com Phelippe Estrela
Entrevista intensiva com Cleonice da Silva – Pescadora e Vereadora do Paraná
Entrevista intensiva com a Professora Fátima Marcena – Depto. de Economia Doméstica da
Universidade Federal de Pernambuco
Participação na assembleia geral Nacional (14:30 – 17:00)


Sindicalismo, Pescadores e Pescadoras na Atualidade – novas formas de
Organização dos Pescadores – Garantia de Direitos individuais e coletivos (Quais
grupos, relação com o Estado, desafios) com Anselmo – Confederação dos
Sindicatos, Marizelha / Josemar – MPP, Marcos – CPP
Entrevista intensiva com Professora Hulda Helena Staadler – Depto. de Educação da
Universidade Federal Rural de Pernambuco (18:30 – 19:30)
Reunião com a equipe de trabalho do CPP Ceará para definir e organizar o detalhamento da
avaliação (20:00 – 21:00)
Reunião com a equipe de trabalho do CPP Bahia para definir e organizar o detalhamento da
avaliação (21:00 – 22:00)
Participação na assembleia geral Nacional (8:00 – 11:00):


14.03.2013

Espiritualidade

 Análise de Conjuntura
Entrevista de grupo com pessoas da igreja católica: Ir. Neusa Francisca, Ir. Cristiane Martins
de Barros, Ir. Heloisa Fidel, Padre Alaelsio, Frei Elielton (11:30 – 12:30)
Participação na assembleia geral Nacional (12:30 – 19:00)


Avaliação trienal: linha de Meio Ambiente

 Avaliação trienal: linha Direitos Sociais e Trabalho e Renda
Reunião com a equipe de trabalho do CPP Norte para definir e organizar o detalhamento da
avaliação (19:30 – 21:00)
Reunião com a equipe de trabalho do CPP Nordeste para definir e organizar o detalhamento
da avaliação (21:00 – 22:00)
15.03.2013

Participação na assembleia geral Nacional (8:00 – 11:00):
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Espiritualidade

 Avaliação trienal: linha Direitos Sociais e Trabalho e Renda
Entrevista intensiva com Adriano Martins – assessor local do CAIS (11:00- 12:30)
Participação na assembleia geral Nacional (14:00 – 16:30):
 Avaliação Institucional
Entrevista intensiva com Professor Tarcísio Quinamo dos Santos – Fundação Joaquim
Nabuco (Fundaj) – Recife (16:30 – 17:30)
Participação na assembleia geral Nacional (17:30 – 19:30)
 Prioridades 2013
Confraternização incluindo Bingo beneficente
Participação na assembleia geral Nacional (8:00 – 17:00):

16.03.2013



Espiritualidade



Continuidade e Prioridades 2013



Reflexão Política Interna – Estatuto

 Prestação de Contas
Entrevista intensiva com Adriano Martins – assessor local do CAIS (continuidade)
Oficina sobre a avaliação externa junto com as equipes de trabalho dos CPPs Regionais e
Nacional (8:00 – 18:00) (veja Anexo 4)

17.03.2013

18.03.2013



Esclarecimento sobre os conceitos de avaliação



Expectativas e objetivos da avaliação



Papeis na execução da avaliação



Metodologia da avaliação



Atores da avaliação – diagramas de relacionamentos nos CPPs regionais e Nacional



Termos de Referência – esclarecimento sobre as perguntas chave da avaliação



Plano de trabalho – datas, tarefas, lista de contatos, atividades no campo



Avaliação do dia

De manhã:
Reunião da equipe de avaliação junto com o Conselho do CPP Nacional sobre a avaliação
(8:00 – 9:30) – discussão sobre as possibilidades de uma pesquisa de impacto através de um
questionário padronizado com beneficiários.
Reunião da equipe de avaliação (9:30 – 11:30) – conclusões, continuidade de trabalho,
questões a serem resolvidas, avaliação da semana.
Reunião da equipe de avaliação junto com Tarcísio Quinamo dos Santos – Fundação Joaquim
Nabuco (Fundaj) – Recife (11:30 – 14:00): possibilidades, desafios, riscos, procedimentos e
metodologia de uma pesquisa de impacto, através de um questionário padronizado com
beneficiários.
À tarde:
Viagem de volta para Potsdam / Alemanha via Fortaleza, Lisboa /Portugal, Bruxelas /Bélgica e
Berlim /Alemanha

Cronograma da missão da avaliação 15.7. – 27.7.2013 - CPP Norte
data

atividades

lugar

15.7.2013

Viagem de Potsdam – Alemanha para Belém – Brasil com escala em
Munich - Alemanha, Lisboa - Portugal, Fortaleza - Brasil

Potsdam –
Alemanha
Munic – Alemanha
Lisboa – Portugal
Fortaleza - Recife

16.7.2013

Chegada em Belém ás 4:00 h
Oficina (1) inicial no CNBB com parceiros e equipe do CPP Nordeste (5
participantes)
Entrevista qualitativa (1) com Raul Tavares Gomes – voluntário do CPP
Norte S.S. da Boa Vista, Marajó

Belém – Para
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Entrevista qualitativa (2) com Pe. Paul - CNBB
Viagem de Belém – Para Santarém - Para
17.7.2013

Oficina (2) na Colônia Z 20 com lideranças de pescadores e pescadoras
(6♀ e 3 ♂)
Visita (1) da Colônia Z 20 conversas com funcionários
Viagem de barco para Aveiro – Beixo Amazônia

Santarém

18.7.2013

Oficina (3) na comunidade de Apacé com 29 pescadores e pescadoras e
em Daniel de Carvalho com pescadores e pescadores
Viagem de volta para Santarém

Aveiro

19.7.2013

Visita (2) na comunidade de pescadores e pescadoras em Santarém no
Lago do Juá conversa com pescadores e pescadoras, viagem de barco
par poder observar os impactos da invasão imobiliária.
Entrevistas qualitativas (3 + 4) na Pastoral social da Diocese com Paulo
César dos S. Miranda (agente de educação CPP Norte) e Manuel
Roberto Correa Santo (Agente de Pastoral/ diocese de Santarém)
Viagem de Santarém para Belém

Santarém

Belém
20.7.2013

Entrevista qualitativa (5) com a agente educativa e coordenadora do
CPP Norte Sueli Martins Miranda
Viagem de Belém para Cametá

Belém

21.7.2013

Entrevista qualitativa (6) com José Fernandez Braun (presidente da
Colônia Z16)
Entrevista qualitativa (7) com o bispo Dom Jesus de Cametá

Cametá

22.7.2013

Viagem de Cametá para o município de Limoeiro
Oficina (4) na comunidade de Prainha com 12 pescadores e pecadoras.
Oficina (5) na comunidade de Saracá de Cima com 28 pescadores e
pecadoras
Viagem de município de Limoeiro para Cametá

Limoeiro

23.7.2013

Entrevista qualitativa (8) com Carlos Schafaschek Neto (Agente
secretario /CPP Norte)
Viagem de Cametá para o município de Maracanã

Limoeiro

Visita para a comunidade
Entrevista qualitativa (9) com Walmir Corrêa Furtado da APEAGE –
Associação de pescadores e pescadoras de Aricuru
Viagem para a comunidade de Aricuru
Oficina (6) com 7 pessoas - pescadores e pescadoras, lideranças
comunitárias, agente de saúde e religiosas (5♀ e 2♂)
Caminhada pela comunidade de Aricuru, observações
Viagem de Aricuru para Maracanã
Conversa com Mocinha, presidente da resex

Maracanã

24.7.2013

Cametá

Maracanã

Aricuru

Maracanã
25.7.2013

Viagem de Maracanã para Belém
Entrevista qualitativa (10) com a agente educativa e coordenadora do
CPP Norte Sueli Martins Miranda
Sistematização

Belém

26.7.2013

Sistematização
Entrevista qualitativa (11) com a agente educativa e coordenadora do
CPP Norte Sueli Martins Miranda
Entrevista qualitativa (12) com Cristina Maneschke – socióloga da UFPA
- parceiro

Belém
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27.7.2013

Oficina final (7) no CNBB com parceiros, voluntários e equipe do CPP
Nordeste (11 participantes)
Decolagem de Belém para Recife

Belém

Cronograma da missão da avaliação 30.7.- 9.8.2013 - CPP Nordeste
data

atividades

lugar

30.7.2013

Conversa com Maria José sobre planejamento das avaliações CPP
Ceará, CPP Bahia e CPP Nacional
Planejamento da oficina inicial CPP Nordeste junto com a avaliadora
nacional

Olinda Pernambuco

31.7.2013

Oficina inicial (1) com integrantes da equipe, membros do conselho
deliberativo e parceiros

Olinda Pernambuco

1.8.2013

Viagem para Praia de Carne de Vaca – PE
Oficina (1) e entrevistas com as comunidades acompanhadas pelo CPP
Nordeste com representantes das comunidades de pescadores e
pescadoras do litoral norte de Pernambuco (Baldo do Rio, Tejucupapo,
Povoação, Carne de Vaca e Atapuz
Caminhada pela comunidade
Visita na comunidade Povoação São Lorenzo no RESEX Acaú - Goiana
Conversa com liderança comunitária (3)

Praia de Carne de
Vaca

2.8.2013

Viagem para Petrolândia – PE
Entrevista qualitativa (1) com Pedro – agente funcionário do CPP
Nordeste
Entrevista qualitativa (2) com Pe. Giovanni da paroquia de Petrolândia

Petrolândia

3.8.2013

Oficina (2) com pescadores e pescadoras de diversas comunidades,
colaboradores do CPP Nordeste em Petrolândia (Petrolândia, Serra
Talhada, Serrita, Floresta)
Visita na comunidade da Ilha de Itacuruba
Passeio de barcos com grupo das participantes da oficina
Viagem de Petrolândia para Barra de Sirinhaém-PE

Petrolândia

4.8.2013

Oficina (3) com as comunidades acompanhadas pelo CPP Nordeste com
representantes das comunidades de pescadores e pescadoras do litoral
sul em Rio Formoso (São José da Coroa Grande, Barreiros, Rio
Formoso, Tamandaré, Barra de Sirinhaém, A Ver-o-Mar, Cabo e
Jaboatão
Visita na colônia de pescadores Z- de Tamandaré
Viagem de volta para Olinda

Rio Formoso

5.8.2013

Entrevista qualitativa (3 e 4) com Marcos Bezerra e Gloria Melo –
coordenação do setor de Pastoral Social da CNBB NE II
Entrevista qualitativa (5) com superintendente Daniel Agrá do Ministério
de Pesca – PE
Entrevista qualitativa (6) com Severino Antônio dos Santos - Secretário
Executivo do CPP Nordeste
Entrevista de grupo (1) com 6 pessoas, professores da UFRPE e
pesquisadores da FUNDAJ

Recife

6.8.2013

Viagem para Cabedelo – PB
Entrevista de grupo (2) com três pessoas, representantes da
coordenação do ICMBio R06 e da RESEX Acaú Goiana em Cabedelo PB
Entrevista qualitativa (7) com Marcia Aguiar - Coordenação de Mulheres
Rurais da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres

Cabedelo –
Paraíba

Entrevista qualitativa (8) com Secretário Executivo Geral do CPP
Nordeste - Laurineide Maria Vieira de Carvalho Santana no CPP

Olinda

7.8.2013

Povoação São
Lorenzo - Goiana

Olinda

Recife
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Nordeste em Olinda
Sistematização
8.8.2013

9.8.2013

Oficina final (2) para devolução das informações preliminares com
integrantes da equipe, membros do conselho deliberativo e parceiros no
CPP Nordeste em Olinda
Decolagem de Recife para Alemanha

Olinda

Recife – Lisboa –
Frankfurt - Berlim

Chegada em Berlim

Cronograma da missão da avaliação 20.9 2013 – 4.10.2013 – CPP Ceará
Data

Atividades

Lugar

20.9.2013

Viagem para Ceará

São Paulo Fortaleza

21.9.2013

Preparação da missão

Fortaleza

22.9.2013

Esclarecimento dos papais das avaliadoras
Preparação da oficina inicial e das atividades de campo

Fortaleza

23.9.2013

Oficina inicial (No. 1) na sede do CPP Ceará em Fortaleza com a
participação de 10 pessoas (4 da equipe CPP Ceará, a coordenadora
geral do CPP Nacional e 5 lideranças das comunidades)
Reunião com Maria José - coordenadora geral do CPP Nacional e as
duas avaliadoras para esclarecimento e avaliação do trabalho da equipe
de avaliação
Oficina (No. 2) com a equipe CPP Ceará em Fortaleza:
para avaliar a organização e gestão da atuação do CPP Ceará.
Organização da missão da avaliação e das atividades de campo.
Entrevista (No. 1) qualitativa individual com Pe. Alexandre – CIMI Ceará
– membro do conselho deliberativo do CPP Ceará
Discussão e sistematização dos resultados do dia pelas avaliadoras

Fortaleza

24.9.2013

Viagem de Fortaleza para Barro Preto
Entrevista (No. 2) qualitativa individual com Dona Edna Cardoso Alves –
diretora da associação dos pescadores e pescadoras de Barro Preto
Oficina (No. 1) na área de atuação do CPP com representantes de 3
comunidades pesqueiras em Barro Preto (Barro Preto, Capim Açu,
Cambôas) (16 participantes = 10 ♀ e 6 ♂)
Visita (No. 1) á praia da comunidade para conhecer a cerca que
demarca o território ocupado para o desenvolvimento de um ressorte
turístico
Viagem para comunidade de Emboaca
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Barro Preto

25.9.2013

Visita (No. 2) e “Transect” na comunidade de Emboaca junto com o
diretor da associação dos moradores, a secretária fiscal e um
representante do MPP de Emboaca conhecendo os territórios da
comunidade ameaçada pela ocupação por grande empreendimentos.
Entrevista (No. 3) qualitativa individual com Camila – membro da equipe
CPP Ceará
Oficina (No. 2) na área de atuação do CPP com representantes da
comunidade de Emboaca (17 participantes = 8 ♀ e 9 ♂)
Viagem voltando para Fortaleza

Emboaca

26.9.2013

Viagem para o município de Aracati, comunidade Vila da Volta
Entrevista (No. 4) qualitativo individual com Secretário da Secretaria de
Economia, Agricultura e Pesca do Município Aracati Magela
Entrevista (No. 5) qualitativo individual com representante da ONG
“Rede Tocum” de Aracati Fátima

Vila de Volta
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Visita (No. 3) no viveiro e plantação experimental da Secretaria de
Economia, Agricultura e Pesca do Município Aracati
Oficina (No. 3) na área de atuação do CPP com representantes de 2
comunidades (Vila da Volta e Jardim) com 16 participantes = 13 ♀ e 3 ♂
em Vila da Volta
Viagem voltando para Fortaleza

27.9.2013

Oficina (No. 3) com parceiros na Pastoral Social em Fortaleza com a
participação de representantes do CNBB, Cáritas, CPT, CPO, da ONG
Caldeirão e uma persona do grupo da comunicação da Pastoral Social
Ceará
Oficina (No. 4) com a equipe do CPP Ceará em Fortaleza resgatando a
história do CPP Ceará.
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Fortaleza

28.9.2013

Sistematização dos resultados, preparando a apresentação final

Fortaleza

29.9.2013

Viagem para a comunidade de Barra Velha
Oficina (No. 4) na área de atuação do CPP com representantes de 3
comunidades (Barra Velha, Caponga e Morro Branco) com 15
participantes = 6 ♀ e 9 ♂ em Barra Velha
Visita (No. 4) na comunidade de Barra Velha conhecendo a casa de
farinha comunitária e a sede da associação dos moradores junto com a
presidente da associação
Viagem voltando para Fortaleza
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Barra Velha

30.9.2013

Sistematização dos resultados, preparando a apresentação final
Entrevista (No. 6) qualitativo individual com representante do IBAMA,
José Maria do Núcleo de educação ambiental

Fortaleza

1.10.2013

Oficina (No. 4) final junto com equipe do CPP e representantes das
comunidades de atuação do CPP (8 pessoas)
Oficina (No. 5) com a equipe do CPP para Feedback da equipe (3
pessoas)

Fortaleza

2.10.2013

Transcrição dos resultados das oficinas diversas da avaliação, relatório

Fortaleza

3.10.2013

Viagem de volta para Alemanha saindo 1:20 para aeroporto de Fortaleza
– São Paulo – Frankfurt

Fortaleza – São
Paulo

Chegada em Frankfurt – Berlin – Potsdam

Frankfurt – Berlin Potsdam

4.10.2013

Cronograma da missão da avaliação 25.10. 2013 – 5.11.2013 – CPP Bahia
Data

Atividades

Lugar

25.10.2013

Viagem de Potsdam – Alemanha para Recife – Pernambuco - Brasil

Potsdam - Recife

26.10.2013

Viagem de Recife para Juazeiro – Bahia

Recife - Juazeiro

27.10.2013

Preparação da missão
Preparação da oficina inicial e das atividades de campo

Juazeiro

28.10.2013

Viagem para Remanso – Bahia
Visita na barragem do Rio São Francisco
Visita (No 1) no beneficiamento da Associação dos Pescadores e
Pescadoras de Remanso – APPR
Reunião (No 1) com a diretoria do APPR (4 ♀)
Visita (No 2) na ONG SASOPE
Visita em Casa Nova e reunião (No 2) com a Associação dos
Pescadores e Pescadoras de Casa Nova (1♀ e 2 ♂)
Visita (No 3) no espaço de beneficiamento da Associação dos
Pescadores e Pescadoras de Casa Nova

Remanso
Casa Nova
Juazeiro
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Visita no Lago de Sobradinho
Entrevista qualitativa individual (No 1) com Cícero do IRPAA
Discussão e sistematização dos resultados do dia pelas avaliadoras

29.10.2013

Entrevista qualitativa individual (No. 2) com Roberto No versa - Jogo do
CPT
Reunião (No 3) com a equipe CPP Juazeiro, voluntários e membros do
conselho deliberativo (3♂ e 3 ♀)
Entrevista qualitativa individual (No. 3) com Manuel Motta - APA
Entrevista qualitativa individual (No. 4) com Luciano - CODEVASFE
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras
Viagem de Juazeiro para Salvador de Bahia

Juazeiro
Salvador de Bahia

30.10.2013

Oficina inicial (No. 1) na sede do CPP Bahia em Salvador com a
participação de equipe CPP Bahia, voluntários, a coordenadora geral do
CPP Nacional, lideranças das comunidades e membros do conselho
deliberativo (14♀ e 13♂).
Reunião (No 4) com equipe e voluntários do CPP Bahia para
esclarecimento do cronograma da viagem da avaliação.
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Salvador de Bahia

31.10.2013

Entrevista qualitativa individual (No. 5) com Aroldo Drade - INCRA
Entrevista qualitativa individual (No. 6) com Elias de Oliveira Sampaio –
Secretário do Estado do SEPROMIE
Entrevista qualitativa individual (No. 7) com Christina Graça –
Coordenação dos promotores de todos os municípios em defesa
ambiental no Ministério Público
Entrevista qualitativa individual (No. 8) Marcos Antônio Rocha –
Superintendente Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura no Estado
da Bahia
Entrevista qualitativa individual com Eliana Carla da Bahia Pesca foi
cancelada por ela
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Salvador de Bahia

1.11.2013

Oficina (No. 2) com parceiros do CPP no CPT com participação de (7♀ e
1♀) Thais do Grupo de Pesquisa e Intervenção da UFBA, Luciano –
CPT, Wilma Heiss – CEAFRO, Edite – CPT, Gilma - Grupo de Pesquisa
e Intervenção da UFBA, Joyce – AATR, Luciana – APP, Fátima –
CARITAS, Katia - CARITAS
Viagem para Ilha de Maré
Oficina (No. 3) com lideranças e beneficiadores/as do CPP Bahia das
comunidades Bananeira, Maracanã e Potes de Carvalho da Ilha de Maré
Pernoite na casa da liderança e pescador Milton da Associação dos
Pescadores e Pescadoras da Ilha de Maré, Conversas com pescadores
e pescadoras.

Salvador de Bahia,
Ilha de Mare

2.11.2013

Caminhada e viagem de barco pela Ilha de Maré junto com lideranças
das comunidades fazendo reuniões em dois lugares ao longo da
caminhada
Reunião (No 5) em Maracanã (6♂ e 1♀)
Visita na casa de Guierro
Visita nos viveiros secados da Petrobras
Visita na casa de Elena e João
Almoço na casa de Mariselha
Reunião (No 6) com pescadoras e pescadores da comunidade de
Pontes de Carvalho (9 ♀ e 3 ♂)
Viagem para Rio dos Macacos
Reunião (No 7) com pescadores e pescadoras da comunidade Rio dos
Macacos

Ilha de Maré
Rio dos Macacos
Salvador de Bahia
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Viagem para Salvador de Bahia

3.11.2013

Viagem para o município de Iguape
Oficina (No. 3) na área de atuação do CPP Bahia com representantes de
comunidades Angola, Salamina, Quilombo Giral Grande, Tabatinga e
Guerrím e Ponta de Souza (19 ♀ e 5 ♂)
Viagem para região de Subaé
Oficina (No. 4) na comunidade de Maragogipe com pescadores e
pescadoras da região (15 ♀ e 21♀) inclusive a apresentação do grupo
comunitário de Capoeira
Viagem voltando para Salvador de Bahia
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Iguape
Maragogipe

4.11.2013

Entrevista qualitativa individual (No. 6) com Edu – CAIS ex – assessor
dos CPPs regionais e Nacional
Sistematização dos resultados, preparando a apresentação final

Salvador de Bahia

5.11.2013

Oficina (No. 4) final junto com equipe do CPP, voluntários,
representantes das comunidades de atuação do CPP e membros do
conselho deliberativo(12 ♂ e 9♀) inclusive visitas da Alemanha de dois
voluntários do Misereor
Oficina (No. 5) com a equipe do CPP para Feedback da equipe
Reunião (No. 8) com a equipe do CPP para esclarecimento sobre a
formulação de indicadores no nível dos efeitos. Discussão critica sobre a
proposta de trabalho para o ano 2014

Salvador de Bahia

Cronograma da missão da avaliação 25.10. 2013 – 5.11.2013 – CPP Nacional
Data

Atividades

Lugar

6.11.2013

Deslocamento de Salvador de Bahia para Pontal de Paraná em Paraná
Visita (1) na casa de Cleonice – pescadora do MPP e vereadora em
Pontal de Pedra, conversa (No 1) com ela
A noite: Entrevista qualitativa individual (No. 1) com Natália –
pesquisadora da UFPN

Salvador – São
Paulo - Curitiba –
Pontal de Paraná

7.11.2013

Visita (2) na comunidade Ipanema, entrevista qualitativo individual (No.
2) com pescador Snr. Pedro
Visita (3) na comunidade de São Francisco e visita de condolência na
casa da família do pescador que foi assassinado na noite anterior
Visita (4) na comunidade pertencendo do Pontal de Pedra e entrevista
qualitativa individual (No 3) com os pescadores Claudio e Francisco
Reunião (No 1) com pescadores e pescadoras de diversas comunidades
do Pontal de Paraná (4♀ e 5♂).
Viagem de volta para Curitiba

Pontal de Paraná Curitiba

8.11.2013

Deslocamento de Curitiba para Maria da Cruz – Minas Gerais. Visita da
oficina de formação dos multiplicadores de lideranças comunitárias pelo
CPP Minas Gerais.
Entrevista qualitativa individual (No. 4) com Irmã Neusa CPP Minas
Gerais
Entrevista qualitativa individual (No. 5) com Josemar – pescador e
coordenação do MPP

Curitiba – Belo
Horizonte - Montes
Claros – Maria da
Cruz - Minas
Gerais

9.11.2013

Participação na oficina de formação dos multiplicadores de lideranças
comunitárias pelo CPP Minas Gerais (8♀ e 11♂).
Conversas (No 2 á 4) com pescadores e pescadoras lideranças das
comunidades: Jocela, João Batista e Rogerio
Entrevista qualitativa individual (No. 6) com Irmã Letícia – CPP Minas
Gerais
Viagem de volta para Montes Claros - Minas Gerais

Maria da Cruz –
Montes Claros –
Minas Gerais

10.11.2013

Deslocamento de Montes Claros para Olinda.

Montes Claros –
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Entrevista qualitativa individual (No. 7) com Pe. Arí - CNBB
Oficina inicial (No. 1) na sede do CPP Nacional em Olinda com a
participação da equipe CPP Nacional, representantes dos CPPs
regionais, lideranças das comunidades e membros do conselho
deliberativo (6♀ e 6♂).
Conversa (No 5) com representantes do CPP Nacional e CPP Nordeste

Belo Horizonte –
Minas Gerais –
Recife – Olinda Pernambuco

11.11.2013

Deslocamento de Olinda para Brasília
Entrevista qualitativa individual (No. 8) com José Leal - MPA
Entrevista qualitativa individual (No. 9) com Patrícia - MDA
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Olinda –
Pernambuco Brasília

12.11.2013

Entrevista de grupo (No 1) com representantes dos parceiros Caritas,
CIMI e do fórum “Mudanças climáticas e justiça” – Mandela, Cleber e
Claicy
Entrevista qualitativa individual (No. 10) com Fátima Cristina e Vinício –
Ministério de Saúde
Viagem da Brasília de volta para Olinda - Pernambuco
Avaliação e discussão dos resultados do dia pelas avaliadoras

Brasília – Olinda Pernambuco

13.11.2013

Entrevista qualitativa individual (No. 11) com Maria José – CPP Nacional
Sistematização dos resultados, preparando a apresentação final

Olinda

14.11.2013

Sistematização dos resultados, preparando a apresentação final

Olinda

15.11.2013

Oficina (No. 4) final junto com equipe CPP Nacional, representantes dos
CPPs regionais e membros do conselho deliberativo(6 ♂ e 7♀)
Viagem de Olinda – Pernambuco para Lisboa – Portugal

Olinda

Viagem de Lisboa Portugal para Potsdam – Alemanha
16.11.2013

Lisboa – Portugal
– Frankfurt – Berlin
– Potsdam Alemanha
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Anexo 4: Dados gerais e fatores sobre a pesca e a pesca artesanal no Brasil
De acordo com a Lei nº 11.959, de 26 de junho de 2009, a atividade pesqueira, compreende
todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, conservação, processamento,
transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros. Há 44 anos, através do
Decreto-Lei nº 221 de 28 de fevereiro de 1967 foi instituído o Registro Geral da Atividade
Pesqueira – RGP, sendo ratificado pela Lei nº 11.959, de 26 de junho de 2009, esta é conhecida
como a nova lei da pesca. O RGP é o mais antigo instrumento de gestão pesqueira do Governo
Federal, que visa contribuir registrar o número de pessoas envolvidas no setor e instrumento
importante para ordenamento da pesca e definição de políticas públicas, bem como permite ao
interessado o exercício das atividades de pesca e aquicultura, em toda a sua cadeia produtiva.
O RGP, portanto, compreende informações de todos aqueles que lidam diretamente com a
atividade pesqueira, incorporando, até o momento, as seguintes categorias:
Tabela 1: Categorias de Pescadores
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Categorias de Pescadores
Aprendiz de Pesca
Pescador Profissional
a) Pescador Profissional na Pesca Artesanal e
b) Pescador Profissional na Pesca Industrial
Armador de Pesca
Embarcação de Pesca
Indústria Pesqueira
Pescador Amador ou Esportivo
Organizador de Competição de Pesca Amadora ou Esportiva
Aquicultor
Comerciante de Organismos Aquáticos Vivos
Fonte: http://sinpesq.mpa.gov.br/rgp/

A pesca no Brasil é uma atividade que acontece de norte a sul, e é destinada basicamente à
alimentação e ao comércio, na maioria para consumo humano. Mas também já é significativa a
pesca esportiva (lazer), principalmente em lagos (ex. Tucuruí) e a pesca de peixes ornamentais
(estes mais direcionados para o mercado externo – exportação). Com base na destinação da
pesca, a mesma tem sido classificada considerando na maioria das vezes as cinco categorias
abaixo:
1. Pesca de subsistência: desenvolvida por pescadores ribeirinhos ou pequenos produtores
rurais, e destinada à sua alimentação e à de seus familiares. Quando bem-sucedida, parte da
produção pode ser vendida a intermediários ou diretamente nas comunidades e em feiras das
cidades mais próximas. Trata-se de uma atividade difusa, praticada por milhares de pessoas e,
por isso, sua produção é difícil de ser quantificada. É também muito expressiva do ponto de vista
cultural, por ser uma atividade comumente praticada por gente de ambos os sexos e de todas as
idades e categorias sociais.
2. Pesca comercial: desenvolvida por pescadores profissionais, na maioria artesanais e destinada
à comercialização na própria região e, eventualmente, para outras regiões do país. Nela operam
barcos regionais simples, com casco de madeira medindo de 4 a 16m de comprimento. A pesca
que vem sendo praticada nos reservatórios das grandes hidrelétricas da região, como Balbina,
Samuel e Tucuruí, podem ser enquadradas nessa categoria.
3. Pesca industrial: desenvolvida por pescadores profissionais na região do estuário amazônico e
destinada à exportação. Nela operam barcos possantes, com casco metálico de 17 a 29 m de
comprimento. Neste caso, as capturas são feitas com redes em parelha. Trata-se de uma pesca
bastante específica. Na região Norte, centrada na Piramutaba (Brachyplatystoma vaillanti) e
secundariamente nos pargos (Lutjanidae) e no camarão de água doce (Farfantepenaeus subtilis).
4. Pesca de peixes ornamentais: desenvolvida por pescadores artesanais de peixes vivos. A
atividade é praticada com uso de canoas pequena e puçás ou peneiras alongadas, próprias para
uso entre a vegetação aquática. Os peixes vivos são transportados da área de coleta. São
mantidos em viveiros até o momento da exportação. O comércio com o exterior é bancado por
poucas, mas tradicionais empresas do ramo e destinado especialmente aos mercados europeu,
asiático e americano.
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5. Pesca esportiva: Na maioria das vezes não é desenvolvida por nenhum grupo de pescadores,
mas por outros profissionais (empresários). E uma atividade exclusivamente voltada para o la zer.
Existem áreas bem definidas para esse tipo de atividade. Ex: lagos como Tucuruí.
Meios de transporte tradicional na pesca artesanal: Jangadas e barcos na pesca
No século 18 a jangada sendo o veículo fundamental da pesca marítima e de transporte. A
jangada é uma herança indígena, aprimorada ao longo dos séculos por africanos e europeus.
Seu primeiro registro é mesmo 1500, quando foi visto entre os indígenas do nordeste do Brasil,
com apenas três traves atadas entre si. Já em meados de século 18, a jangada já tinha cinco ou
seis rolos de madeira, com uma braça de comprimento por dois pés de largura, tendo os rolos
uma amarração de cipó. Podia suster um único pescador e seu raio de alcance era limitado. A
forma final da jangada vai se completar no século 19, com a vela triangular.
Gráfico 1: Jangada (fonte: Internet)

Hoje em dia a cada vez mais a jangada é sendo substituída por barcos motorizados. O
conhecimento da construção dessa família de embarcações artesanais está em extinção: embora
ainda haja colônias de pescadores remanescentes das primeiras comunidades que ocuparam o
litoral brasileiro (sobretudo no litoral do Estado do Ceará e do Rio Grande do Norte), praticamente
não se constrói mais a jangada tradicional, com troncos de madeira de flutuação, as jangadas de
troncos. As atuais jangadas são feitas em pranchas de madeira industrializada ou utilizando
instrumentos de corte mecanizado - as jangadas de tábuas.
Gráfico 2: Barco motorizado (fonte: Instituto Oceanário, 2010)

53

Grafíco 3: pesca de tarrafa na canoa (fonte: MPP)

Dados estatísticos da pesca
São ainda bem gerais os dados existentes com relação aos índices atuais relacionados à
atividade pesqueira. São poucos os dados relativos à produção da pesca artesanal no Brasil.
Embora se saiba que os estados como: Pará, Maranhão e Bahia, são considerados os maiores
produtores de pescado oriundo da pesca extrativista, são também os que apresentam maiores
número de pescadores registrados como pescadores profissionais que exerce artesanalmente a
atividade. O Pará (253.084/24,2%), Maranhão (175.166/16,8%) e Bahia (125.827/12,08%).
Dados divulgados através dos SisRGP de acordo com registros ocorridos até 31/12/2012. Com
um registro de 1.041.967 (um milhão quarenta e um mil e novecentos e sessenta e sete)
pescadores e pescadoras no Brasil.
Ainda considerando os dados dos SisRGP a Região Nordeste concentra o maior número de
pescadores(as), com 489.940 pescadores(as), o que representa 47,02% do total; seguida pela
Região Norte, com 383.727 pescadores(as) registrados, ou seja, 36,83% do total. Juntas, essas
regiões respondem por 83,85% de pescadores(as) profissionais do Brasil.
Embora a análise da produção nacional de pescado do MPA indique que a Região Nordeste
tenha apresentado a maior produção em 2010 o Estado de Santa Catarina (Região Sul) continua
sendo o maior polo produtor de pescado do Brasil, com 183.770 t, seguido pelos estados, do
Pará (Região Norte) com 143.078t, Bahia 114.530t e Ceará 92.200t (Região Nordeste). Esses
dados se referem à produção geral de pescado, quando separados por categoria: Pesca
extrativista (marinha e continental) e produção aquícola (marinha e continental) esse panorama é
modificado.
De acordo com as regiões de atuação do projeto e considerando o principal público alvo o
pescador artesanal, que tem uma atuação mais diretamente ligada à pesca extrativa. Pode-se
considerar que o projeto atuou com os seguintes cenários em 2009, 2010 e 2011: Regional
Norte, estado do Pará com a maior produção pela pesca extrativista (marinha e continental)
415.576,3 t. Seguido do Regional Bahia com uma produção de 269.738,8 t; O Regional Nordeste
(AL, PB, PE e RN) com um total: 187.971,6 t e o Regional Ceará 101.350.7 t.
Tabela 2: Produção pesca extrativa marinha - nas áreas de atuação do CPPs Regionais.
Regional/ estado(s)

Produção (t) 2009

Produção(t) 2010

Produção(t) 2011

Total (T)

Regional Norte/Pará

92.047,8

87.585,0

87.509,3

267.142,1

Regional Nordeste 2/ Bahia

83.537,5

74.043,0

59.293,0

216.873,5

Regional Nordeste 1/ AL, PB,
PE e RN

57.889,0

48.729,1

50.086,0

156.704,1

Regional Nordeste 3/Ceará

23.816,4

21.254,7

21.788,0

66.859,1
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Tabela 3: Produção pesca extrativa continental - nas áreas de atuação dos CPPs Regionais.
Regional/ estado(s)

Produção (t) 2009

Produção(t) 2010

Produção(t) 2011

Total (T)

Regional Norte/Pará

42.082,5

50.949,0

55.402,7

148.434,2

Regional Nordeste 2/ Bahia

17.687,0

17.669,9

17.508,4

52.865,3

Regional Nordeste 3/ Ceará

11.549,4

11.635,1

11.307,1

34.491.6

Regional Nordeste 1/ AL,
PB, PE e RN

9.815,4

10.510,1

10.942.0

31.267,5

O Brasil através do Plano Safra da Pesca e da Aquicultura (2012/2013/2014), que é um
instrumento para tornar mais efetivas as políticas econômicas e sociais do Governo Federal
voltadas à cadeia produtiva da pesca e aquicultura. Definiu como meta produzir 2 milhões de
toneladas anuais de pescado até 2014. De acordo com esse plano, a pesca e a aquicultura são
atividades fundamentais para a inclusão social. E reconhecem que cerca de 1 milhão de
trabalhadores tiram sua renda do pescado. E dentro da cadeia produtiva o setor gera 3 milhões
de empregos indiretos. Porém na prática os investimentos para a pesca artesanal ainda estão
muito aquém das necessidades dos pescadores e pescadoras.
Embora a produção extrativa de pescado ainda represente a grande maioria. No Brasil, a
aquicultura vem ganhando espaço a cada ano. Não sendo diferente na área de atuação do CPP
Nacional. Esse também é um fator que tem contribuído para as mudanças nos territórios
pesqueiros. Foi registrado no Brasil em 2012 um total de 2.367 empreendimentos aquícolas,
incluindo os inscritos e os que renovaram suas licenças no RGP. Porém apenas 31%, foram
registrados com licença ambiental.
Através do Plano Safra da Pesca e Aquicultura, existe toda uma política voltada para a melhoria
do setor produtivo. No aumento da competitividade e no aprimoramento de técnicas de cultivo e
manuseio, mas tem pouco interesse do ponto de vista sociocultural e socioambiental. O Plano vai
implantar novos parques aquícolas em lagos e represas de várias regiões do Brasil. O Plano
Safra da Pesca e Aquicultura pretende dobrar a produção aquícola nacional, passando das 500
mil toneladas/ano atuais para 1 milhão. Embora ressalte que a pesca artesanal também terá todo
o apoio, se limitam a enfatizar que somente a redução do desperdício no manuseio e
armazenamento já deverá aumentar a renda dos profissionais em até 40%.
Ainda no Plano Safra não é especificado uma linha de credito para o resgate da cultura voltado à
permanência do pescador na atividade da pesca artesanal. Apresenta uma linha de credito
específica para a mulher, prevê o financiamento para mais de 46 mil marisqueiras (créditos para
aquisição de freezer e fogões). Mas sempre voltado ao aumento da produção. Também terão
apoio especial cerca de 90 mil pescadoras que poderão renovar seus apetrechos de pesca
(aquisição de novos), mas não foi identificado, por exemplo, uma linha de credito que incentive a
confecção de apetrechos pela comunidade. O que se vê na proporcionalidade a categoria da
pesca artesanal continuará muito mal assistida.
Tabela 4: Distribuição dos pescadores e pescadoras registrados em 2010 e 2012 de acordo com os dados do
MPA nas áreas de atuação do CPP.
Regional / estado(s)

Masculino (%)

Feminino (%)

Total 2010

Total 2012

Regional Norte/Pará

128.320 (57,41%)

95.181 (42,59%)

223.501

253.085

Regional Norte/Bahia

54.991 (50,27%)

54.405 (49,73%)

109.396

125.827

AL: 13.566 (46,83%)

15.403 (53,83%)

28.969

31.561

PB:16.141 (73,03%)

5.960 (26,97%)

22.101

25.587

RN: 9.510 (59,50%)

6.472 (40,50%)

15.982

29.468

PE: 4.532 (52,72%)

4.064 (47,28%)

8.596

13.128

21.957 (79,29%)

5.736 (20,71%)

27.693

29.970

436,248

508.626

Regional Nordeste

Regional Norte/Ceará

P.S: em 2012 não foram informados considerando o gênero, apenas em quantidades gerais.
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Anexo 5:

Resultados a respeito da organização, cultura, meio ambiente e formação
de rede e articulação

Dentro dos eixos de atuação a avaliação sistematizou 19 os resultados encontrados dentro de
quatro categorias: (1) organização dos pescadores e pescadoras, (2) cultura da pesca, (3) meio
ambiente, e (4) formação de redes e articulação. As seguintes observações a respeito das
fortalezas e desafios dentro dessas categorias foram feitas durante as visitas, entrevistas, e
oficinas. Foram apresentadas e discutidas durante a oficina final e complementados pelos
participantes da oficina.
1

Organização dos pescadores e pescadoras

As seguintes fortalezas na área de atuação da organização dos pescadores e pescadoras foram
encontradas durante a avaliação:
Desde sua existência o CPP sempre buscou apoiar a organização dos pescadores e pescadoras
artesanais e estimulava à auto-organização em função da inclusão dos pescadores e pescadoras
artesanais. Isso incluiu sempre um debate sobre valores e ética, motivando a organização em
função de ampliar os horizontes políticos e melhor entendimento sobre as instituições de
regularização fundiária e fortalecer uma identidade própria. O questionamento sobre a prática das
organizações existentes é um processo continuo em função de estabelecer formas de
organização mais horizontais. A organização é vista como forma de facilitar acesso às políticas
públicas através de informação e esclarecimentos com relação à habitação, educação,
previdência, saúde, direito trabalhador, produção e renda.
Para poder conseguir a maior participação e mobilização dos pescadores e pecadoras
artesanais, o CPP estimula a organização na sua capacidade de se organizar no nível regional e
nacional e a criação e participação em espaços de decisões e redes. A facilitação para a
avaliação de projetos que possa influenciar o setor pesqueiro ajuda no fortalecimento das
organizações de pescadores/as em função de ampliar a consciência do seu papel numa
perspectiva de identidade própria como pescador(a) artesanal provocando a autonomia das
comunidades para o enfrentamento dos problemas em função da busca dos seus direitos e
também soluções das questões internas.
Uma importância muito grande é dada ao apoio ao fortalecimento das mulheres na pesca
artesanal. O CPP presta assessoria nos processos de legalização do setor (p.ex.: participação do
reconhecimento do território) e conseguiu uma maior participação das mulheres nas
organizações que representam as pescadoras não só em cargos de diretorias, presidentes de
associações, como também no engajamento frente às articulações e mobilizações. Finalmente
pode se constatar que os pescadores e as pescadoras são valorizados e fortalecidos.
Mesmo assim têm bastantes desafios encontrados a respeito do fortalecimento da organização
dos pescadores e das pescadoras:
Em primeiro lugar o atual modelo econômico e crescente de desenvolvimento de projetos que
concorrem com os espaços das comunidades pesqueiras e degrada o meio ambiente dificulta a
atuação do CPP. A limitação da atuação do CPP existe também frente às políticas públicas
direcionadas a grandes indústrias e aquicultura, incluindo as organizações oficiais de
representatividade de defesa do meio ambiente. Uma falta geral de políticas de apoio ao setor
coerente com a realidade das comunidades pesqueiras, e dificuldade ao acesso as existentes
atrapalha ainda mais.
Outro desafio é a organização dos pescadores e pescadoras em grupos pequenos. A maioria das
colônias não atende o setor e a classe de forma adequada e forçou os pescadores e pescadoras
de organizar-se em sindicados e associações. Hoje tem um número incontável de organizações
que representam o setor e a classe. Fica difícil de unir e organizá-las para atuar em conjunto.
O surgimento de demandas constantes de novas comunidades em virtude das ameaças e falta
de capacidade quantitativa (pessoas, R$ e tempo) é também um desafio para a atuação dos
CPPs regionais e do Nacional.

19

Essa sistematização é feito com todas as avaliações dos CPPs regionais em função do apoio à comparação, resultando da
primeira fase da avaliação.
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2

Cultura da pesca artesanal

Como eixo importante e significativo na atuação dos CPPs regional e do Nacional é a relevância
dado à cultura dos pescadores e pescadoras artesanais. Assim observa-se uma grande fortaleza
por si, atuando a partir da questão da cultura tradicional e visando a cultura especificamente
como eixo importante. O CPP Nacional como todos os CPPs regionais ajudam a fazer o resgate
da identidade cultural dos pescadores e pescadoras artesanais, desenvolvendo o maior auto
estímulo visando à valorização do conhecimento tradicional envolvendo dança, artesanato,
musica, religiosidade e ancestralidade. Assim contribuem para o resgate da autoestima dos
pescadores e pescadoras e o fortalecimento da identidade da mulher pescadora. O CPP
Nacional trabalha em busca do reconhecimento da pesca artesanal e pela valorização da
atividade e das comunidades pesqueiras como comunidades tradicionais, com cultura,
tradicionalidade e territorialidade próprias.
Além do aumento da identidade observa-se a melhoria da expressividade dos mesmos. O CPP
trabalha em busca do reconhecimento das comunidades pesqueiras e quilombolas, pela
valorização da atividade e visibilidade das suas diferentes formas de vida. Pode constatar que o
pescador e a pescadora artesanal se mostra hoje como sujeito crítico. A partir do movimento
(MPP) foi se intensificando e ganhando cada vez mais adeptos que além do perfil de “luta” e
resistência tem também uma relação com o “combate” ao preconceito.
A questão do “território” tem a ver com a sobrevivência pelo desenvolvimento da atividade
pescador(a) agricultor(a). Observa-se mais união nas e entre os pescadores e pescadoras
organizadas. Nesse contexto o CPP tem o papel do “despertador” de uma cultura de resistência e
luta na defesa nos meios de vida. Acontece a valorização dos saberes, sabores, fazeres das
comunidades pesqueiras e a afirmação das culturas locais.
Como desafio a respeito da cultura da pesca observa-se o seguinte:
As políticas públicas voltadas aos modelos de desenvolvimento que sempre proporcionaram
modificar e eliminar a pesca artesanal, não considerando que é um modo de vida. Isso é visto
como discriminação e acelera o empobrecimento dos pescadores e pescadoras artesanais em
seu território. A pesca artesanal é pouca conhecida e reconhecida pela sociedade. Tornar o
pescador e a pescadora artesanal mais visível na sua importância cultural e na sua luta pelos
direitos de sobrevivência é um desafio frente às ameaças do empobrecimento dos pescadores
artesanais e frente aos grandes projetos em seu território. Além disso, a ameaça do modo de
vida existe pela redução do estoque pesqueiro por causa da contaminação e destruição do meio
ambiente. Ainda mais a manutenção das futuras gerações em seus territórios, que vai, desde a
falta de espaço físico para a expansão das comunidades, essas tem limites, ao surgimento das
“falsas oportunidades” frente aos grandes empreendimentos e ocupações imobiliárias. Estas
provocam conflitos internos pela conquista de espaços, mudança de valores, e ameaça do
empobrecimento do pescador e da pescadora a partir da expulsão do pescador e da pescadora
do seu território.
3

Meio ambiente

Pode constatar as fortalezas a respeito da atuação frente às questões ambientais da seguinte
forma:
Aumentou e avançou a consciência ambiental sensivelmente nos grupos acompanhados. Existe
hoje uma consciência sobre os impactos ambientais negativos no setor pesqueiro. A mobilização
junto com o MPP ajudou no caminho para as conquistas concretas do reconhecimento dos
territórios pesqueiros (territórios quilombolas, reservas marinhas, territorialidade das
comunidades pesqueiras e de agricultores). As questões ambientais tem uma forte ligação com o
modo de vida e consequentemente com o território. Já tem um ponto de entrada para aprofundar
junto com as organizações acompanhadas temas referentes a questões ambientais.
Frente essas fortalezas e conquistas os desafios são grandes e maiores dentro do contexto da
atuação dos CPPs regionais e do CPP Nacional:
O Brasil adota um modelo de desenvolvimento macro, incompatível com o desenvolvimento
sustentável nos territórios pesqueiros, e assim não permite uma sobrevivência das comunidades
tradicionais em seus territórios com manutenção da sua identidade cultural.
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Como já mencionado no capítulo 5.1 às comunidades pesqueiras organizadas na sua luta de
sobrevivência são vistas como entrave e obstáculo do modelo de desenvolvimento adotado. Por
causa disso sofrem de violência dos grandes empreendimentos em seus territórios. Dar
visibilidade e sensibilizar a sociedade da relevância dessa categoria para manutenção desses
ecossistemas é difícil.
As comunidades pesqueiras/quilombolas são confrontadas com (1) zoneamento e licitação de
parques aquícolas ou projetos de turismo em áreas tradicionalmente de pesca artesanal, (2) a
alta e constante contaminação dos recursos hídricos pela indústria, (3) o acesso às áreas
pesqueiras pelos grandes empreendimentos e da indústria. (4) Pesca predatória pelo
crescimento desordenado acontece pelo uso de apetrechos inadequados e impunidade causada
pelo aumento da população e da pressão sobre a pesca. (5) Criar uma imagem realista sobre a
origem da pressão do estoque pesqueiro em função da intensificação de indústrias em áreas
concentradas. (6) Falta de uma política de maior controle sobre os efluentes das Indústrias já
instaladas. (7) Falta um monitoramento sobre o setor da categoria e (8) um ordenamento da
pesca. (9) A produção de informação e feito em função da intenção de acabar com a pesca
artesanal. Mostrar a redução do estoque pesqueiro a partir de um monitoramento honesto não
acontece.
4

Formação de redes e articulação (coordenação com outros atores)

Articulação dentro de redes e com os parceiros existentes tem importância na atuação dos CPPs
regionais e do Nacional. O CPP atua apoiando na construção da autonomia para o
desenvolvimento de posicionamentos políticos dos grupos acompanhados e especificamente
com o MPP.
Eles têm capacidade de aglutinar mais atores no tema (academia, pesquisa, atores sociais)
sendo também convocados a contribuir com esses atores. Eles estimulam a articulação dos
pescadores e pescadoras artesanais dentro de redes de interesse com posicionamentos mais
coerentes dos pescadores em espaços de articulação e participação interinstitucional. Pela
atuação do CPP se conseguem manter qualidade e coerência dos argumentos em defesa do seu
território e na luta pela regularização dos terrenos das comunidades tradicionais.
CPP é uma referência como contraponto ao modelo de desenvolvimento proposto pelo governo
com importância na busca das conquistas dos direitos dos pescadores e pescadoras. O CPP tem
representatividade, participando ativamente da construção de alternativas e sendo referência em
todo o Brasil.
CPP não é visto como política partidária e é visto como um incentivador e apoiador dos
interesses e direitos das comunidades de pescadores e pescadoras artesanais, principalmente os
que se encontram em maior nível de ameaça, quer dizer os mais excluídos. Eles têm virtude e
capacidade de aproximação e de criar um espaço de confiança com os grupos organizados.
Uma fortaleza dos CPPs regionais e do Nacional é a articulação e mobilização. O passo mais
importante e a conquista principal dos últimos anos foram à criação do MPP e da ANP como
consequência do engajamento do CPP. Desde a sua criação 2010 um enfoque é o fortalecimento
da articulação e mobilização do MPP e da ANP e a sua ampliação nos demais estados do Brasil.
A tabela 10 mostra a articulação do MPP nos demais estados do Brasil.
O CPP tem uma contribuição para o MPP ganhar reconhecimento e visibilidade no setor. Através
do MPP a categoria consegue maior inserção nas políticas públicas; dissociando-se da atuação
do CPP. CPP ajuda na caracterização do MPP de se contrapor ao modelo de desenvolvimento
proposto pelo governo. Eles apoiam na consolidação dos espaços reconhecidos, facilitando nas
conquistas dos diretos para o melhoramento da vida nas comunidades pesqueiras.
Importante de acentuar nesse momento a importância da ANP- Articulação Nacional das
Pescadoras que tem uma articulação própria. A ANP foi fundada em 2006, já aconteceram 3
encontros nacionais onde o primeiro foi de fundação, o segundo foi sobre os direitos e o terceiro
sobre saúde ocupacional. Teve como efeito a conquista na legislação pesqueira, especificamente
na lei 11.959, que passou a conceituar pescador também quem beneficia e confecciona
apetrecho de pesca, atividade desenvolvida principalmente pelas mulheres e que para a
conquista foi um amplo processo de articulação via a ANP. E agora toda a ação da ANP com o
apoio do CPP que está conseguindo incidir no Ministério da Saúde para que a saúde das
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pescadoras e pescadores seja tratada de modo específico e seja inserida em outras ações e
programas já existentes.
Tabela 1: Atuação do MPP nos Estados do Brasil
MPP com
articulação forte
e consolidada
Minas Gerais
(CPP)
Maranhão*
Ceará
Pernambuco
Bahia

MPP com articulação
Pará*
(CPP diocese)
Piauí*
# Espirito Santo (CPP)
# Rio de Janeiro*
# Paraná
Santa Catarina (CPP)

MPP com
articulação
mais frágil

MPP com
processo de
aproximação

Rio Grande
do Norte
Paraíba
Alagoas

# Amazônia
# Acre
Rio Grande do Sul
*

MPP não tem
articulação, mas
tem vontade de
aproximação
Mato Grosso
São Paulo

*= procuraram maior apoio do CPP Nacional; # = entraram a partir da campanha.
O MPP atua em 15 dos 26 Estados do Brasil. Cinco estados entraram no MPP a partir da
campanha pelo território do MPP e cinco Estados procuraram um maior apoio pelo CPP
Nacional. Observa-se que nos estados onde têm os projetos dos CPPs regionais financiados, a
articulação do MPP é mais forte e consolidada.
Gráfico 1: Mapa do Brasil considerando os Estados

Os desafios encontrados a respeito da articulação e mobilização parecem com os desafios nos
outros eixos: pouca gente pra fazer muita coisa! Falta de uma organização do setor das pastorais
sociais mais efetivas para poder fazer uma articulação em conjunto. Existem em parte
articulações em conjunto, mas com certeza tem espaço para uma abrangência maior dentro da
igreja. Isso não depende somente da vontade do CPP. Um desafio é dar mais visibilidade dentro
da igreja, com relação à importância dos temas abordados pelas pastorais, provocando neles
uma forma de atuação diferenciada, com relação a esses temas. Apoiar para ampliar a atuação
em rede a partir das bases formadas pelo MPP dando visibilidade à causa.
A Campanha Nacional pelo Território possibilitou um amplo engajamento, visibilidade e
envolvimento das pastorais sociais e da CNBB diante da causa dos pescadores. Os bispos têm
feito cartas em favor dos pescadores e incluído os pescadores nos pronunciamentos sobre os
povos e comunidades tradicionais junto a índios e quilombolas. Muitas paroquias e dioceses
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estão engajadas no recolhimento de assinaturas. O CPP tem sido requisitado a participar de
facilitação de oficinas como na 5ª Semana Social Brasileira, a contribuir em documentos da
CNBB com as questões dos pescadores e quilombolas. Junto com as pastorais do Campo estão
construindo um sólido processo de articulação onde construíram uma especialização junto com a
UNB – Universidade de Brasília onde agentes da 5 pastorais estão formando-se juntos, está
acontecendo intercâmbio entre as comunicações e estão junto apoiando a articulação dos povos
e comunidades tradicionais.
A campanha pelo território pesqueiro lançado em 2012 se contrapõe ao modelo de
desenvolvimento e assim a política adotada pelo governo. Por causa disso os órgãos oficiais não
se colocam em favor das reinvindicações dos pescadores e pescadoras organizados no MPP.
Mesmo sendo organizado de uma forma que nunca havia antes na história, falta ainda uma maior
visibilidade e solidariedade dentro da sociedade como toda.
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Anexo 6: Fatores internos e externos que influenciaram nos efeitos positivos ou negativos
Tabela: Fatores internos e externos que influenciaram nos efeitos positivos ou negativos
Fatores internos que influenciaram nos efeitos
positivos

Fatores externos que influenciaram nos efeitos
positivos

O reconhecimento e credibilidade do CPP no
âmbito da atuação;
Equipe multidisciplinar com grande engajamento,
competência e fé dos agentes e voluntários do MPP
com comprometimento, ética e valores voltados aos
objetivos das comunidades pesqueiras;
Capacidade de respeitar os outros a partir da
própria espiritualidade;
Existência e atuação do Conselho Nacional e dos
conselhos deliberativos;
Proximidade, credibilidade, confiança, respeito e
representatividade com o setor e a classe dos
pescadores e pescadoras artesanais;
As equipes desempenham várias papeis junto às
comunidades: assessor, mediador de conflitos,
consultor, advogado, analista, facilitador,
interlocutor, mobilizadores e articulador político;
Indignação com as injustiças;
Metodologia de trabalho e experiência com
educação popular;
Capacidade e conhecimento acumulado;
Capacidade de análise e avaliação;
Capacidade de criar parceria e atuar em rede;
A capacidade de articulação e mobilização;
A atuação do projeto em áreas de relevância e
interesse dos pescadores e pescadoras;
A formação de lideranças, agentes multiplicadores;
A campanha pelo território pesqueiro e o
acompanhamento do processo da regularização
das comunidades quilombolas;
A estimulação da auto-organização e capacitação
das comunidades pesqueiras e quilombolas e na
criação do MPP e ANP.

A Lei de livre organização da categoria de pesca
(associações, sindicatos) além das colônias;
Novas formas de organizações dos pescadores e
pescadoras em associações e movimentos como
ANP e MPP;
O protagonismo dos pescadores e pescadoras e
forte identidade cultural como pescadores e
pescadoras artesanais, negras, indígenas,
quilombolas nas lutas e o aposto do CPP nesse
protagonismo;
A importância dada por outras entidades ao serviço
pastoral;
Crena e confiança dos pecadores na ação do CPP
e dos projetos.
Os parceiros especializados para criar sinergias
efetivas (universidades, ONGs, movimentos);
Articulação internacional América - Latina

Fatores internos que influenciaram nos efeitos
negativos foram:

Fatores externos que influenciaram nos efeitos
negativos

A presença na base com um número pequeno de
colaboradores;
Acúmulo excessivo das áreas sobre os agentes do
CPP;
A limitação de capacidade para investir em mais
parcerias e articulações efetivas em função de criar
sinergias especificamente na geração de renda;
“Ativismo” - Responder as diversas demandas,
priorizar demandas e planejar estratégias de como
as atendes;
Auto exploração em frente a uma demanda alta e
poucas pessoas nas equipes;
Manutenção de equipes qualificadas, com as
condições oferecidas de remuneração, frente a
outras possibilidades;
Desenvolver paciência para lidar com as

Políticas partidárias voltadas aos interesses
pessoais como padrão da cultura política brasileira;
Aumento dos grandes projetos com impacto
ambiental desastroso e direto nas comunidades
pesqueiras - empreendimentos (hidroelétricas,
petroquímico, portos e outros);
Avanço dos grandes projetos, turismo, aquicultura e
carcinicultura; Especulação imobiliária;
Apropriação recursos naturais (mineração,
privatização das aguas);
Pressão política, ameaças, violência e cooptação
de lideranças como estratégicas de expulsão das
comunidades pesqueiras dos seus territórios.
A pesca predatória e a falta de uma política eficaz,
para gerenciamento pesqueiro;
Falta apoio dos governos Estaduais e Federal

61

morosidades dos processos do poder público e a
falta de compromisso dos mesmos para classe;
Falta pessoal para ampliar a atuação para os
estados menos atendidos.

adequado em busca da sustentabilidade e
sobrevivência cultural da pesca artesanal; a
burocracia para garantir direitos.
Governo “dito popular” x cooptação dos
movimentos
Sindicatos “pelegos”; colônias, federações e
confederação sem compromisso com a classe;
Fragilidade das unidades de conservação com
relação à gestão e conflitos de interesse em áreas
protegidas - RESEX;
“Cultura” das mídias principais - Mídia a serviço do
Capital – forma como é comunicado com as
massas - os pescadores e pescadoras sofrem de
racismo e discriminação pelas imagens criadas na
mídia;
Homogeneização cultural vira genocídio;
Campanha de desvalorização dos pescadores,
criminalização de lideranças e agentes pastorais;
Mudanças na legislação ambiental;
Faltam de perspectivas de jovens causa problemas
com drogas e violência;
Diminuição de possibilidade de cooperação
internacional e ausência de um marco regulatório
que ordene a relação Estado sociedade do ponto
de vista da cooperação a projetos
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